
Dolaňáci zlepšili výsledky i péči o fanoušky 
 

Fotbalistům TJ Dolany sestup z okresního přeboru nehrozí. Podzimní část soutěže se 

přitom našim borcům nepovedla, získali jen osm bodů. Pak se ale Dolaňáci rozjeli, na 

jaře vybojovali už 18 bodů, a to ještě měli v době pořizování tohoto rozhovoru dva 

zápasy k dobru. Nejen o tom jsme si povídali s trenérem dolanských fotbalistů Josefem 

Ciprou. 

 

Pepo, máme za sebou celkem povedené jaro. Čím to, že se nám výsledkově daří víc, než na 

podzim? 

Je to paradox. Určitě se méně trénuje, schází se méně lidí na tréninky, i když je pouze jeden 

týdně. Důležitým faktorem ale bylo, že jsme na jaře hráli většinu zápasů doma, kde se nám 

dlouhodobě daří. 

 

Když se ohlédneš za dosavadními jarními zápasy Dolan, který se Ti líbil nejvíc? A jsou 

utkání, po kterých si kluky úplně nechválil? 

Asi nejlepší zápasy byly proti Hronovu a Červenému Kostelci B, kde jsme soupeře k ničemu 

nepouštěli a zaslouženě zvítězili. Nejhorší byly určitě zápasy na hřištích favoritů, derby 

ve Velichovkách a utkání na trávníku posilněného Velkého Poříčí B. Zde jsme dostali mnoho 

branek, které pramenily z našich hrubých chyb v obranné fázi. 

 

Při pohledu na tabulku našich střelců je vidět, že nemáme vyloženého kanonýra… 

Kanonýr je to, co nám chybí. V útoku se na jaře točí přibližně pět hráčů. Do šancí se 

dostáváme, poslední zápasy to jen potvrzují. Proti Babí jsme mohli v úvodu zápasu vést 3:0, 

ale ani naše nejvyloženější šance jsme neproměnili. To je věc, na které musíme zapracovat. 

 

Chystá se v létě posílení kádru, máš už vyhlédnuté konkrétní posily? 

Máme několik hráčů rozjednaných již ze zimy, vše ale především záleží na situaci v jejich 

klubech. Bylo by dobré přivést zkušené hráče, vždy aspoň jednoho do každé řady. Bez posil 

to bohužel nepůjde, to vidíme na konci jarní části, kdy se sotva scházíme. 

 

Na rozdíl od soupeřů máme v týmu poměrně velké zastoupení kluků z naší obce. Když to 

budou chtít v našem týmu zkusit třeba další mladí Dolaňáci, mohou přijít, dostanou šanci? 

Vždy to je o píli, vytrvalosti a výkonnosti. Každý zápas je jiný a bylo by dobré mít větší 

možnosti ke střídání, abychom mohli nové tváře zapojit. Kluci určitě šanci dostanou, musí se 

ale porvat o sestavu s ostatními. Bohužel mi ale přijde, že kvalita je obecně u mladších 

generací klesající. V minulosti jsme měli několik hráčů pod dvacet let z našeho okolí, kteří by 

z fleku mohli hrát v základní sestavě, dnes tomu bohužel tak není. 

 

Zastavme se u jména Jannis Bleyer. Jak se to seběhlo, že se v dolanské sestavě poprvé objevil 

hráč německé národnosti? 

Jannis dorazil v zimě na pár tréninků a přáteláků. Dostal doporučení od svého tchána. Od té 

doby s námi trénuje a musím uznat, že patří mezi kluky s vůbec nejlepší morálkou. Nechyběl 

na většině akcí, jezdí včas a snaží se jít do všeho naplno. Věřím, že v nové sezóně ještě 

dopiluje detaily a bude jedním ze základních stavebních kamenů našeho týmu. 

 

Na jaře jsme se snažili přilákat další fanoušky na rozšířené menu v bufetu, více druhů piv, 

nové lavičky a další lákadla. A zdá se, že to zabírá, v poslední době chodí víc lidí… 

Vnímám to velice pozitivně. Přeci jenom hodně lidí nejde jenom na fotbal. Jdou na pivo a 

popovídat si, teď mají možnost dát si i něco dobrého na zub. Náš „bufetový tým“ se snaží 



měnit nabídku a přidávat stále něco nového. Tato změna je vnímána nejen místními, ale i 

hostujícím diváky, kteří to kvitují.  

 

Díky povedenému jaru nám už sestup z okresního přeboru nehrozí. S jakými ambicemi 

půjdeme do další sezony, s jakými výkony a výsledky budeš spokojený? 

Ambice se budou odvíjet podle toho, jak silný a široký budeme mít kádr. Jestli se nepovede 

návrat některých hráčů do týmu, pokud někteří kluci ukončí kariéru a nepodaří se další 

doplnění kádru, budeme mít příští sezónu velký problém. Když ale tým doplníme o vhodné 

typy hráčů, můžeme pomýšlet velmi vysoko. 

 

Vše důležité o dolanské tělovýchově najdete na www.tjdolany.net nebo na oddílovém 

Facebooku. 

 

Petr Záliš   


