Dětský den v Dolanech nabídl soutěže i projížďky na koních
Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. O pravdivosti tohoto rčení se mohli
přesvědčit účastníci Dětského dne, který uspořádala první červnovou sobotu na dolanském
hřišti Tělovýchovná jednota Dolany. Vyjížďky na koních se zde staly asi největší atrakcí.
Celkem sedmnáct soutěžních disciplín si vyzkoušel rekordní počet dětí, všichni účastníci
dostali odměnu ve formě balíčku s dobrotami. Připraven byl také pestrý doprovodný program,
bohaté občerstvení i hudba.
Organizátoři měli trochu obavy z počasí. Předpovědi se ale naštěstí nenaplnily, během
sportování dětí bylo slunečno. „Akci považuji za velmi vydařenou. Zúčastnilo se jí víc dětí, než
jsme očekávali. I tak si myslím, že jsme se s tím všichni dobře popasovali, ač to bylo
náročné,“ hodnotil zpětně Libor Veinfurter z pořádající TJ Dolany. Dle zapisovatelky
Verunky Buchtové si přišlo zasportovat 81 dětí. U koní se stály fronty, tak velký zájem byl o
projížďku! Tuto atrakci zajistily Anička Lemberková a Romča Mašínová, patří jim za to velké
poděkování.
Slušný ohlas mělo také vystoupení Městské policie Jaroměř. Strážníci se psy během
zajímavých scének například předvedli, jak dokáží rychle a účinně zpacifikovat podnapilého
výtržníka. Do dolanského sportovního areálu dorazili také zástupci Policie České republiky
nebo dobrovolní hasiči z Jezbin, kteří pro malé účastníky akce opět nastříkali na trávník pěnu,
osvěžili je i vodní mlhou. Díky vstřícnosti Obce Dolany si děti mohly zadovádět na
trampolíně a skákacím hradu. Hudbu a moderaci zajistil stejně jako loni DJ František Valčík.
Velkou práci odvedly holky v bufetu, stejně jako kluci u venkovního občerstvení. Součástí
pestrého menu byla široká nabídka nápojů pro malé i velké, domácí guláš nebo kýta z grilu.
Nesmíme zapomenout poděkovat Laďce Jakoubkové, Hance Brusnické nebo Terce
Najmanové, které pekly a obstaraly další dobroty pro děti. „Krásný den to byl. Počasí, účast,
organizace, radost dětí. Díky všem za práci a volný čas, který tomu věnovali,“ zhodnotila
letošní Dětský den v Dolanech Hanka Brusnická. „Myslím, že všichni byli spokojeni, bylo to
super. Hodně lidí v areálu zůstalo i na odpolední fotbalový zápas. Byla to dlouhá a náročná
šichta, ještě v tom vedru… Je fajn, že tu takové lidičky máme,“ ocenila práci řady
dobrovolníků Laďka Jakoubková. Sluší se také poděkovat všem, kdo zapůjčil jednotlivá
stanoviště, a hlavně těm, kdo u nich byl.
Po skončení Dětského dne si dolanské hřiště začali chystat fotbalisté na soutěžní zápas proti
Babí. Svěřenci trenéra Pepy Cipry tentokrát na soupeře nevyzráli a podlehli 2:3. To ale nebylo
úplně podstatné. Důležité je, že se v obci něco děje a že tu máme spoustu lidí, kteří jsou
ochotní obětovat svůj volný čas pro druhé.
Petr Záliš

