DĚTSKÝDEN2015
V neděli 31. 5. 2015 se děti dočkaly po roce opět venkovního dětského dnu, který již tradičně
proběhl na dolním antukovém hřišti, které spravuje TJ Sokol Jetřichov. Počasí se neuvěřitelně
povedlo. Pálilo slunce, ale přitom všechny přítomné chladil příjemný vítr, který ho činil snesitelným.
Nový antukový povrch byl již natažen a děti si mohly užít celého hřiště. Zábava se nesla v pozvolném
tempu a příjemném duchu až do podvečerních hodin a všichni, kteří dorazili, si mohli dopřát nádherné
odpoledne se svými ratolestmi a přáteli.
U vstupu Martin Doležal ml. všem dětem dal soutěžní kartičku s disciplínami a pytlík na
sladkosti, aby si mohly svoje dobroty odnést domů a nemusely je sníst na místě. Po uvedení skupinek
rodičů a dětí do prostoru hřiště začalo klasické soutěžení o sladkosti a postupné plnění jednotlivých
stanovišť.
Letos děti čekalo dohromady 12 disciplín, které vyzkoušely jejich zručnost, dovednost, rychlost i
chytrost a za jejich splnění mohly získávat přiměřené odměny v průběhu akce. Tento rok děti nemířily
na klauna, ale strefovaly se kroužky na kravskou hlavu s rohy. Na stejném místě se nacházelo i
stanoviště hlavolamu z kostek, kde děti zkoušely svoji skládací dovednost a tvarovou paměť. Jarča
Veverková těm menším s plněním tohoto poměrně složitého úkolu ráda pomohla a všichni se příjemně
bavili.
Měli jsme po pár letech opět díky Martinovi Doležalovi zapůjčené některé atrakce na šikovnost z
Martínkovic a tak paní Doležalová měla například atrakci, kde děti pomocí táhel dostávaly malý
kotouč po proděravělé desce až do horního otvoru, na který kotouček pasuje. Tato zábavná atrakce je
na splnění poměrně složitá, ale děti se s ní popraly s nadšením a vcelku ji zvládaly.
Další vypůjčenou atrakcí byl systém zámků s kolíky, který měl vyzkoušet postřeh dětí. David
Zelený s Miki Krupičkovou se této atrakce ujali a i dospělí si ji rádi vyzkoušeli. Zjistili, že není tak
jednoduché chytit jeden z mnoha kolíků, když nevíte, který se uvolní a začne padat.
Další již tradiční atrakcí dětského dne je lovení dřevěných rybek malým prutem. Paní Hopjanová
se posadila k této atrakci a fandila všem dětem, které se snažily vylovit všechny rybky a kroužky z
lavoru.
Další mokrou atrakcí bylo míření a stříkání z hasičské džberovky. Tuto tradiční disciplínu letos
obsluhovali mladí hasiči, konkrétně Terezka Sobolová s Míšou Krupičkovou a Danem Vackem. Děti
se snažily sestřelit proudem vody všechny PET lahve a poměrně dobře se jim to dařilo.
Hned vedle měl stanoviště Michal Doležal, kde děti soutěžily ve dvojicích v pití limonády
dlouhým brkem. Tato disciplína se během let osvědčila a umožňuje nám spojit zábavu s doplňováním
tekutin, aby nám děti neuschly.
Letos byly již tradičně opět dvě disciplíny střelných zbraní. Po několik let již Sokol vlastní
kvalitní luk, s kterým se výborně míří i na poměrně slušné vzdálenosti. Matouš Doležal měl až do
pozdních hodin akce poměrně narváno a děti si rády zkusily střelbu z této tradiční zbraně.
Druhou tradiční, avšak palnou zbraní, byla hasičská vzduchovka (tedy přesněji vzduchovky). Děti
si střelbou ze vzduchovek vyzkoušely svoji trefu do dřevěných špalíčků a Mirek Krupička s Jirkou
Zeleným jim pomáhali nabíjet a rovnat zpátky cíle.
Poslední stanoviště byly tři disciplíny pohybové. Jako každý rok jsme neopomenuli zařadit slalom
s hokejkou (floorball), s kterým letos pomáhala Jiřinka Zelená, a děti si ho rády prošly. Další již letitou
disciplínou je slalom dvojic na lyžích. Jelikož to byl vždy můj poblázněný nápad, tak jsem si tuto
atrakci hlídal sám. Většina dětí už lyže znala, ale tento rok bylo i dost dětí nových, které ji neznaly a
hezky se při slalomu bavily a smály se.
Nově letos Martin Doležal vymyslel jízdu zručnosti na kole, kde zúročil své dlouholeté
zkušenosti z provozu na pozemních komunikacích. Pomáhala mu přitom i Světlana a myslím, že
disciplína měla úspěch. Děti musely předvést své kolo, zda splňuje náležitě předpisy. Při cestě po
dráze musely zvládnout přejet vahadlovou lávku, převézt v jedné ruce kalíšek s vodou mezi stanovišti,
podjet překážku nebo včas dokázat zabrzdit. Myslím, že to byla pro děti úžasná zábava. I menší děti si
dráhu projely, ale třeba na plastové motorce nebo jiné hračce, anebo si ji jen tak proběhly. Myslím, že
jízda zručnosti byla správná volba pro dětský den.
Poslední dvě disciplíny probíhaly při ukončování stanovišť. Děti jako již tradičně soutěžily mezi
sebou ve dvojicích ve skákání v jutových pytlích. A i když se to možná zdá jako ohrané, stále to
dokáže pobavit a myslím, že děti i rodiče si to užily. Také se pojídaly obří koláče na rychlost a
nejrychlejší šampión v prokousávání dosáhnul až k vysněné dvacetikorunové minci. Tato fantastická
hra má na jetřichovském dětském dnu dlouhou tradici a ještě se nepřejedla.

Po zdárném zakončení dvanácti disciplín se vyhlásily ceny za soutěžení. Každé dítě dostalo
nějakou tu hračku nebo malinký dárek. Děti vypadaly po slavnostním vyhlášení spokojeně, ale dárky
šly stranou, protože měla přijít na řadu očekávaná atrakce, vrchol dětského dne, obří masa pěny.
Obsluhující hasiči (Marek Kousal, Radek Seidl a Joska Pejchal), kteří přijeli vybaveni hasičskou
Tatrou s plnou cisternou vody, nahodili stroj a během chvíle se na louce mezi hřištěm a vilou objevil
obří kopec pěny. Většina rodičů a dětí se přesunula k centru dění a užila si to zblízka. Děti křepčily a
skotačily v pěně a nakonec byly pokropeny z hasičského vodního děla, které zdárně smylo i větší
chuchvalce pěny. Děti se pak šly domýt pod hadici a většina rodičů a dětí byla vybavených a ze
zkušenosti došlo na převlékání.
Po celý průběh odpoledne si děti (i rodiče) mohli dát výborný párek z udírny a osvěžit se točenou
nebo rozlévanou limonádou. Pro starší nám ještě Dušan Doležal, který se o zdárný průběh
občerstvování postaral, zařídil točený budvar, který hlavně tatínkům v parném dni posloužil.
Všem, které jsem výše jmenovitě uvedl, bych chtěl moc poděkovat za pomoc při přípravě,
organizování a provozování stanovišť a atrakcí. Rovněž bych chtěl ale poděkovat všem, co přispěli,
ale nebyli vidět. Myslím tím sponzory akce. Jako každý rok byla hlavním sponzorem Obec Jetřichov.
Dále se podílely obě organizační složky zřízené obcí – TJ Sokol Jetřichov a SDH Jetřichov. Ze
soukromých přispěvatelů sponzorovali Pumrovi, Čeplovi, Jaroslav Novák, Miroslava Salabová, ZTrade Broumov a taky moje maličkost. Doufám, že jste se výborně bavili a že příští rok dorazíte
rovněž v hojném počtu. Náš dětský den je totiž stále populárnější. Letos soutěžilo na sedmdesát dětí a
dostavilo se asi 120 dospělých návštěvníků. Úsilí a námaha všech organizátorů a přátel této akce za
takovou účast stojí a zaslouží si ji.
napsal Filip Chráska

