
Fotbolisté Dolon zohójili sezonu poródně

Všechno zlé je k něčemu dobré. Dvojnásob
to platí pro dolanské fotbalis§. Po séstupu
z okresního přeboru se nevědělo, co bude, jestli
se ýmnero zpaďne,. . Opak je ale pravdou, paíta
kolem nového trenéra Ladislava Srajbra se ne-
uvěřitelně semkia. Hráči rnaji za sebou kvalitní
letní přípravu, kterou zakončilo krátké sousťe-
dění v Provodově. V Dolanech se už neťrénuje
pouze jednou, ale nově dvakrát ýdně, docház-
ka hráčů na tréninky sevýrazně zlepšila. Vsťup
do nového ročníku okresní soutěže Náchod-
ska t}mu vyšel parádně. Zaha1llijsme výhrou
v derby v Rasoškách a následovala vysoká ví-
tězsťví doma s Heřmánkovicemi a v křinicích.

S týmem jezďi i k venkovním zápasům sku-
pina věrných fanoušků v čele s Mírou Barcíkem,
,,Díiležitý je přístup hráčů k tréninku ikzápasu.
Když přijdou s tím, že to půjde samo/ tak ie to
špatn§' vysvětluje šestačtyřicetiletý trenér Sraj-
br, který fotbal hrál dlouhá léta a poslední sezony
oblékal'dolanský dres. Svů j čas těd'dělí mezi ro-

dinu, dolanský fotbal a péči o mládež v Provodově.
O restartu hráčské kariéry neuvažuje. ,,Pohybu
mám dost, zaběhám si s klukama na tréninku.
Navíc sem většinou dojížd|m na kole," prozía-
zuje sportovní nadšenec z Ceské Skalice. Kdyby
to prý ale lidově řečeno ,,hořelo", dolanský dres
znovu navlékne. Opaťrně spokojené je zatím
i vedení oddílu. ,,Abych byl upřímný, měl jsem
z toho velký strach. Po sestupu se na nás valiia
kritika ze všech stran, že to bude konec dolanské-
ho fotbalu a tak dále. Jsem rád, že jsme ty škaro-
hlídy snad přesvědčili o opaku. Je2ase o-co hrát,
u mě ďobrý," usmívá se předseda Tělovýchovné
jedno§ Dolany Jiří Berger.

Zajímavostí je, že na rozdil od jiných vesnic-
kých celků máme velké procento hráčů z naší
obce. Do fotbalového ýmú se zapíacovávaji dal-
ší, aktuálně ťreba_dolanští mladíci Tonda Ott nebo
David Lhotský. Clenové tělovýchovné jednoty se
také snaží příkladnO starat o sPortovni'areáI,kte-
rý rnaji v dlouhodobém pronájmu. Učastnili se
prací na novém dětském hřišti, rozhrnovali hlínu
v jeho okolí, sekali travnaté plochy i příkopy.

Už ted'se plánuje zimní příprava dolanských
fotbalisťu. ,,Budeme chodit dvakrát ýdně. Jed-
nou si dáme do těla tady v Dolanech, můžeme si
tu dřinu zpestřit ťreba i florbalem v sokolovně,
a pokračovat budeme také v trénování na umě-
lé trávj v Jaroměři," poodkrývá své plány kouč
Láďa Srajbr.

V plném proudu jsou také přípravy na oslavy
padesáti let fotbalu v Dolanech, které proběhnou
v příštím roce. Ukoly jsou rozdělené, sestavuje
se hlavní i doprovodný program. Veřejnost se
o všem dŮležitém včas dozví' 
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Podzimní mistrovské zóposy Dolon

So 24. B. Rosošky - Dolony 1:4

Ne l. 9. Dolony - Heřmónkovice 8:0

So 7.9. Kfrnice - Dolony l:10

So 14.9. Dolony - Otovice 0:0

Ne 22.9. Božonov - Dolony 2:6

So 28.9. Dolony - Police B ló:00

Ne ó. l0. Meziměstí B - Dolony 15:00

So 12. 10. Dolony - Rosošlq1 l5:30

So l9. l0. Heřmónkovice - Dolony 'l5:30

So 26. 10. Dolony - Kňnice 14:30


