TJ Sokol Doubí

ISponzor zápasu
Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,
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TJ Sokol Doubí - FK Strá pod Ralskem

kterému za náš oddíl dìkujeme.

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.
Výherní èíslo tohoto bulletinu je:

© 2018 Pavel Jošt
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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase prvního kola I.A tøídy nové sezóny 2018/19. V
tomto kole hostíme tým ze Stráe pod Ralskem.
Doufáme, e vykroèíme do této sezóny úspìšnì. Pøípravné zápasy jsme sehráli se ctí,
kromì jedné remízy jsme vdy vyhráli. Velmi nás tìší úspìch v Pìèicích, kde jsme po
mnoha letech vyhráli 0:2.
Tým A mustva prošel menšími promìnami, naši trenéøi tým posílili o nové hráèe: Josef
Hypius (Nìmecko), Tomáš Vymetal (Nìmecko), Denis Hrubý (Varnsdorf), Michal
Anderle (niší soutìe Praha), David Gadas (Èeský Dub, Rapid Liberec), Jonáš Jech
(návrat z Rapidu Liberec). Mustvo opustili hráèi Michal Jonáš a Jiøí Urban. Stejnì tak
probìhla i zmìna soutìe, týmù tu mále v letošní sezónì o dva více, tj. 16.
Jen pro pøipomenutí, v minulém roèníku 2017/18 jsme skonèili s 36 body na 9. pøíèce z
celkového poètu 14 mustev.
Milí diváci, pøejeme Vám pøíjemný záitek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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I Znovuotevøení restaurace

Všechny návštìvníky naší restaurace vítáme a s radostí Vám sdìlujeme, e restaurace
je od 16. 7. v novém pronájmu restauratéra, který hospodì, hostùm ale i fotbalu
koneènì rozumí a fandí a hlavnì má s tím vším velké zkušenosti. Tímto bychom rádi
tohoto pána pøedstavili, je jím mnohým lidem známý a oblíbený pohodáø Martin
Pillmann.
Drme oddílu a i jemu palce, aby naše spolupráce fungovala co nejlépe a po mnoho let a
aby se Vám tu líbilo.

IMui - I.A tøída - rozpis podzimní sezóny

INaše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.

IMladší pøípravka - Okrasní pøebor U9 - rozpis podzimní sezóny
zatím není znám, publikujeme pøíštì :)
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I Starší pøípravka - Krajský pøebor U11 - rozpis podzimní sezóny
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I Mladší dorost - Krajský pøebor U17 - rozpis podzimní sezóny

IStarší áci - Okresní pøebor E1A - rozpis podzimní sezóny
I Pøehled pøátelských pøípravných zápasù týmu A
Višòová - Doubí 2:4 (2x Benda, Kováøík, Jech)
Doubí - Vratislavice 8:0 (3x Hájek, 2x Vlach, Hypius, Zeman, Matuna)
Pìèice - Doubí 0:2 (Zeman, Rydval)
Doubí - Vesec 2:0 (Herkner, Hypius)
Bílý Kostel - Doubí 2:2 (Herkner, Zeman)

I Soupiska A týmu
Brankáøi:
Jan Jirák (84), Tomáš Vymetal (92), Peter Sulo (60)
Obránci:
Martin Beneš (93), Karel Kabát (93), Josef Hypius (91), Jakub Šimek (96), Jan Èermák
(93), Ondøej Holický (91), David Matuna (95), Jonáš Jech (98)
Záloníci:
Lukáš Vlach (96), Jan Kováøík (88), Jiøí Haunold (90), David Gadas (91), Vojtìch
Zradièka (93), Ondøej Herkner (89), Denis Hrubý (00), Vojtìch Zeman (83)
Útoèníci:
Tomáš Benda (98), Michal Hájek (93), Zdenìk Suchomel (87), Martin Èára (96), Michal
Anderle (97)
Kapitánem mustva je Michal Hájek, jeho zástupci Ondra Holický a Honza Jirák.
Trenéøi:
Peter Sulo (tel.: 739 550 238), email: peter.sulo@seznam.cz
Milan Bláha (tel.: 777 348 589) email: blaha.milan@mujmail.cz
Vedoucí mustva:
Pavel Gruncl

IMladší áci - Okresní pøebor F1A - rozpis podzimní sezóny
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1. Ahoj Davide, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a
kolik máš dìtí?
Zdravím všechny fanynky a fanoušky dobrého fotbalu. Jmenuji se David Gadas, je mi
26 let, jsem svobodný a k dnešnímu datu eviduji na svém kontì 0 dìtí.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Ano, øíkají mi Gudy. Pøezdívka vznikla v útlém dìtství, kdy tehdejší fotbalový trenér
objevil podobnost s pøíjmením hokejisty Gudase. Navíc je tu i další shodná vlastnost, a
sice e oba pro ránu nejdeme daleko :-D. Lze tedy konstatovat, e zvolená pøezdívka je
zcela na místì :-).
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèal v 7 letech v pøípravce FC Slovan Liberec, dále jsem pokraèoval v
ákovských kategoriích Rapidu Liberec, divizi mladšího a staršího dorostu jsem odehrál
v Èeském Dubu a VTJ Rapid Liberec.
Teï jsem se po 8 letech rozhodl pro comeback na travnaté (umìlé) paity. V Doubí
pùsobím relativnì dlouhou dobu, za týden to budou 2 mìsíce :-D.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Nejèastìji nastupuji na pozici štítového defenzivního záloníka. Mravenèí práce na
høišti je moje úloha.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Fotbalové vybavení mi dodává nìmecká firma Adidas. Partnerství trvá u øadu let, obì
smluvní strany jsou maximálnì spokojeny, take není dùvod nìco mìnit. Pøíznivci
Sokolu Doubí mì v této sezónì uvidí s èíslem 11 na zádech.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Nejvìtší dosavadní úspìch v mé kariéøe je 2. místo v divizi staršího dorostu s VTJ Rapid
Liberec, kdy nám postup do ligy utekl o 1 bod. Nejvìtší poráku jsem utrpìl v ácích, na
høišti Slavie Praha to byl debakl 18:0!
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Jednoznaènì Tomáš Rosický. Jeho umìní, pøehled ve høe a finální pøihrávky mì vdy
fascinovaly.
8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
V ÈR urèitì FC Slovan Liberec. V zahranièí se pak jedná o FC Chelsea, kde jsem byl i
osobnì na zápase Premier League. Zároveò bych chtìl dodat, e jsem fanouškem
dobrého fotbalu, je mi ve výsledku jedno, kdo hraje, hlavnì a se na to dá koukat.
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9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
Na ZŠ šprt se samými jednièkami, na SŠ lajdák vyuívající všechny (ne)povolené
studijní prostøedky a na VŠ pak nìco mezi :-D. Inenýrský titul jsem po velkém boji
nakonec získal, take se musím dodateènì pochválit, e studijní strategie byla
evidentnì zvolena správnì.
Momentálnì pracuji v oddìlení nákupu ve spoleènosti Knorr-Bremse.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Jsem ze sportovní rodiny, take mì sport obecnì baví. Dále rád trávím svùj volný èas
mezi pøáteli se zlatavým mokem pøi ruce a v poslední dobì jsem se zaèal zajímat i o tzv.
low-cost cestování. Cestování je spojené s vyuitím cizích jazykù, co je má další
záliba. Hovoøím anglicky, nìmecky, rusky a do budoucna, pokud bude èas a chu, bych
se chtìl nauèit i španìlsky.
Mám rád filmovou tvorbu dua Svìrák-Smoljak, „Vrchní, prchni“ nebo „Mareèku, podejte
mi pero“ mì vdy zaruèenì pobaví.
11. Poslední otázka na závìr rozhovoru, co by si rád vzkázal fanouškùm Sokolu
Doubí?
Já osobnì si hroznì moc váím jejich podpory, za to jim chci podìkovat. Za sebe mohu
slíbit, e udìlám maximum pro to, abychom se v letošní sezónì pohybovali v horních
patrech tabulky.
12. Díky Davide za tvùj èas
vìnovaný tomuto rozhovoru.
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I Starší pøípravka - Krajský pøebor U11 - rozpis podzimní sezóny
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