
 

Dolany v Dolanech už podesáté! 
 

Moderní sportovní areál v Dolanech u Jaroměře bude od pátku do neděle hostit jubilejní 
desátý ročník celorepublikového setkání obcí s názvem Dolany. Letošní Dolany v Dolanech 
nabídnou hlavně v sobotu bohatý kulturní i sportovní program. Soutěžit se bude mimo jiné 
v malé kopané, volejbalu, stolním tenisu či střelbě ze vzduchovky. Organizátoři připravili  
i žertovné soutěže, třeba přetahování lanem, zatloukání hřebíků nebo pití piva na čas. „Setkání 
bude na hřišti slavnostně zahájeno v 10 hodin, soutěže odstartují o půl hodiny později ,“ 
upřesňuje hlavní organizátor, starosta Dolan u Jaroměře Jirka Plšek. Na pódiu se objeví 
cimbálová muzika nebo Dechovka Dolanka. Taneční parket bude patřit malým mažoretkám, 
irským a country tancům či domácímu seskupení Unique Crew – Breakdance. Plánuje se také 
historický útok Sboru dobrovolných hasičů Čáslavky a ukázka práce profesionálních hasičů, 
kteří předvedou vyprošťování z vraku auta a první pomoc. Nabitý program vyvrcholí před 
sobotní půlnocí ohňovou show a ohňostrojem. Účastníci setkání Dolaňáků také budou moci 
vyrazit na prohlídku Hospitalu Kuks spojenou s ochutnávkou vín ve sklípku. Od pátku do 
neděle bude samozřejmostí bohaté občerstvení. Setkání Dolany v Dolanech uspořádá Obec 
Dolany ve spolupráci s místními spolky a občany. Organitzátoři děkují za podporu všem 
sponzorům a partnerům akce! 
 
Dolany v Dolanech u Jaroměře 2010, program na sobotu 19.6. 
10:00 Slavnostní zahájení 
10:20 Vystoupení malých mažoretek 
10:30 Start sportovních soutěží, cimbálová muzika 
11:00 Budulínek – vystoupení MŠ Dolany u Jaroměře 
11:20 Historický útok SDH Čáslavky 
11:40 Profesionální hasiči vyprošťují z vraku auta a dávají první pomoc 
12:00 Dechovka Dolanka 
13:10 Taneční skupina Máta – irské a country tance 
13:30 Výlet do Kuksu, ochutnávka vín 
15:00 Dechovka Dolanka 
16:00 Tanec divoženek z Dolan nad Vltavou 
 Unique Crew – Breakdance z Dolan u Jaroměře 
 Rokenrol v podání Dolan u Pardubic 
 Soutěž v zatloukání hřebíků 
16:20 Taneční skupina Máta – irské a country tance 
16:30 Přetahování lanem 
19:00 Vyhlášení výsledků soutěží, losování tomboly 
20:00 Hudba k tanci i poslechu – Pavel Fulka 
20:20 Pití piva na čas 
20:40 Mažoretky se štětkami z Dolan nad Vltavou 
21:00 Předtančení DASE – DS Dolany u Jaroměře 
21:30 Ohňová show 
22:00 Ohňostroj 
 

www.tjdolany.net 


