Dolanský fotbal: letní příprava i změny v kádru
Před prvním mistrovským zápasem jsme absolvovali letní přípravu, kde jsme se utkali se třemi soupeři.
Kuks jsme s přehledem vysoko porazili, následně jsme dvakrát shodně prohráli o dva góly s týmy
z vyšších soutěží, s Nedělištěm a se Zábrodím. Obě tyto prohry měly podobný průběh, většinu zápasu
jsme hráli dobře, soupeře jsme místy přehrávali, vedli jsme, ale ke konci utkání nám došly síly
a z důvodu nedostatku hráčů jsme těmto týmům podlehli. Nutno dodat, že morálka týmu nebyla
nejlepší. Ohledně docházky bych rád pochválil Sedláčka, Bergera, Renfuse, Lhotského a Macha, kteří
jdou ostatním příkladem.
Také doufám, že budeme těžit ze šíře kádru, kdy do našeho týmu přišli na hostování či přestupy posily
Jaromír Renfus (Náchod-Babí), Vojta Bílý a Petr Hanuš (Velká Jesenice), Vojta Vejvoda a Artur Musil
(Jaroměř) a dospělý fotbal začíná hrát i místní mladý nadějný hráč Matěj Lemberk.
Proti Rasoškám byla ale situace lepší. Před zápasem se hráči sešli včas, a tak jsme mohli udělat přípravu
jak taktickou, tak kondiční.
Začátek zápasu začal dobře, drželi jsme míč na kopačkách, soupeře jsme k ničemu nepouštěli, bohužel
jsme ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. Vše se zlomilo po prvním vstřeleném gólu Romana
Ulrycha. Následoval gól z penalty, kterou proměnil Kvaček. Do přestávky se konečně prosadil i druhý
útočník Sedláček, a tak se šlo do šatny za stavu 3:0. Během poločasu bylo kladeno hráčům na srdce,
aby zápas jen nedohrávali, že ještě není konec, a tak se i stalo. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli, dále
jsme si vytvářeli pěkné šance, chvílemi i pěknou kombinační hru a naši útočníci se pěkně rozstříleli,
Ulrych vsítil 3 góly, Sedláček dokonce 4. Jednu branku si vstřelili hostující hráči sami za přispění
dotírajícího Sedláčka.
Jedinou kaňkou na zápase byla další neproměněná penalta Kvačkem v druhém poločase a inkasovaná
branka po individuální chybě Bergera a následně i zaváhání našeho gólmana.
I když se nám zápas povedl, „jedna vlašťovka jaro nedělá“ a je potřeba nejenom letět dále na vítězně
vlně, ale i pokračovat v dobrých výkonech i v příštích zápasech. Hned následující nás totiž čeká náš
tradiční soupeř Mezilesí, který určitě bude více nepříjemný a očekáváme s ním souboj o horní patra
tabulky.
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