
 

 

1. květen 
 

Mnozí z nás mají v živé paměti doby, kdy účast na prvomájovém průvodu s transparenty a 

s mávátky byla povinným potvrzením poslušnosti totalitnímu komunistickému režimu.  

Dneska si naštěstí můžeme vybrat, jestli pojmeme tento den svátečně, nebo nepojmeme, 

dokonce si můžeme zvolit i to, co vlastně budeme oslavovat. 

Jednak prvního května slavíme Svátek 

práce. Vzniknout tomuto svátku daly 

dělnické demonstrace a stávky v Chicagu 

ve dnech 1., 3. a 4. května 1886, při nichž 

se dělníci dožadovali uzákonění 

osmihodinové pracovní doby. Při stávce 

3. května policisté několik dělníků 

zastřelili a k velké tragédii došlo v závěru 

protestního shromáždění 4. května, kdy 

výbuch bomby zabil a zranil několik 

policistů. V následných procesech byli 

k trestům smrti bez důkazů odsouzeni 

čtyři dělničtí vůdci. O dva roky později se v Chicagu konala shromáždění tyto události 

připomínající, v roce 1889 byl na podnět II. internacionály 1. květen vyhlášen mezinárodním 

dnem pracujících a v roce 1890 byl svátek poprvé slaven na různých místech světa, také v Praze 

na Střeleckém ostrově. Po roce 1989 slavili u nás Svátek páce nějaký čas jen komunisté při 

pravidelných demonstracích na Letné, teprve s odstupem času se k oslavám práce vrátily i další 

politické strany dost odlišných programů, například ČSSD, Dělnická strana či ODS. 

Protože podle mě každá záminka k oslavě je dobrá, myslím, že důvodem k malé oslavě může 

být už to, že nějakou práci, tedy nějaké zaměstnání máme. A pokud máme dokonce práci, která 

nás baví, je to důvod k oslavě větší. 

 

Pokud příliš vášnivými pracanty 

nejste, máte dnes možnost slavit i 

jinak.   

První máj je také svátkem 

zamilovaných, kterým je 

doporučováno, aby se dnes políbili 

pod rozkvetlým stromem, nejlépe 

pod třešní, přejí-li si, aby jejich láska 

neuschla.  

 



 

 

 

A kdo nechcete oslavovat ani práci, ani lásku či zamilovanost, máte ještě jednu šanci. 1. květen 

je navíc Dnem ptačího zpěvu. Otevřeným oknem slyším, jak se na oslavu připravují rehkové (tek 

tek) a kosi (duk duk) a vypadá to, že ať už se my lidé k této oslavě přidáme, nebo nepřidáme, 

bude to slavnost, která bude stát za to! 
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