Dětský den v Dolanech se nesl v duchu soutěží a dobré nálady
Nebe bez mráčku, příjemné teploty nad dvacítkou, spousta občerstvení a natěšení
pořadatelé. Tak to vypadalo před začátkem Dětského dne, který Tělovýchovná jednota
Dolany uspořádala první červnovou sobotu na dolanském hřišti. Aktivnímu pohybu na
čerstvém vzduchu se tu oddávalo nejen padesát dětí, ale také jejich příbuzní. Akci provázela
platná protiepidemická opatření.
Potěšitelné bylo, že mezi účastníky byli zástupci všech místních částí obce. A nechyběli ani
přespolní. Oproti loňskému roku přibylo disciplín. „Připravili jsme dvacet stanovišť. Nové
byly chůdy, chůze po kládě s míčkem, skok přes branky, golfový slalom, golfová síťka, hod
špejlí, nošení kelímku s vodou bez pomoci rukou, ruské kuželky nebo shazování plechovek
silonkou s míčkem upevněnou na hlavě,“ vyjmenovává nové atrakce hlavní organizátor akce
Libor Veinfurter z TJ Dolany. Děti různého věku sbíraly razítka na hrací kartu. Odměn se
dočkaly na jednotlivých stanovištích a pak i v cíli. Větší počet disciplín kladl zvýšené nároky
na personální zajištění, nakonec se ale podařilo všechna stanoviště obsadit. Zasloužil se o to
i Pepa Cipra, který zmobilizoval dolanské fotbalisty.
Před polednem dorazili do Dolan hasiči z Jezbin. Na trávník nastříkali pěnu a děti měly
postaráno o další velkou zábavu. Menší účastníci Dětského dne potrénovali obratnost díky
skákacím hradu, o hudební kulisu se postaral DJ František Valčík. Snaživá obsluha
bufetu připravila spoustu dobrot. Podával se výborný guláš, kuřecí stehna nebo palačinky. Bez
koláčků a rohlíčků Laďky Jakoubkové si podobné akce už ani neumíme představit. „Moc
ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli a pomohli při přípravě a realizaci
Dětského dne. Myslím, že se akce velmi povedla. Počasí nám přálo, děti i rodiče byli
spokojeni. Bylo moc hezké se dívat, jak se děti baví a plní jednotlivé úkoly, ze které byly
odměněny. Doufám, že i příští rok bude doba příznivá, a my se budeme moci znovu potkat,“
přeje si obětavá členka organizačního týmu Iva Najmanová. Obec Dolany zaslouží
poděkování za posečení areálu i za zapůjčení skákacího hradu. Dětský den se po všech
stránkách vydařil, pořadatelé z Tělovýchovné jednoty Dolany se už těší na příští ročník.
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