
Dolany mají za sebou premiéru ve FAIN LIZE 
 
  Dolanští fotbalisté si poprvé v historii, pod hlavičkou Hitrádia Magic, zahráli asi nejlepší 
halový turnaj v okrese. Hraje se celkem 5 turnajů a celkový součet bodů určí vítěze. Účast  
v tomto turnaji zapadá do zimní přípravy na jarní sezonu. Jelikož se jednalo o první kontakt  
s míčem po Vánocích, bylo to na výkonu opravdu znát. Dalším faktorem bylo to, že někteří 
naši hráči dali přednost rodinným povinnostem a odjeli na hory (Vondra, Jalovičár, Duben), 
Syrovátko odjel do Prahy, jiní byli nemocní ( Novotný), někdo měl strach z bouřlivého 
prostředí nové haly (Brož) a asi nejméně pochopitelnou výmluvu poslal Cipra (nemám boty  
a musím vařit oběd), koleduje si tak o zlatý hattrick v kategorii Výmluva roku...  
  V prvním zápase turnaje jsme narazili na mužstvo Růžovky (bývalý Karsit, který už turnaj  
v minulosti vyhrál). Vzhledem k tomu, že Růžovka bude patřit k favoritům turnaje, je 
výsledek 1:2 přijatelný, až na fakt, že jsme druhý gól obdrželi 22 vteřin před koncem !!! 
Druhý zápasu proti Globalu Hořice (opět tým, který bude hrát v popředí tabulky) vypadal 
podle předpokladů a tým z Hořic nám prostě nedal šanci - byl po celý zápas lepší, proto je 
výsledek ještě milosrdný. Třetí zápas proti Profimarketu měl být už relativně snažší, ovšem 
brzo inkasovaný gól a slabý výkon brankáře Kubáska byl příčinou jasné prohry 0:5. 
  Čtvrtý zápas proti pojišťovně VVP byl vyrovnaný a vše nasvědčovalo zisku prvního bodu. 
To by ovšem nesměl "zaúřadovat" rozhodčí Rambousek (nejslabší článek perfektního turnaje 
- jelikož byl k posměchu všech, včetně diváků, pořadatelé by měli popřemýšlet o jeho 
výměně), který neodpískal jasný faul brankáře pojišťovny na polovině hřiště a tímto 
rozhozený a nekoncentrovaný náš tým obdržel gól 12 vteřin před koncem !!! 
  K poslednímu zápasu prvního turnaje jsme nastoupili proti mužstvu Bona vedeného naším 
hráčem Palečkem. V tomto zápase jsme byli aktivnější, dlouho vedli, ale naši hráči se opět 
nechali rozhodit rozhodčím Rambouskem, který nepřesným posouzením některých zákroků 
ovlivnil průběh utkání. A tak jsme vedení promarnili a navíc 5 vteřin!!! před koncem Bono 
vstřelilo vítěznou branku. Turnaj je teprve na začátku a věřím, že po zapojení ostatních hráčů 
se naše hra změní a na naše první vítězství nebudeme dlouho čekat. První turnaj odehráli tito 
dolanští borci: Kubásek - Cejnar, Beran, Berger, Karel, Kejzlar, Semanišin, Barcik, Nepokoj. 
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