Trenér Josef Cipra: ze svatby už utíkat nechci
Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Dolany se přes zimu pilně připravovali na jarní část
sezony. V okresním přeboru Náchodska je čeká boj o záchranu. Trenérem dolanských
fotbalistů je Josef Cipra. S fotbalem začínal na Babí, během své hráčské kariéry dokázal
v dolanském dresu v mistrovských zápasech nasázet soupeřům úctyhodných 96 gólů!
Pepa fotbalem žije, hráči si jeho poctivě připravované tréninky pochvalují.
Pětatřicetiletého kouče jsme před začátkem jara vyzpovídali.
Pepo, máme za sebou zimní přípravu. Jak probíhala?
Zimní příprava proběhla téměř podle plánu. Z počátku nás trápila slabší docházka, ke konci
přibývala zranění. Trénovali jsme jednou týdně v Jaroměři na umělé trávě, jelikož víkendy
byly celkem plné.
Během přípravy na jaro náš tým sehrál přípravné zápasy. S kým jsme se utkali a jak jsme si
vedli?
Odehráli jsme pět přátelských zápasů na umělé trávě a jeden v hale. Možná těch utkání bylo
až moc, hrozí při nich riziko zranění, je to každopádně důvod k zamyšlení. Herní přípravu
jsme zahájili zápasem v hale, Smiřicím hrajícím krajskou 1.B třídu jsme podlehli 6:8. První
venkovní zápas byl proti dorostu České Skalice, který jsme celkem jednoznačně zvládli 8:2.
Poté jsme hráli opět proti Smiřicím, tentokrát již na venkovní hřišti. Toto byl náš asi
nejpovedenější zápas a kdyby se nám podařilo v takto kvalitní sestavě scházet pravidelně, v
okresním přeboru by nám málokdo konkuroval. Vyhráli jsme 5:3, i když nás bylo jen dvanáct.
V dalších utkáních nás prověřily Libřice (3:5), Klamoš (3:3) a Mezilesí (6:5). Celkově jsme
tedy přípravu výsledkově zvládli, naším největším soupeřem ale byla docházka a zranění. I to
bylo důvodem, proč jsme využívali také hráče z jiných mužstev, kteří většinou zapadli a
možná v budoucnu rozšíří naše řady. Jen pro zajímavost, odmítli jsme ještě dalších pět týmů,
které se s námi v rámci zimní přípravy chtěly utkat.
Co Ti tyto zápasy ukázaly? S čím jsi spokojený a na čem je třeba ještě pracovat?
Největší náš problém a prakticky i největší soupeř byla docházka. Ať už se jednalo o covid,
zranění nebo prostě dlouhodobou nespolehlivost některých hráčů. Kdybych to vzal herně, tak
určitě by to chtělo větší jistotu na středu hřiště, kde potřebujeme, aby nám hráli co nejvíce
naši nejzkušenější hráči, kteří dokáží změnit obraz hry.
Vyzkoušeli jsme v přípravných duelech nějaké nové tváře?
Takových borců bylo hodně, od hráčů, kteří nedostávají prostor v jaroměřském áčku (Jan
Bano, Ondřej Toman), přes Vojtu Orcta (Rasošky), Vláďu Čapka (Smiřice) a teď poslední
zápas jsme museli využít i služeb bratrů Tulejových (Velká Jesenice), jelikož nás bylo jen
deset a oni přijeli hrát za soupeře. Kdyby nebylo těchto fotbalistů a také hráčů, co s námi hrají
příležitostně (Martin Jalovičár, Vlasta Duben), většinou bychom ani nebyli v jedenácti. Z
nových tváří se nám bohužel nepodařilo nikoho dostat do Dolan na přestup.
V dolanském dresu se ale na jaře nakonec přece jen objeví zajímavá tvář…
Ano, určitě máš na mysli zahraniční posilu, kterou jsem ještě nezmínil. Jedná se o Jannise,
hráče z Německa, u kterého se pokusíme vše do konce března stihnout. Je to mladý levonohý
záložník, který delší dobu nehrál. Na Jaroměřsku bydlí přibližně čtyři roky a mluví velmi
dobře česky, tréninky tak v angličtině ani němčině vést nemusíme (smích). Jannis s námi
odehrál zápas v Klamoši a trénuje s mužstvem.

V třináctičlenné tabulce okresního přeboru Náchodska nám po podzimu patří jedenáctá
příčka. S tím asi spokojenost být nemůže...
Spokojení určitě nejsme. Herně jsme v některých zápasech měli na víc, ale hraje se na góly a
tak jsme tam, kde jsme. Bude to nesmírně těžké, jelikož hned za námi je béčko Velkého
Poříčí, které v zimě zrušilo áčko, jež hrálo o dvě soutěže výše. Tím pádem bude rezerva
posílena o velmi kvalitní hráče.
Cíl pro jaro je jasný, chceme se v soutěži zachránit. Jak musí jaro dopadnout, aby byl trenér
spokojený?
Musíme vyhrát všechny domácí zápasy.
Během podzimu jsme se v některých zápasech potýkali s malým počtem hráčů. To už
nehrozí?
Hrozí, jak už jsem zmínil dříve, a jiné to pravděpodobně nebude. Vše je o přístupu lidí. Někdo
je zraněný, někdo má v den zápasu výlet nebo oslavu, někdo prostě jen nejde. Na naší úrovni
to je ale očekávatelné a jiné týmy to mají podobně. Některé výmluvy chápu, někdy bych byl
rád, kdyby si kluci uvědomovali, kolik času a někdy i nervů to stojí ostatní, včetně mě. Nechci
už zažívat situace, kdy třeba kvůli fotbalu uteču ze svatby, najedu 140 kilometrů a přitom dvě
hodiny obvolávám a přemlouvám lidi, aby si přišli zahrát.
Jaro zahájíme poslední březnovou sobotu v Polici nad Metují, první dubnovou sobotu pak v
Dolanech přivítáme rezervu Červeného Kostelce. Máš možnost pozvat dolanské fanoušky
nejen na tyto zápasy...
Určitě bych chtěl pozvat diváky hlavně na první domácí duel proti kosteleckému béčku. Pro
nás to bude velmi důležitý zápas, prakticky se bude hrát o šest bodů, a naším cílem bude ho
výsledkově zvládnout. Pozvat bych chtěl ale na všechny domácí zápasy, chystáme totiž hodně
změn. Nakoupili jsme nové, pohodlnější a bezpečnější lavičky. Vylepšíme náš sortiment v
kantýně a také rozšíříme naši nabídku vždy o nějakou pochutinu z udírny, připravíme něco k
pivu a kávě. Celkově se snažíme ve spolupráci s obcí a sponzory dolanský sportovní areál
neustále zvelebovat. Členové TJ Dolany se na hřišti a v sokolovně zúčastnili před startem jara
několika brigád, ta největší proběhla v sobotu 19. března. Ještě jednou zvu všechny fanoušky,
budeme se snažit je nezklamat.
Dolanské fotbalové jaro 2022:
So
26.3. Police B - Dolany
So
2.4. Dolany – Červ. Kostelec B
So
9.4. Velichovky - Dolany
So
16.4. Dolany – Teplice
So
23.4. Dolany – Hronov
So
7.5. Dolany – Zábrodí
Ne
15.5. Velké Poříčí B – Dolany
So
21.5. Dolany – Velká Jesenice
So
28.5. Machov – Dolany
So
4.6. Dolany – Babí
Ne
12.6. Provodov – Dolany
So
18.6. Dolany – Stárkov
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Tělovýchovná jednota Dolany v těchto dnech dokončuje nové, moderní webové stránky.
Sledujte www.tjdolany.net a dozvíte se více!
Petr Záliš

