Vydařené setkání
V sobotu 24. 3. 2018 se uskutečnilo setkání bývalé babické mládeže.
Setkali jsme se v prostorách sálu KD, právě tam, kde jsme se jako mládežníci
v letech 1970 – 1990 scházeli v klubovně.
Přípravná skupina ve složení Josef Ráža a Libuše Rážová, Dana Haasová,
Jana Děkanová, Svatopluk Vyroubal, Rostislav Danda a Miroslav Štork dali
dohromady seznam téměř 100 jmen, z toho přišlo 77 účastníků tohoto
výjimečného a nádherného setkání.
Někteří se po tolika letech nemohli poznat, ale srdečnost a přátelství byla
náplní celého večera. Zavzpomínali jsme na mladá léta, na práci, kterou jsme
v rámci obce udělali, ať to bylo otloukání staré fasády na škole, hospodě, omítání
štítu pro pana Borovského, budování chodníků či parketu na hřišti, dále práce
v JZD – řepa, sláma, celer.
Pro děti, dnešní mámy a táty jsme pořádali několik ročníků orientačního
běhu kolem Babic. Promítali jsme na sále kino pro děti i dospělé, pořádali
diskotéky, zábavy a také jsme na ně po okolí jezdili. Návštěva kina i letního ve
Šternberku byla spojena s legrací při zpáteční cestě, tehdy vlak u nás
nezastavoval, chodilo se pěšky.
Nezapomenutelná však byla setkání v klubovně, kde jsme poslouchali
desky z gramorádia a později z magnetofonu, na který jsme si brigádami vydělali.
Chci poděkovat celému přípravnému výboru za pomoc a zajišťování celé
hodně náročné akce, děvčatům Libě a Janě za napečení bábovek a koláčů ke kávě.
Taktéž děvčatům z obecního úřadu Petře a Laďce a manželům Metlíkovým, za
organizaci a květinovou výzdobu. Daně za velkou přípravnou pomoc a pozvánky,
Svaťovi a Mirkovi za to, že mne k celé akci vyprovokovali a konzultovali se mnou
přípravu. Děkuji Oldovi Polovi z Hnojic za výborné disco – skladby našeho
mládí.
Jirkovi Jelínkovi a Jiřince za přípravu švédského stolu – byl skvělý.
Martinovi Šaršemu za velmi dobrý guláš a jeho týmu za obsluhu baru při akci.
Panu Mynaříkovi za natočení celé akce na DVD, abychom mohli i po letech
zavzpomínat.
Ze všeho největší dík patří Vám všem, kteří jste se setkání zúčastnili a
prožili jste nádherný večer plný kamarádství.
Zbytek z vyúčtování akce, plus výtěžek dobrovolné sbírky na sále jsme se
rozhodli věnovat MŠ a ZŠ Babice, činí to 4 000 Kč. Budou jím uhrazeny části
nákladů na zájezdy pro děti.
Za přípravnou skupinu Josef Ráža
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