
Dolanské fotbalové jaro 2018  
 
Dolanští fotbalisté obsadili v tabulce JOPECO Okresního přeboru Náchodska konečné jedenácté 

místo. Připsali si bilanci osmi výher, tří remíz a patnácti porážek. Na podzim vedl mužstvo jako 

hlavní trenér Pavel Martínek. Od zimní přípravy ho na dolanské trenérské lavičce vystřídal Josef 

Cipra, který hodnotí jarní část sezony… 

 
Abychom byli na sezónu připraveni, začali jsme se zimní přípravou celkem od podlahy. Hráči 
absolvovali poměrně velké dávky zatížení, včetně velmi "oblíbených" cviků Tabata. Zimní přípravu 
jsme však absolvovali ve velmi malém počtu hráčů, kteří byli ochotni pravidelně obětovat jeden den v 
týdnu volnočasové aktivitě. Toto se promítlo i na jednom přípravném utkání, kde jsme si museli další 
dva hráče půjčit od soupeře. 
První jarní zápas jsme bohužel nezvládli, bylo vidět, že hráči nemají zápasovou praxi, k čemuž by třeba 
pomohlo mít o dva přípravné zápasy více. Následující utkání jsme však se soupeři ze spodních pater 
tabulky zvládli. Pak přišla jak výsledková, tak herní krize. 
Jako nejlepší i nejhorší zápas, co jsme odehráli, bych zvolil zápas proti nakonec mistrovskému týmu z 
Hejtmánkovic. Když jsme hráli odložené kolo u nich v poslepované sestavě, nic nám nevycházelo a 
zaslouženě jsme 0:5 prohráli. Poslední domácí zápas jsme se stejným týmem hráli odvetu. Hráli jsme 
dobře, a tak jsme zaslouženě, i když ke konci se štěstím, ubojovali výhru 4:3. 
Ještě bych rád zmínil nejbizarnější zápas. Ten jsme odehráli v Meziměstí. Přibližně od 20. minuty 
začalo vytrvale a intenzivně pršet, hrálo se nesmyslně i během velké bouřky. Poločas se o 10 minut 
zkrátil. Poté asi po 45 minutách deště opět šlo na hrací plochu a místo fotbalu se hrálo celkem i 
chvílemi velmi komické vodní pólo, jelikož na hrací ploše bylo místy několik centimetrů vody. 
 
Ještě bych se rád vrátil ke zlomu přibližně v jedné třetině jarní části sezóny. V zápase proti 
Velichovkám se nám zranil velmi důležitý člen naší sestavy Michal Černohlávek a od té doby jsme se 
nemohli sejít. Pana Náhlíka jsme viděli poté již jen jednou, Ondra Sedláček se po dlouhé stopce na 
delší dobu opět zranil, kvůli zranění moc nehrál ani Jarda Karel a k tomu všemu ukončil svoji kariéru v 
Dolanech i Filip Klíž. Zápas co zápas jsme sestavu lepili, obvolávali lidi, omluvenky chodily i někdy pár 
minut před zápasem, někdy i po nebo dokonce vůbec. Tréninky probíhaly v podobném duchu. 
Zpočátku jara to ještě problém nebyl, ale přibližně od konce dubna jsme se sešli v dobrém počtu tak 
na jednom tréninku. 
 
K tomuto bych jen rád dodal, že doufám, že si hráči trochu sáhnou do svědomí a buď se jejich přístup 
od začátku podzimní části soutěže změní, jinak nevidím dále důvod připravovat někdy i několik hodin 
trénink, aby za něco stál a obětovat celkově dolanskému fotbalu tolik času. Spíše si pak můžeme v 
klidu dát jen fotbálek v úterý, vynechat čtvrtek a pak jen tak, aby se neřeklo, si zahrát o víkendu 
mistrovské utkání… 
 
Statistické okénko 

Do 26 mistrovských zápasů zasáhlo 30 hráčů. Nejvíce startů měli Jiří Berger (24), Ivan Tokar (22) a 
Tomáš Kejzlar (21). Nejvíce odehraných minut z 2340 možných měli Ladislav Šrajbr (1694) a duo  
Kejzlar - Černohlávek (1475). Nejlepšími střelci byli osmigólový Tokar, sedmigólový Ersin  
Ameti a pětigóloví mladíci Jakub Kopecký a Vojta Záliš. Nejvíce žlutých karet posbírali Tokar (9) a Klíž 
(4). Červenou kartu viděl Tokar dvakrát. Klíž, Jalovičár, Fähnrich, Berger, Bednář a Ameti byli vyloučeni 
jednou. 
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