ISponzor zápasu

è. 12
2017/18

8

Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,

26. 5. 2018

TJ Sokol Doubí - FK Rynoltice
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prvním poloèase na terase jedním z náhodnì zvolených divákù.
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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás opìt na domácím zápase TJ Sokola Doubí. Dnes ve 24. kolem hostíme
mustvo z èela tabulky - Rynoltice. Naše pozice zùstává stále stejná - 10. pøíèka. Soupeø je to
bude jistì kvalitní, naši chlapci jim jistì nedají nic zadarmo. Pojïme našim chlapcùm pomoci
svými hlasivkami!
Našim borci pøivezli v minulém kole z horké pùdy v Desné cenné 3 body po napínavém prùbìhu
zápasu. Cenné i proto, e Desná je prozatím v tabulce na 4. pozici. Tímto našim borcùm
gratulujeme a dìkujeme.
Milí diváci, pøejeme Vám, pøíjemný záitek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky
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Br.: 6. Haunold 0:1, 19. V. Koøínek 1:1, 23. Hájek 1:2, 26. Vlach 1:3, 30. Zradièka 1:4, 34. Hájek 1:5,
45. P. Koøínek 2:5, 61. Karel 3:5, 65. V Koøínek z pen. 4:5, 71. Hájek 4:6, 80. P. Koøínek 5:6
Rozhodèí: Šùma - J. Blaschke, Dunajevský (hlavnì ve II. poloèase velmi nepøesný výkon)
Delegát: Šastný K: 2:3 (Kováøík, Vlach, Haunold)
Nejlepší hráèi: V. Koøínek (DES) - Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák - Beneš, Holický, Kabát, Èermák - Zeman (63. Èára), Kováøík (76. Benda), Vlach,
Zradièka - Haunold, Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo, Matuna
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Herkner (nemoc), Urban

IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

I Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další, naleznete na naší webové stránce
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I Komentáø k 23. mistrovskému utkání muù 19. 5. 2018

I Komentáø k 22. mistrovskému utkání muù 12. 5. 2018

TJ Desná - Sokol Doubí 5:6 (2:5)

Sokol Doubí Sokol Ruprechtice 1:4 (1:1)

V sobotu jsme zajídìli do Desné s cílem napravit zpackané utkání z minulého týdne, a jeliko
domácí tým neproívá zrovna ideální jarní èást soutìe, dal se oèekávat vyrovnaný zápas. Úvod
zápasu vyšel lépe našim barvám a ji v 6. minutì vysune Kováøík Haunolda, který bez problémù
pøehodí špatnì vybìhnutého gólmana Mucsku 0:1. Domácí srovnají krok v 19. minutì, trestný
kop letí do našeho vápna pøímo na nohu Zradièky, ten ho však nepochopitelnì mine a nejlepší
støelec celé soutìe Vratislav Koøínek ho teèuje mimo dosah Honzy Jiráka 1:1. Naše reakce je
však blesková, to ve 23. minutì bìí za zdánlivì ztraceným míèem Hájek, v rohu vápna je
nesmyslnì faulován domácím brankáøem, rozhodèí píská, avšak faul vytahuje mimo pokutové
území! Z následujícího trestného kopu ale Kováøík nalezne dobøe si nabíhajícího Hájka, který
ranou pod bøevno posílá hosty do vedení 1:2. Ve 26. minutì zahrají roh nakrátko Kováøík s
Hájkem a centr druhého jmenovaného uklízí do sítì úplnì volný Vlach 1:3. Hosté hrají ve velké
pohodì a po pìkné akci ve 30. minutì krásnì vyzve Haunold Zradièku, který svùj pokus ještì
otøe o domácího obránce a gólman Mucska je bezmocný 1:4. Ve 34. minutì vidí šokovaní diváci
další gól v domácí síti, to Kabát dlouhým pasem posadí míè na hlavu kanonýra Hájka, který se v
tìchto situacích nemýlí 1:5! Ve 45. minutì kopou domácí trestný kop z velké dálky, následný
centr usmìròuje hlavou do sítì kapitán Pøemysl Koøínek 2:5. Úplnì zbyteèný gól do šatny jak se
øíká.
Druhý poloèas zaèali domácí velkým náporem, hosté nedokázali podret míè a na pøetíenou
obranu se valil jeden útok za druhým. Udeøilo v 61. minutì, to si na dlouhý pas za naši obranu
nabìhl domácí Karel a pod padajícím Jirákem sníil na 3:5. V 65. minutì je pro hosty ještì hùø,
nejprve je u domácího vápna faulován Zradièka, co nepøesný sudí Šùma pøehlédne, následný
rychlý brejk domácích mùe zastavit Beneš, avšak chybuje a tak domácí útok pøeruší a pøed
vápnem faulem stoper Kabát. K údivu všech pøítomných na popud pomezního Blaschkeho
ukazuje hlavní sudí na penaltový puntík. Následuje vlna protestù a luté karty. K penaltì se
postaví kanonýr V. Koøínek a s pøehledem sniuje na rozdíl jediného gólu 4:5. Domácí pøeskupí
zadní øady a enou se za vyrovnáním, logicky tak mají v defenzívì okénka a jedno takové hosté
vyuijí v 71. minutì, to špílmachr Kováøík uvolní Hájka, který bìí prakticky od pùlky sám na
brankáøe, tomu udìlá klièku, posadí na zadek i vracejícího se obránce a míè v klídku dovede do
opuštìné branky 4:6. Bláznivý zápas však ještì není u konce, v 80. minutì napøáhne domácí
Pøemysl Koøínek z 30 metrù ke støele, brankáø hostù míè podcení a ten konèí v jeho síti 5:6!!!
Dvougólový náskok nám mùe vzápìtí vrátit støídající Èára, jeho hlavièka jde však tìsnì vedle.
Domácí mají v závìru tlak, ale hosté s vypìtím všech sil utkání dovedou do vítìzného konce a
odváí si cenné tøi body.

V sobotu jsme na domácím høišti hostili v mìstském derby tým z Ruprechtic. Úvod zápasu zastihl
domácí v dobrém rozpoloení a hosté mìli v obranné fázi co dìlat. V 11. minutì zakombinují
Hájek s Kováøíkem, kolmice druhého jmenovaného do vápna hostù, kde Herkner s pøehledem
prostøeluje Vavøicha 1:0. Domácí po vstøeleném gólu nepochopitelnì zvolnili a hosté se
postupnì ujali otìí zápasu. Velmi nebezpeèné byly hlavnì jejich dlouhé auty, které dìlaly
domácím velké problémy. Ve 28. minutì u hosté srovnávají úèet zápasu, dlouhý aut, míè pro
teèuje hostující hráè hlavou do tyèe a dùrazný Dlabola hlavou míè doráí do branky 1:1.
Domácím se hra nedaøí a hosté mají mírnou územní pøevahu a do konce prvního poloèasu.
Pøesto mohou domácí tìsnì pøed poloèasem strhnout vedení na svojí stranu, to trestný kop
Kováøíka ze strany pøekvapivì projde a k Vavøichovi, který míè staèí reflexivnì vyrazit. Do kabin
tak hráèi odcházejí za nerozhodného stavu.
Zaèátek druhého poloèasu patøí jednoznaènì hostùm, kteøí bìhem patnácti minut utkání
rozhodnou. Nejprve ve 48. minutì vyveze míè hostující Prùcha, následuje prùniková pøihrávka
za naší obranu a mladý Vencl je u míèe døíve ne domácí gólman Sulo a hosté vedou 1:2. V 57.
minutì opìt následuje prùniková pøihrávka za naši obranu, tentokrát však do ofsajdového
postavení, které však pomezní Rympler pouští a hosté se øítí ve dvou na osamoceného Sula a
mladíèek Kaiser po pøihrávce svého spoluhráèe zasouvá míè do prázdné branky 1:3. Poslední
høebíèek do naší branky zatluèe v 61. minutì Dlabola, ten po dlouhém autu posílá na domácí
branku slabou støelu, Suliè v domácí brance však míè podcení a ten konèí k pøekvapení všech
aktérù v síti 1:4. Domácí pak zkouší sníit nepøíznivý stav, velkou šanci si však vytvoøí pouze
Zeman, kterého vychytal Vavøich. Domácí tým hraje v køeèi a hosté pod dojmem jasného vedení
také poleví a tak se utkání dohraje a do konce. Hosté si tak odváí z Doubí jednoznaèné a
zaslouené vítìzství.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dnes jsme utkání nezvládli a
prohráli naprosto zaslouenì. Spokojeni mùeme být pouze s první dvacetiminutovkou. Pak
jsme pøestali bìhat, prohrávali osobní souboje a nemìli ádné odraené balóny. Takhle hrát
nemùeme a nebudeme. Hráèi si musí uvìdomit, e u fotbalu se bìhá a bojuje. Kdo si to
uvìdomit odmítá, hrát prostì nebude. V sobotu cestujeme do Desné, kde nás èeká domácí tým
z popøedí tabulky. Pøesto budeme chtít bodovat a napravit dnešní domácí ostudu.
Br.: 11. Herkner 1:0, 28. Dlabola 1:1, 48. Vencl 1:2, 57. Kaiser 1:3, 61. Dlabola
Rozhodèí: Pánek Rympler, Jákl (prùmìrný výkon) Delegát: nepøítomen
K: 1:3 (Zeman)
nejlepší hráèi: Beneš (DOU) Dlabola (RUP)
Sokol Doubí: Sulo Beneš, Vlach, Kabát (59. Benda), Zradièka Matuna (46. Zeman), Holický,
Kováøík (66. Èára), Herkner Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Èermák
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jirák (dovolená), Jonáš, Urban

-4-

I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1.Ahoj Ondro, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš
dìtí?
Ahoj, pøeji všem krásné fotbalové odpoledne. Jmenuji se Ondøej Holický, je mi 26 let. Narodil
jsem se v Mladé Boleslavi, pozdìji jsme se s rodièi pøestìhovali do Bìlé pod Bezdìzem a
momentálnì ji 7 let iji v Liberci.
Jsem svobodný. Co se týèe dìtí, tak mì prozatím nikdo nekontaktoval, take zøejmì stále èisté
konto . V budoucnu, a poznám tu pravou, bych chtìl mít syna Tomáše a dceru Elišku.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Pøezdívku samozøejmì mám jako kadý, kdo hraje kolektivní sport. Všichni mi øíkají Holi,
pøezdívka vznikla u v ácích v FK Mladá Boleslav a je odvozená od mého pøíjmení, tudí se píše
s „i“ a ne s „y“, jak si øada mých kamarádù a spoluhráèù mylnì myslí.
V Benátkách mi spoluhráèi pøezdívali také Holdo a Ondra Herkner alias Herkules na mì èasto
volá Holino, kdy rozbíhá lajnu do tahu :-D.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèal v 6 letech v FK Mladá Boleslav, kde jsem v jednom týmu hrál napøíklad s
Ondrou Zahustelem, Honzou Chramostou èi Honzou Boøilem.
Kdy jsem se pak rozhodoval, co budu v ivotì dìlat, tak vzdìlání pro mì bylo jasnou volbou.
Opustil jsem FKMB a vìdìl jsem, e fotbal chci hrát v budoucnu u jen pro radost. V dorostu jsem
pùsobil v klubu SK Kosmonosy, kde jsme hráli Krajský pøebor a pozdìji i Divizi C. V muské
kategorii jsem týmù protoèil více, pùsobil jsem v Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou, Bìlé pod
Bezdìzem, Doksech a naposledy v Èisté u Mladé Boleslavi.
V Doubíèku aktuálnì kroutím svou první sezónu a jsem zde velice spokojen, protoe máme
skvìlou partu, hrajeme totální fotbal, jak by øekl Jindra Trpišovský a v našich zápasech padá
suverénnì nejvíce branek v celé soutìi J.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
U od starších ákù nastupuji na pozici støedního záloníka. Zpoèátku jsem støílel spoustu gólù a
vdy jsem byl tím ofenzivnìjším z dvojice støedopolaøù. To u ovšem neplatí a postupnì se
posouvám smìrem dozadu. Minulý týden v Desné jsem dokonce po dlouhé dobì nastoupil ve
stoperské dvojici. Snad neskonèím na levým beku, to bych asi rovnou povìsil kopaèky na høebík a
dal se na šachy :-D.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Døíve jsem nedal dopustit na Adidasky, posledních 5 sezón ovšem hraji jedinì v Nike, protoe
mám širokou nohu, vysoký nárt a do nových modelù znaèky Adidas se nemám šanci obout.
Na dresu nosím èíslo 13. Osobnì mi je úplnì jedno, jaké èíslo mám na zádech a ani nemám ádné
oblíbené.
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6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Nikdy nezapomenu na ákovský turnaj v Salzburgu, kde jsme v základní skupinì narazili na
Borusii Dortmund a nasadil jsem jeslièky Mario Götzemu, který pøed 4 lety rozhodl vítìzným
gólem finále Mistrovství svìta v Brazílii. Sice mì tam pak nìkolikrát vykoupal a nakonec jsme
dostali bídu 1:6, ale zpìtnì to povauji za nejvìtší fotbalový úspìch v ivotì. Kdo to má, kdo to má
:-D.
Poráku si ádnou nevybavuji, nepovedené zápasy házím hned za hlavu.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
U od roku 1999 fandím Manchesteru United a vdycky byl mým nejvìtším vzorem a
nejoblíbenìjším hráèem Paul Scholes, hrál na stejném postu jako já, byl to neskuteèný srdcaø,
nevypustil jediný souboj a k tomu všemu mìl obrovský pøehled na høišti. V souèasnosti je mým
nejoblíbenìjším fotbalistou mùj pokrevní bratr André Schürrle :-D.
8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Èeskou fotbalovou ligu vùbec nesleduji. V zahranièí to je jednoznaènì Manchester United. K
osmnáctým narozeninám jsem dostal od rodièù jako dárek zápas na Old Trafford: Manchester
United vs. Tottenham Hotspur, samozøejmì Rudí Ïáblové zvítìzili 3:1 a byl to pro mì nejvìtší
sportovní záitek v ivotì.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
U od útlého vìku jsem byl vzorným studentem, pravidelnì jsem vyhrával krajské olympiády v
matematice a zemìpisu.
Vystudoval jsem Gymnázium Dr. Josefa
Pekaøe v Mladé Boleslavi a loni v zimì
jsem úspìšnì dokonèil studium na
Ekonomické fakultì TUL se ziskem titulu
Ing. v oboru Ekonomika a Management se
zamìøením na Podnik v mezinárodním
prostøedí. Škola mi vdycky šla a vdycky
mì bavila, do budoucna urèitì pøemýšlím
o studiu MBA.10. Jak nejradìji trávíš
volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší
film?
Volný èas trávím nejradìji se skupinou
pøátel. Rád jezdím na kole, na bìkách a
hraji tenis. Nejoblíbenìjší film ádný
nemám, protoe na televizi v podstatì
nekoukám, jeliko je to pro mì ztráta èasu.
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osmnáctým narozeninám jsem dostal od rodièù jako dárek zápas na Old Trafford: Manchester
United vs. Tottenham Hotspur, samozøejmì Rudí Ïáblové zvítìzili 3:1 a byl to pro mì nejvìtší
sportovní záitek v ivotì.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
U od útlého vìku jsem byl vzorným studentem, pravidelnì jsem vyhrával krajské olympiády v
matematice a zemìpisu.
Vystudoval jsem Gymnázium Dr. Josefa
Pekaøe v Mladé Boleslavi a loni v zimì
jsem úspìšnì dokonèil studium na
Ekonomické fakultì TUL se ziskem titulu
Ing. v oboru Ekonomika a Management se
zamìøením na Podnik v mezinárodním
prostøedí. Škola mi vdycky šla a vdycky
mì bavila, do budoucna urèitì pøemýšlím
o studiu MBA.10. Jak nejradìji trávíš
volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší
film?
Volný èas trávím nejradìji se skupinou
pøátel. Rád jezdím na kole, na bìkách a
hraji tenis. Nejoblíbenìjší film ádný
nemám, protoe na televizi v podstatì
nekoukám, jeliko je to pro mì ztráta èasu.
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I Komentáø k 23. mistrovskému utkání muù 19. 5. 2018

I Komentáø k 22. mistrovskému utkání muù 12. 5. 2018

TJ Desná - Sokol Doubí 5:6 (2:5)

Sokol Doubí Sokol Ruprechtice 1:4 (1:1)

V sobotu jsme zajídìli do Desné s cílem napravit zpackané utkání z minulého týdne, a jeliko
domácí tým neproívá zrovna ideální jarní èást soutìe, dal se oèekávat vyrovnaný zápas. Úvod
zápasu vyšel lépe našim barvám a ji v 6. minutì vysune Kováøík Haunolda, který bez problémù
pøehodí špatnì vybìhnutého gólmana Mucsku 0:1. Domácí srovnají krok v 19. minutì, trestný
kop letí do našeho vápna pøímo na nohu Zradièky, ten ho však nepochopitelnì mine a nejlepší
støelec celé soutìe Vratislav Koøínek ho teèuje mimo dosah Honzy Jiráka 1:1. Naše reakce je
však blesková, to ve 23. minutì bìí za zdánlivì ztraceným míèem Hájek, v rohu vápna je
nesmyslnì faulován domácím brankáøem, rozhodèí píská, avšak faul vytahuje mimo pokutové
území! Z následujícího trestného kopu ale Kováøík nalezne dobøe si nabíhajícího Hájka, který
ranou pod bøevno posílá hosty do vedení 1:2. Ve 26. minutì zahrají roh nakrátko Kováøík s
Hájkem a centr druhého jmenovaného uklízí do sítì úplnì volný Vlach 1:3. Hosté hrají ve velké
pohodì a po pìkné akci ve 30. minutì krásnì vyzve Haunold Zradièku, který svùj pokus ještì
otøe o domácího obránce a gólman Mucska je bezmocný 1:4. Ve 34. minutì vidí šokovaní diváci
další gól v domácí síti, to Kabát dlouhým pasem posadí míè na hlavu kanonýra Hájka, který se v
tìchto situacích nemýlí 1:5! Ve 45. minutì kopou domácí trestný kop z velké dálky, následný
centr usmìròuje hlavou do sítì kapitán Pøemysl Koøínek 2:5. Úplnì zbyteèný gól do šatny jak se
øíká.
Druhý poloèas zaèali domácí velkým náporem, hosté nedokázali podret míè a na pøetíenou
obranu se valil jeden útok za druhým. Udeøilo v 61. minutì, to si na dlouhý pas za naši obranu
nabìhl domácí Karel a pod padajícím Jirákem sníil na 3:5. V 65. minutì je pro hosty ještì hùø,
nejprve je u domácího vápna faulován Zradièka, co nepøesný sudí Šùma pøehlédne, následný
rychlý brejk domácích mùe zastavit Beneš, avšak chybuje a tak domácí útok pøeruší a pøed
vápnem faulem stoper Kabát. K údivu všech pøítomných na popud pomezního Blaschkeho
ukazuje hlavní sudí na penaltový puntík. Následuje vlna protestù a luté karty. K penaltì se
postaví kanonýr V. Koøínek a s pøehledem sniuje na rozdíl jediného gólu 4:5. Domácí pøeskupí
zadní øady a enou se za vyrovnáním, logicky tak mají v defenzívì okénka a jedno takové hosté
vyuijí v 71. minutì, to špílmachr Kováøík uvolní Hájka, který bìí prakticky od pùlky sám na
brankáøe, tomu udìlá klièku, posadí na zadek i vracejícího se obránce a míè v klídku dovede do
opuštìné branky 4:6. Bláznivý zápas však ještì není u konce, v 80. minutì napøáhne domácí
Pøemysl Koøínek z 30 metrù ke støele, brankáø hostù míè podcení a ten konèí v jeho síti 5:6!!!
Dvougólový náskok nám mùe vzápìtí vrátit støídající Èára, jeho hlavièka jde však tìsnì vedle.
Domácí mají v závìru tlak, ale hosté s vypìtím všech sil utkání dovedou do vítìzného konce a
odváí si cenné tøi body.

V sobotu jsme na domácím høišti hostili v mìstském derby tým z Ruprechtic. Úvod zápasu zastihl
domácí v dobrém rozpoloení a hosté mìli v obranné fázi co dìlat. V 11. minutì zakombinují
Hájek s Kováøíkem, kolmice druhého jmenovaného do vápna hostù, kde Herkner s pøehledem
prostøeluje Vavøicha 1:0. Domácí po vstøeleném gólu nepochopitelnì zvolnili a hosté se
postupnì ujali otìí zápasu. Velmi nebezpeèné byly hlavnì jejich dlouhé auty, které dìlaly
domácím velké problémy. Ve 28. minutì u hosté srovnávají úèet zápasu, dlouhý aut, míè pro
teèuje hostující hráè hlavou do tyèe a dùrazný Dlabola hlavou míè doráí do branky 1:1.
Domácím se hra nedaøí a hosté mají mírnou územní pøevahu a do konce prvního poloèasu.
Pøesto mohou domácí tìsnì pøed poloèasem strhnout vedení na svojí stranu, to trestný kop
Kováøíka ze strany pøekvapivì projde a k Vavøichovi, který míè staèí reflexivnì vyrazit. Do kabin
tak hráèi odcházejí za nerozhodného stavu.
Zaèátek druhého poloèasu patøí jednoznaènì hostùm, kteøí bìhem patnácti minut utkání
rozhodnou. Nejprve ve 48. minutì vyveze míè hostující Prùcha, následuje prùniková pøihrávka
za naší obranu a mladý Vencl je u míèe døíve ne domácí gólman Sulo a hosté vedou 1:2. V 57.
minutì opìt následuje prùniková pøihrávka za naši obranu, tentokrát však do ofsajdového
postavení, které však pomezní Rympler pouští a hosté se øítí ve dvou na osamoceného Sula a
mladíèek Kaiser po pøihrávce svého spoluhráèe zasouvá míè do prázdné branky 1:3. Poslední
høebíèek do naší branky zatluèe v 61. minutì Dlabola, ten po dlouhém autu posílá na domácí
branku slabou støelu, Suliè v domácí brance však míè podcení a ten konèí k pøekvapení všech
aktérù v síti 1:4. Domácí pak zkouší sníit nepøíznivý stav, velkou šanci si však vytvoøí pouze
Zeman, kterého vychytal Vavøich. Domácí tým hraje v køeèi a hosté pod dojmem jasného vedení
také poleví a tak se utkání dohraje a do konce. Hosté si tak odváí z Doubí jednoznaèné a
zaslouené vítìzství.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dnes jsme utkání nezvládli a
prohráli naprosto zaslouenì. Spokojeni mùeme být pouze s první dvacetiminutovkou. Pak
jsme pøestali bìhat, prohrávali osobní souboje a nemìli ádné odraené balóny. Takhle hrát
nemùeme a nebudeme. Hráèi si musí uvìdomit, e u fotbalu se bìhá a bojuje. Kdo si to
uvìdomit odmítá, hrát prostì nebude. V sobotu cestujeme do Desné, kde nás èeká domácí tým
z popøedí tabulky. Pøesto budeme chtít bodovat a napravit dnešní domácí ostudu.
Br.: 11. Herkner 1:0, 28. Dlabola 1:1, 48. Vencl 1:2, 57. Kaiser 1:3, 61. Dlabola
Rozhodèí: Pánek Rympler, Jákl (prùmìrný výkon) Delegát: nepøítomen
K: 1:3 (Zeman)
nejlepší hráèi: Beneš (DOU) Dlabola (RUP)
Sokol Doubí: Sulo Beneš, Vlach, Kabát (59. Benda), Zradièka Matuna (46. Zeman), Holický,
Kováøík (66. Èára), Herkner Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Èermák
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jirák (dovolená), Jonáš, Urban
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Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás opìt na domácím zápase TJ Sokola Doubí. Dnes ve 24. kolem hostíme
mustvo z èela tabulky - Rynoltice. Naše pozice zùstává stále stejná - 10. pøíèka. Soupeø je to
bude jistì kvalitní, naši chlapci jim jistì nedají nic zadarmo. Pojïme našim chlapcùm pomoci
svými hlasivkami!
Našim borci pøivezli v minulém kole z horké pùdy v Desné cenné 3 body po napínavém prùbìhu
zápasu. Cenné i proto, e Desná je prozatím v tabulce na 4. pozici. Tímto našim borcùm
gratulujeme a dìkujeme.
Milí diváci, pøejeme Vám, pøíjemný záitek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky
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Br.: 6. Haunold 0:1, 19. V. Koøínek 1:1, 23. Hájek 1:2, 26. Vlach 1:3, 30. Zradièka 1:4, 34. Hájek 1:5,
45. P. Koøínek 2:5, 61. Karel 3:5, 65. V Koøínek z pen. 4:5, 71. Hájek 4:6, 80. P. Koøínek 5:6
Rozhodèí: Šùma - J. Blaschke, Dunajevský (hlavnì ve II. poloèase velmi nepøesný výkon)
Delegát: Šastný K: 2:3 (Kováøík, Vlach, Haunold)
Nejlepší hráèi: V. Koøínek (DES) - Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák - Beneš, Holický, Kabát, Èermák - Zeman (63. Èára), Kováøík (76. Benda), Vlach,
Zradièka - Haunold, Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo, Matuna
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Herkner (nemoc), Urban

IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

I Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další, naleznete na naší webové stránce

ISponzor zápasu

è. 12
2017/18
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Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,

26. 5. 2018

TJ Sokol Doubí - FK Rynoltice

kterému za náš oddíl dìkujeme.

Obsah:
I Slovo úvodem
I Rozpis a výsledky A týmu
I Tabulka A týmu
I Naše webové stránky
I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
I Komentáø k 19., 20. a 21. mistrovkému utkání muù
I ******************** NOVÉ: SPONZOR ZÁPASU *********************
Na dnešní zápas nám vìnoval tøi pìkné ceny pro diváky, které budou vylosovány o pøestávce po
prvním poloèase na terase jedním z náhodnì zvolených divákù.
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