Slavíkovické čarodějnice i Medvědi
Poslední dubnová Filipojakubská noc má kouzelnou moc. V ní se ničí všechno zlo. A tak
se pálí čarodějnice. Zvyk někde již tradiční, v jiných místech teprve v plenkách. Kdy se
poprvé pálilo ve Slavíkovicích – to si už nikdo nevzpomene. Ale letos opravdu bylo co. Sešlo
se nás plné hřiště. Děti snad od jednoho roku, rodiče, prarodiče, přišly i prababičky.
V krásných až hrozivých kostýmech, někteří k nepoznání, některých se až malé děti bály.
Samozřejmě s nezbytným koštětem. Košťata byla totiž potřeba ke všem soutěžím i hrám pro
děti i dospělé – běhal se s ním slalom na čas, pod roztočeným lanem se podbíhalo, i se přes
něj skákalo, neobtížnější disciplínou byla určitě chůze na chůdách. Nakonec se s nimi házeno
do dálky. To bylo radosti z vítězství v jednotlivých hrách! Sladké odměny se jen hrnuly.
Všichni malí čarodějové i čarodějnice dostali po ukončení her špekáček a hurá na opékání!
Musí se rychle posilnit, aby měli dostatek sil na pálení přinesených čarodějnických maket i
všech košťat. Ti nejodvážnější pak skákali přes oheň, povídalo se a zpívalo do pozdních
večerních hodin, poslední se rozcházeli kolem půlnoci.
Ještě ani ohniště nestačilo pořádně vychladnout, už jsme byli na hřišti znovu. Na 1. máje
přesně v 10.00 hod. startovali Medvědi svoji domácí soutěž mládeže v přírodě pod názvem
Medvědí stezkou. A protože v přechozích dnech pořádně pršelo, vedla trasa závodu
slavíkovickými ulicemi. To se však ukázalo jako největší překážka. V přírodě se děti
orientovat umí, zato k nemilému překvapení organizátorů závodu neznají názvy slavíkovicích
ulic. Takže „kufrovaly“. Ale nakonec všichni doběhli do cíle pro diplomy i drobné odměny.
Za týden musí vypilovat zjištěné nedostatky a 6.5. na regionálním kole to všem ukážem!
Opravdu uspěli jak v regionálním, tak za čtrnáct dní v krajském kole.
Výsledky region - 1. místo: Adam Bartošek-Radek Žemla, Tereza Pechová-Kateřina Trněná,
Michal Bartošek-Lukáš Jandl, Julie Sekaninová-Adéla Šeligová, 2. místo: Damián BuchtaMartin Jandl, Tereza Vymazalová-Adéla Žemlová, Michaela Holoubková-Klára Šeligová, 3.
místo: René Prokop-Vojtěch Vráblík. Odnesli si také krásného plyšového medvěda jako první
cenu pro nejúspěšnější tělovýchovnou jednotu.
Krajského kola se zúčastnilo pět našich hlídek (dle pravidel soutěže nepostupují hlídky mladší
devíti let). Medaile nejcennější a postup na mistrovství republiky si vybojovali: Michal
Bartošek-Lukáš Jandl, Julie Sekaninová-Adéla Šeligová a Michaela Šlimarová-Tereza
Vymazalová a Klára Šeligová-Miroslava Vymětalová. Závod se nevydařil hlídce Damián
Buchta-Martin Jandl, která získala nepopulární bramborovou medaili. Dětem gratulujeme a
jsme na ně opravu pyšní. Přejeme jim hodně úspěchů na republikovém finále.
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