Den se sousedy 2016
V sobotu 13. srpna 2016 se konal již 2. ročník mezinárodního kulturně-sportovního setkání
s názvem Den se sousedy. Akci pořádal v Areálu zdraví a sportu městys Dolní Čermná ve
spolupráci s místními spolky a za účasti členských obcí Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Pozvání přijali i zahraniční hosté z Ukrajiny, Maďarska,
Slovenska a Polska.
Program byl skutečně velmi bohatý. Sportovní soutěže v malé kopané, beach volejbalu,
tenisu, stolním tenisu, šachu, ale i v požárním útoku, do nichž se zapojily týmy jednotlivých
členských obcí svazku i zahraničních delegací, probíhaly již od ranní 9. hodiny paralelně
s kulturním programem. Oficiálně byl Den se sousedy zahájen v 10 hod. Během dopoledního
programu se účastníkům akce představilo 80 historických vozidel, došlo k odhalení pomníku
Vincence Junka u usedlosti Junkových a neméně zajímavou byla i ukázka práce Četnické
pátrací stanice Pardubice. V odpoledním bloku jsme měli možnost shlédnout několik
tanečních vystoupení skupiny DC DANCE, ale i již tradičně pěkné vystoupení folklorního
souboru Jitřenka, skupiny BRASS COMPANY, ORdrums a DOLCE BABY. Návštěvníci si
vyslechli komentovanou prohlídku veteránů, mohli si prohlédnout požární techniku JSDHO
Dolní Čermná, seznámit se s prací Policie ČR či shlédnout ukázku letů modelů letadel.
Veškerý dosavadní program byl pro návštěvníky volně přístupný. Od 18. hodiny pak byl areál
neprodyšně uzavřen a nastoupil program, s nímž bylo spojeno vstupné. Letošní vstupné činilo
v předprodeji částku 250 Kč, v samotný den akce pak 300 a 350 Kč. Každý, kdo si vstupenku
zakoupil, ovšem zcela jistě nelitoval. Od 18. hodiny jedno úžasné vystoupení střídalo druhé.
Skutečně povedený večerní program zahájila slack line exhibice skupiny z Olomouce,
následovala biketrialová show Honzy Sladkého, který za pomoci několika dobrovolníků z řad
přihlížejících předvedl své úžasné umění s kolem, a opravdu velmi zábavné bylo následné
vystoupení komika a kouzelníka Richarda Nedvěda, který si k sobě na pódium přizval rovněž
dobrovolníky z řad návštěvníků a přihlížející neskutečně pobavil.
Ještě než došlo na první „želízka v ohni“ večerního programu, proběhlo slavnostní vyhlášení
sportovních soutěží. Ceny v podobě diplomů, sladkých odměn a pro ty nejlepší i v podobě
pohárů předávali senátor Petr Šilar, který nad celou akcí převzal záštitu, dále starosta městysu
Dolní Čermná Petr Helekal a místostarosta Jiří Svoboda. Oceněné týmy i jednotlivci byli vždy
odměněni i velkým potleskem přihlížejících.
Od večerní 20. hodiny program nabral skutečné grády. Nejprve vystoupila babská ostravská
hardrocková kapela Kapriola, následovala úžasná ohnivá show skupiny BALESTRA
z Letohradu a ve 22 hodin nastoupil zlatý hřeb celého večera – skupina OLYMPIC v čele
s Petrem Jandou. Zaplněný areál doslova pulsoval a všudypřítomné „těšení se“ hovořilo za
vše. OLYMPIC zazpíval spoustu známých hitů jako „Snad jsem to zavinil já“, „Osmý den“ či
„Dynamit“, ale i písně ze svého nového alba. Půl hodiny před půlnocí předvedly pole dance
(tanec u tyče) děvčata ze Sportcentra FOREA a program Dne se sousedy uzavřely kapely
Divokej Bill revival a QUIZ v brzkých ranních hodinách následující neděle.
Dopolední deštivé počasí mírně potrápilo především sportovní družstva, která se utkala v
nejrozličnějších sportovních kláních, nicméně odpolední počasí vše a všem vynahradilo.
Letošního Dne se sousedy se zúčastnilo více jak 1700 účastníků, což je skutečně velmi
úctyhodné číslo. Takováto velká účast je zcela jistě odpovídající odměnou všem, kteří se na

přípravách a organizaci celé akce podíleli. Je zcela na místě připomenout, že příprava Dne se
sousedy trvala několik měsíců a stála i spoustu volného času celou řadu lidí. Dovolte nám
proto na závěr poděkovat zaměstnancům městysu za pomoc s přípravou akce, ale i místním
spolkům za pomoc s organizací a se zajištěním občerstvení. Za zajištění občerstvení je třeba
poděkovat i Restauraci KEMP. Za organizační výbor jmenujme starostu městysu Petra
Helekala, Bc. Ivanu Hamplovou, Mgr. Jana Růžičku, ale především ředitelku celé akce Mgr.
Kateřinu Veselou, která společně s ostatními vyvinula obrovské úsilí, aby se letošní Den se
sousedy opravdu vydařil. Osobně jsem přesvědčena, že se jim to skutečně podařilo.
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