
Slavíkovice na podzim i v zimě podruhé 

 

Psát do zpravodaje každé dva měsíce je opravdu nad moje síly. A koncem listopadu, kdy je třeba 

organizačně zvládnout všechny adventní i vánoční akce, nezbývá žádný volný čas. Tak to bude jako 

vloni. Sice se zpoždění, ale přesto se dozvíte, jak šel čas a co přinesl od října loňského roku.  

A nebylo toho málo. 

     Hned první říjnovou sobotu se vydali všichni milovníci draků nad dálnici k Hájkům. A že 

správně foukalo, to dokazuje i jeden z draků, který se silou větru vymanil z držení svého malého 

majitele a uletěl až přes dálnici, kde skončil zabořený svým nosem na louce v trávě. Ale všechno 

dobře dopadlo, tatínek se proběhl a neposlušný drak se opět vznášel tak jak patří…    

     Stejně jako před rokem patřila poslední říjnová sobota svatováclavským stárkům. Taneční 

veselice s názvem Kácení máje je vlastně loučení s letošními hody i rozchodem stárků se stárkami. 

Mája jako symbol hodů se skácí a ten nejšťastnější z přítomných ji získá v tradiční dražbě. Stárci se 

tentokrát uvedli opravdu velmi zdařilým nástupem a ještě lepším půlnočním překvapením. Potlesk 

v sále nebral konce. K tanci hrála kapela Akcent, tancovalo a zpívalo se kolem májky uprostřed 

sálu. Ani nad ránem se domů nikomu nechtělo, i bez kapely se zpívalo až do ranního rozbřesku. 

     Ve čtvrtek 31. října uspořádali manželé Celí jako již tradičně oslavu svátku Halloween. Tato 

akce se poprvé uskutečnila se zahájením činnosti Centra volného času ve Slavíkovicích, který 

dodnes vede p. Petra Celá. Asi padesátka dětí, pro kterou je každý týden připraven program 

v budově bývalé školy ve Slavíkovicích, dochází do centra až dvakrát týdně trávit svůj volný čas 

bez PC, mobilů a tabletů. Oblíbeného Halloweenu se velmi rády zúčastňují. Ve strašidelných 

kostýmech s pomalovanými obličeji chodí po vesnici a ptají se sousedů, jestli jim dají něco na zub. 

Na závěr se sejdou i se svými rodiči u Celých na zahradě, kde je pro ně připraveno u ohně malé 

pohoštění i s diskotékou.  

     I letošní podzim jsme museli dát všechny broučky spát. Děti je dostaly v tělocvičně, tam si je 

mohly vyzdobit krovkami, tečkami či tykadélky. A pak jsme vyšli průvodem za svitu lampiónků či 

lucerniček tmavými slavíkovskými ulicemi až na louku k Rakovci, kde děti uložily broučky do 

trávy k zimnímu spánku. „Až bude na jaře opět hřát sluníčko, přijdeme vás probudit.“ 

     Na zpáteční cestě už musely být lampiónky i lucerničky zhasnuté. Pro děti i jejich doprovod 

jsme připravili stezku odvahy. Trasu jsme vyznačili malými světýlky. Ve dvouminutových 

intervalech se vydávali do neznáma ti nejodvážnější sami, někteří ve dvojicích, bojácní 

v doprovodu dospělých. Čekaly na ně postavy z pohádek, z některých šla hrůza, že i dospělí se báli, 

některé byly naopak hodné a ukazovaly správnou cestu, aby nikdo nezabloudil.  

Statečně dorazili všichni. Za odvahu dostaly děti sladkou odměnu a všem se podával teplý čaj na 

zahřátí. 

     Celostátně pořádaná akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“ se uskutečnila ve středu 11. 

prosince. Ve Slavíkovicích u rozsvíceného vánočního stromu se zpívalo tentokrát již popáté. Asi 

stovka přítomných diváků se mohla připojit ke zpěvu malého amatérského pěveckého soubůrku, 

který nejdříve přivítal příchod tří králů k živému betlému písní „My tři králové jdeme k vám“. Pak 

už zaznělo vybraných sedm vánočních koled a písní a nakonec sestry Posoldovy krásně přednesly 

píseň Tichá noc. Diváci si prohlédli živý betlém s Ježíškem v jesličkách, s anděli, třemi králi, 

s pastýři i zvířátky. Zahřát se mohli svařeným vínem i čajem, pro mlsné jazýčky přinesly cukroví 

naše šikovné babičky.  

Poděkování patří především Mgr. Zdeňce Trněné nejen za ochotu nacvičit program, ale i za vedení 

a klavírní doprovod při vystoupení. Díky však i ostatním organizátorům i účinkujícím. 

     Cvičitelky TJ Spartak Slavíkovice pořádají každoročně pro děti setkání s Mikulášem. Hned 

v úterý 3. prosince se dětí v místní sokolovně sešlo asi 70, některé se svými rodiči či prarodiči. A 

Mikuláš skutečně přišel. Doprovázeli ho andělé s velkým košem dobrot. Obávaný čert s řetězem i 

ohromným pytlem na nezbedy vystrašil ty nejmenší tak, že plačící hledali útočiště v náručích 

maminek. Mikuláš svým slovem všechny uklidnil, každého z dětí „vyzpovídal“ a ty zazpívaly 

krásné zimní a mikulášské písničky, přednesly básničky a říkadla, uslyšeli jsme i vánoční koledy. 



Andělé odměnili děti balíčkem plným sladkostí, ovoce i oříšků. Čert neměl šanci, i když jeden 

z chlapců málem v pytli skončil…Domů jsme se rozcházeli plni krásných zážitků.         

     Tradiční již 36. ročník předsilvestrovského pochodu měl shodný scénář s tím minulým. Krásné 

počasí jako na objednávku vylákalo na pěkný výšlap rekordních 68 turistů, čímž byl opět překonán 

rekord z předchozího roku. Autobusem Pod Hádek, tam se společně vyfotit a zpět každý podle 

svých schopností. Z Pod Hádku se vydalo sice jen 6 odvážlivců. Většina z nás vyšla z Hostěnic 

kolem Jelenice na Kalečník, do Vítovic a polní cestou kolem Leznarového kříže zpět do Slavíkovic. 

Kdo nechtěl z Vítovic až do cíle pěšky, dovezl ho linkový autobus. Pro všechny bylo připraveno 

teplé pohoštění ve slavíkovickém pohostinství. 

     Příští pochod bude Velikonoční a proběhne na Velký pátek 10. dubna 2020. Můžete se k nám 

určitě připojit! 

     Vánoční a novoroční sportovní akce pořádají každoročně oddíly kopané, badmintonu i florbalu. 

Letos se opět naši členové – odvážní otužilci zúčastnili novoročního koupání v olšanském rybníku. 

Gratulujeme za odvahu. 

    Vánoční turnaj v sálové kopané proběhl v pátek 27. prosince. Utkalo se 6 pětičlenných družstev o 

krásný putovní pohár. V novoročním turnaji v badmintonu smíšených dvojic si v pátek 10. ledna 

zahrálo 6 párů. Florbalový turnaj byl z důvodu nemocí odložen. Zvítězili vždy ti nejlepší, ale 

vyhráli všichni - už jen proto, že hrají hlavně pro zábavu, radost z pohybu a také proto, že dávají 

přednost fyzické aktivitě před televizí a počítačem.    
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