
Ohlédnutí za letošními Radonickými májovými slavnostmi
Týden je myslím dostateč-

ně dlouhá doba, abychom
mohli vstřebat vlastní po-
znatky, vyslechnout názory
okolí, pojmenovat chyby a
nedostatky, kterých jsme se
my, jako organizátoři dopus-
tili, vše zhodnotit a ohlédnout
se za historicky prvním roč-
níkem Radonických májo-
vých slavností.

Od nápadu
k realizaci

Když jsme někdy v lednu
tohoto roku debatovali u
sklenky dobrého piva, padla
zde první myšlenka na uspo-
řádání májových oslav. Ne-
čekal jsem, že se setkáme s tak
velkou podporou skoro všech
našich spoluobčanů. Je totiž
pořád dost takových, kteří si
1. květen spojují s něčím, s
čím by neměli.

Naše myšlenka a vlastně
stimul proč se pustit do koná-
ní takovéto akce, nebyl za-
vzpomínat na prvomájové
průvody. Uvědomili jsme si,
že jsme již tátové a dorostli
jsme do věku, kdy je právě na
nás, abychom podobné akce
pro naše potomky zajistili.

Byla v tom samozřejmě i
trocha takové té chlapské
hravosti a dětských vzpomí-
nek. Vždyť si jistě všichni
dobře pamatujeme, když bylo
radonické náměstí plné lidí,
kochajících se nad krásou
historických strojů a trakto-
rů, s kterými naši předci ob-

dělávali půdu a považovali je
za jakýsi zázrak techniky.

Dnes v době technické vy-
spělosti, můžou tyto stroje
pro nás vypadat jako z říše
dávných pohádek, ale právě
proto si musíme uvědomit,
jak krátký je časový úsek v
našem životě, abychom ho
počali nazývat historickým.

Začali jsme se scházet na
naší základně v hospodě U Do-
lejších, kde se za živa tvořil
program tak, aby vyhovoval
co možná největší skupině
našich spoluobčanů. Myšlen-
ka byla taková, vyburcovat a
zapojit všechny, kteří projeví
zájem nám s touto akcí pomo-
ci.

Starý traktor?
To je skvost

Vždyť co jiného si přát, než
aby místní strejc vytáhl ze
stodoly svůj zaprášený
skvost, který zdědil po svém
otci, mohl jej napulírovat a po
dlouhé době s hrdostí vystavit
a povykládat o něm všem,
kteří se u něj zastaví? Všichni
jsme tedy zavzpomínali a za
pomoci pamětníků vytvořili
seznam možných vystavova-
telů. Bylo až k nevíře, že se
nenašel snad nikdo, kdo by z
neobjektivních příčin účast
odmítl. Naopak, námi oslo-
vení spoluobčané přicházeli s
dalšími a dalšími nápady a
podněty, od koho je možné si
zapůjčit ten, či onen zázrak
minulosti.

V neposlední řadě jsme
chtěli malinko přiblížit ře-
mesla nedávné minulosti,
která byla součástí každo-
denního života na vesnici. I
zde jsme se setkali s kladným
ohlasem a tak bylo možno
shlédnout jak práci mistrů
cechu řeznického, pravého
bači, či mistra kovářského.

Jako kontrast k minulosti,
nám posloužily moderní stro-

je, ať už zemědělské nebo vo-
jenské a vše jsme okořenili
různými vystoupeními,
ukázkami a dětskými atrak-
cemi.

Naše skupinka se nakonec
rozrostla do magického čísla
sedm, kde jsou chlapci od tři-
ceti let až po „dědka šedesát-
níka“. Možná právě proto, že
se mezi sebou mísí jak mladý
rozlet a bláznovství , tak roz-

vaha a pokora starších roční-
ků, navzájem jsme si vyhovo-
vali a pracovali jsme opravdu
jako tým.

Možná nám jen trochu chy-
běl ženský rozum a nadhled,
ale i s tím jsme se vypořádali,
za což vděčíme hlavně našim
drahým polovičkám, které
jak samy říkají, si užily hlav-
ně v posledních dnech tu pra-
vou „rodinnou pohodu“.

Všem mnohokrát
děkujeme

Nemohu jmenovat, abych
někoho neopomenul, ale veli-
ký dík patří vystavovatelům,
účinkujícím, návštěvníkům a
všem, kteří nám pomohli ať
už finančně, materiálně, lo-
gisticky, vlastní prací, pro-
pagací akce nebo dobrou ra-
dou. Dík patří též těm, kte-
rým jsme se netrefili do noty,
ale jak se říká, přežili to a ne-
škodili. Jak jsem se již zmínil,
všichni tito lidé nám umožni-
li uspořádání letošních Rad-
nických májových slavností.

Co říci závěrem. Snad jen
to, že nás všechny hřeje s jak
kladným ohlasem na tuto akci
jsme se setkali a setkáváme.
Všechna vynaložená námaha,
úsilí a čas se nám vrátily v
podobě úsměvů a spokojenos-
ti všech, kteří se na prvního
máje přišli pobavit do Rado-
nic.

Všecho vyšlo, těšte
se za rok znovu

Měli jsme štěstí na počasí,
na skvělou hudbu, na super
lidičky a možná i na jejich ná-
ladu, ale i to štěstí k životu
patří. Jsem rád, že mohu
jménem organizátorů slíbit
uspořádání 2. ročníku Rado-
nických májových slavností,
na jehož programu už teď po-
malu začínáme pracovat.

Stanislav Raul

POSLALI JSTE NA ADRESU REDAKCE

JARO JE TADY

KRÁSA. Procházka jarní přírodou je opravdu fascinující.
Zaslal Milan Kníž
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18. CHABAŘOVICKOU POUŤ

opět ve městě
ve dnech 14. – 15. května 2011 

KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ

Fotbalové utkání Tuchomyšl – Vyklice
v sobotu 14.5. od 14:00 hodin

Plochá dráha – závody dětí - Markéta cup
v sobotu 14.5.

Ohňostroj ve večerních hodinách
v sobotu 14.5.

Otevřené Muzeum Chabařovice
rozšířené o expozici zbouraných obcí

Vstupné na pouť – zdarma

Zesílená doprava MHD z Ústí nad Labem a zpět
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