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Již podruhé se organizátoři z řad TJ Spartak Slavíkovice a FANS Slavíkovice přihlásili
k celostátní akci Deníku Rovnost „Česko zpívá koledy“ a 14.12. 2016 v 18.00 hodin zazpívali
v parčíku před budovou tělovýchovného zařízení ve Slavíkovicích 5 koled. V roce 2016 se
jednalo o 6. ročník a v celé České republice ve stejnou chvíli zpívalo 120.000 tisíc lidí, včetně
známých osobností, tyto koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do
Betléma, Veselé vánoční hody a Pásli ovce Valaši.  Účast občanů, kteří si přišli zazpívat a
podpořit toto společné setkání, byla i přes nepřízeň počasí vyšší, než v roce 2015, a to 290
lidí, což bylo také nejvíce v rámci celého okresu Vyškov, kde se ke zpívání přihlásilo 68 obcí.

Popularitu  této  akci  zajišťuje  samozřejmě  úžasný  živý  Betlém,  který  připravují
členové oddílu kopané. Kromě svaté rodiny – Josefa, Marie a malého Ježíška, bylo možné
vidět mnoho andělů, řemeslníků a pastýřů. Vše působilo naprosto věrohodně. Pastýři se starali
o kozy a slepice,  tři  králové přinášeli  dary doprovázeni  živým velbloudem z vyškovského
zooparku, anděl přivázaný na stromě „létal“ nad Betlémem, zkrátka, bylo se na co dívat. 

Celou  akci  zahájil  ponocný  troubením  na  lesní  roh  a  poté  přivítala  účastníky  za
organizátory  Marie  Straková  s krátkým představením programu a vyzvala  k uvědomění  si
faktu, že smysl společného zpívání v tomto období není jenom v počtu lidí, v počtu atrakcí a
v počtu zvířat, ale že pravým důvodem tohoto setkávání je připomenutí období adventu, tedy
přípravy na slavení Vánoc, tedy narození Ježíše Krista. A potom už se zpívalo za varhanního
doprovodu paní učitelky Mgr. Zdeňky Trněné.  Tři králové Kašpar, Melichar  a Baltazar se
poklonili Ježíškovi a přinesli mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. Na závěr si všichni společně
zazpívali píseň Vánoce, Vánoce přicházejí a při svařeném víně a teplém čaji se ještě dlouho
klábosilo, děti se fotily s velbloudem, ostatními zvířátky a svatou rodinou a lidem spolu bylo
ve Slavíkovicích zase jednou dobře. Poděkovat se patří všem, kdo akci připravili a nejvíce
těm, co přišli zpívat. 
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