
Hvězdné oslavy fotbalu v Dolanech 
  Do Dolan u Jaroměře dorazil v sobotu 14.8. hvězdný Arabela Team. Roman 
Skamene, Jarda Sypal, Pavel Novotný nebo Kamil Emanuel Gott byli hvězdami 
oslav 40 let fotbalu v obci. Pořádající Tělovýchovná jednota Dolany připravila 
pestrý program, kterému přihlížely tři stovky spokojených lidí. Nenaplnily se  
obavy z počasí, dolanský sportovní areál odpoledne ozářilo sluníčko. Velké 
poděkování patří všem dobrovolným organizátorům, pomocníkům i sponzorům 
akce, kterými byli obec Dolany, Nadační fond Petra Pakosty, Přemek Kejzlar, 
Tiskárna Dukase Hradec Králové a další. Uznání zaslouží i dolanské divadlo za 
zapůjčení stanu, stolů a lavic. 
  Vše začalo v pravé poledne fotbalovým soubojem starých gard, Dolany 
porazily v derby Čáslavky 2:1. Dařilo se i domácím žáčkům, kteří si s chutí 
zastříleli. Malé jaroměřské hokejisty na dolanském pažitu porazili 16:0, na 
penalty pak 2:0. Následovalo slavnostní zahájení oslav moderátorem Arabela 
Teamu Radkem „Kajmanem“ Komoráčem. Mikrofonu se postupně ujali 
předseda TJ Dolany Petr Záliš, starosta obce Jiří Plšek, patron oslav, senátor 
Petr Pakosta, předseda Okresního fotbalového svazu v Hradci Králové Martin 
Zbořil a dlouholetý tahoun dolanské tělovýchovy Honza Pádr, který dopsal  
a vystavil kroniky TJ. O zábavu publika se pak staral Arabela Team, který 
v exhibičním fotbalovém zápase remizoval s domácími hráči 6:6, na penalty 4:4. 
„Protekční spratek“ Pavel Novotný se během zápasu často obnažoval, Roman 
Skamene potvrdil pověst kanonýra. Následovalo pásmo vyprávění a písniček. 
Přítomné dostal ve finále do varu Gott velkými hitovkami svého slavného 
jmenovce. Slavná parta kolem manažera Jirky Rámeše pak odjížděla z Dolan 
hodně spokojená. Vše zdokumentoval pohotový fotograf, sekretář OFS Hradec 
Lubomír Douděra. Večerní taneční zábavě se skupinou Griotte Trio předcházela 
ukázka breakdance. Dolanský trenér Jirka Podolník oslavil své kulaté 
narozeniny v průběhu zábavy ve velkém stylu. „Přivezl jsem si rumba koule  
a skočil na jeviště, kapelu jsem doprovodil,“ usmívá se známý šprýmař, který 
veselici nezrušil ani nechtěným úderem rumba koulí do mikrofonu. Dolanské 
fotbalové oslavy se povedly, akce výrazně přispěla k oživení sportovní  
a kulturní nabídky v regionu. 
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