
Dolany zatím bodují naplno 
Ve svém prvním jarním domácím zápase, za pěkného počasí, jsme před slušnou návštěvou 
přivítali dohalickou rezervu. Na rozdíl od minulého zápasu jsme se museli popasovat  
s velkým úbytkem hráčů (Brož, Růta, Syrovátko, Cipra, Vondra). Začátek zápasu byl vinou 
nepřijetí rozhodčího Hrušky posunut o dvacetiminutovou čekací dobu. Píšťalku si proto musel 
vypůjčit Jirka Podolník a nutno dodat, že jeho snahu o férové vedení zápasu mu hráči obou 
mužstev rozhodně neulehčili. Začátek zápasu byl z obou stran nepřesný, přesto jsme měli 
šance a skóre otevřel v 11. minutě premiérově za Dolany Jirka Berger mladší. Místo uklidnění 
jsme začali předvádět fotbal takové kvality, že hrozilo poločasové vracení vstupného. Hra 
postrádala přesnost, nasazení a obětavost, a tak zákonitě musel přijít trest v podobě vyrovnání, 
když po chybě nestárnoucího Hofmana ve 33. minutě hosté se štěstím překonali opět 
spolehlivého Kubáska. Naštěstí ve stejné minutě přímo po rozehrání krásnou dalekonosnou 
střelou vrátil našim vedení Nentvich. Poločasové změny sice nějaký zásadní obrat v kvalitě 
hry nepřinesly, ale přece jen určité uklidnění hry se dostavilo. V 66. minutě běželi na branku 
hostů oba naši osamocení útočníci, Nentvich se kličkou přes brankáře uvolnil, ale z úhlu 
místo zcela prázdné branky trefil pouze tyč a Semanišin přihlížel, jak se míč odráží mimo.  
V tento okamžik paní Pádrová zamkla pokladnu a šla se schovat na záchod. V 74. minutě 
vystihl rozehrávku hostujících zadáků mladý Semanišin a pěknou střelou - opět premiérově - 
zvýšil na 3:1. Hosté se pak soustředili na hrubou hru a případné naše fauly náležitě 
"oplakávali". Jejich hra ztratila smysl a tak náš antifotbal získal převahu. V 82. minutě byl po 
průniku do pokutového území faulován Semanišin a Vrabec se z penalty nemýlil. Svůj recept 
na překonání hostující obrany předvedl v 87. minutě bojující Kejzlar, když jednoduše 
předběhl všechny obránce a brankář hostí ho nemilosrdně srazil k zemi. Penaltu Kejzlar sám 
proměnil a stanovil tak konečný výsledek na 5:1.  

Sestava Dolan: Kubásek - Hofman (80. Beran), Novotný, Cejnar, Vrabec - Kejzlar, Barcik, 
Nentvich, Duben - Jalovičár (45. Semanišin), Berger (45. Karel). 

Pavel Martínek 


