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TJ Sokol Doubí - TJ Sokol Ruprechtice

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:
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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase tøetího kola I.A tøídy. V tomto kole hostíme tým z
Ruprechtic, které je po pøedchozích dvou kolech na špici tabulky s 6 body a má skóre
9:1. Náš tým je na páté pøíèce se 4 body a má skóre 8:4.
V tomto mìstském derby oèekáváme kvalitní fotbal a byli bychom rádi, kdyby se našim
chlapcùm povedlo koneènì tým Ruprechtic porazit. Kvalitou na to náš tým jistì má.
Drme jim proto palce a a naši trenéøi mají šastnou ruku a rozhodnutí.
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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I Komentáø k 2. mistrovskému utkání muù 18. 8. 2018
FK Hejnice Sokol Doubí 3:3 (2:2)
Ve druhém kole jsme zajídìli do Hejnic, kde nás èekalo tìké utkání s nádechem derby. Ve
4. minutì vidí diváci první velkou šanci, to v rozehrávce chybuje Jirák, který nabídne míè domácím
hráèùm, následuje rychlá pøihrávka do vápna, kde zcela volný hráè pouze nastøelil našeho
gólmana. V 9. minutì je tìsnì pøed vápnem faulován Herkner, trestný kop z výhodné pozice však
pošle Kováøík nad branku. Ve 12. minutì odkopává míè od své branky brankáø Farkaš, domácí
hráèi vyhrají hlavièkový souboj ve støedu pole a David Neumann bìí sám na branku, gólman
Jirák však dokáe jeho pokus vyrazit. Ve 30. minutì pøichází první gól zápasu, to Beneš najde
Zradièku a jeho køiná støela konèí za zády Farkaše 0:1. Ve 33. minutì je srovnáno, v hlavní roli
opìt náš Zradièka, který pøi snaze hrát malou domù doslova namae domácímu Kobrovi, který
sám pøed Jirákem míøí pøesnì k tyèi 1:1. Ve 35. minutì hodíme rychle aut, Kováøík posune komu
jinému ne Zradièkovi a jeho krásná støela konèí za zády bezmocného veterána Farkaše 1:2.
Domácí vyrovnají gólem do šatny, ve 43. minutì zahrají hosté špatnì ofsajd systém, zcela volný
hráè na pravé stranì vyzve pøed brankou osamoceného Šikýøe, který nemá problém pøekonat
Jiráka 2:2! Do šaten tak odchází oba týmy za nerozhodného stavu.
Druhý poloèas se odehrává pøedevším ve støedu pole a spíše ne fotbal je vidìt spousta
nepøesností na obou stranách a pozorné defenzívy obou týmù po gólové explozi v prvním
poloèase pracují spolehlivì. Na velkou šanci si diváci musí poèkat do 81. minuty, to trestný kop
Vlach posadí na hlavu Hypiuse a jeho hlavièka jen o centimetry míøí mimo tøi tyèe. Kdy u to
vypadá, e utkání skonèí zaslouenou dìlbou bodù, mají domácí k dispozici v 90. minutì autové
vhazování. Míè se jim podaøí udret na pravé stranì a následuje pøihrávka pøed vápno na volného
Koátka, který utìšenou støelou trefuje šibenici 3:2! Hosté mají k dispozici ještì minutové
nastavení, ihned po rozehøe následuje dlouhý míè do vápna Hejnic, kde netakticky vybíhá gólman
Farkaš a pøi snaze odehrát míè fauluje Kabáta. Rozhodèí Zboroò naøizuje pokutový kop, domácí
hráèi protestují, míè si zatím na puntík pøipravuje Lukáš Vlach, který støelou k tyèi nedá Farkašovi
šanci a zajistí hostùm zaslouený bod 3:3.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):

IMui - I.A tøída - tabulka

Kdy v poslední minutì inkasujete a ještì se vám podaøí vyrovnat, musíte být s bodem spokojen.
Rozhodnì ale nejsme spokojeni s pøedvedenou hrou. Oproti minulému týdnu chybìl pohyb
i dùraz a navíc jsme udìlali spousty chyb, jak v rozehrávce, tak systémových. Remíza je však
vzhledem k prùbìhu hry zaslouená. Získali jsme plusový bod z venku a to se poèítá, navíc
z Hejnic, kde se nebude vyhrávat lehce. Pøíští týden hostíme v derby Ruprechtice a budeme chtít
u koneènì protrhnout èernou sérii s tímto soupeøem.
Br.: 30. Zradièka 0:1, 33. Kobr 1:1, 35. Zradièka 1:2, 43. Šikýø 2:2, 90. Koátko 3:2, 91. Vlach z pen.
3:3
Rozhodèí: Zboroò Kutílek, Matys (prùmìrný výkon) Delegát: Poppr
K: 3:3 (Beneš, Vlach, Zradièka)
Nejlepší hráèi: Koátko (HEJ) Haunold (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický (c), Hypius, Kabát Gadas, Vlach Zradièka (77. Zeman),
Kováøík (63. Benda), Herkner (90. Èermák) Haunold
Pøipraveni ještì: Vymetal, Hrubý
Chybìli: Hájek, Suchomel, Anderle (práce), Matuna (dovolená), Jech (svatba), Èára (zranìní),
Šimek (dlouhodobé zranìní)
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I Komentáø k 1. mistrovskému utkání muù 11. 8. 2018

IMladší pøípravka - Okrasní pøebor U9 - rozpis podzimní sezóny

Sokol Doubí FK Strá pod Ralskem 5:2 (2:1)

Zatím není znám, soutì zaèíná a 16. 9.

V úvodním kole soutìe jsme za pìkného poèasí a slušné divácké návštìvy hostili
nebezpeèného soupeøe ze Stráe pod Ralskem. Ji ve 4. minutì Kováøík najde pasem za obranu
Herknera, který si odstaví obránce a pøehodí gólmana Lahùlka 1:0. V 16. minutì zahrává Kováøík
rohový kop, na který si pìknì nabìhne Holický, ale ke smùle domácích jeho hlavièka konèí pouze
na bøevnì hostující branky. V 25. minutì domácí obrana odvrátí hostující rohový kop, míè se
dostane ke Kováøíkovi, který ho posune na sprintujícího Jecha a ten krásnou pøihrávkou najde
Hájka, který jde sám na branku a nadvakrát pøekonává nešastného Lahùlka 2:0. Doubí hraje
dobøe a v 31. minutì mùe navýšit skóre, to dùrazný Herkner vybojuje míè, pøistrèí Hájkovi, který
však tentokrát støílí tìsnì vedle. O chvilku pozdìji si oba role vymìní, Hájek pìknì najde mezi
obránci Herknera, toho však ve vyloené šanci zradilo zpracování. V 41. minutì pøijde šok,
hostující Kisty se uvolní na pravé stranì pøes Beneše, vnikne do vápna, kde ho trochu zbyteènì
fauluje jinak dobøe hrající stoper Zradièka. K pokutovému kopu se postavil hostující kanonýr
Vìchet a støelou doprostøed branky sniuje na 2:1. Ve 44. minutì fatálnì chybuje hostující bek,
který ve snaze hrát malou domù pøihraje za obranou zapomenutému Haunoldovi, který postupuje
úplnì sám na branku, poloí si gólmana, ale následující dloubáèek míøí tìsnì vedle branky! Do
kabin tak jdou domácí se zasloueným, ale pouze jednobrankovým vedením.
Do druhého poloèasu vstoupí domácí aktivnì a ji ve 48. minutì si vypracují další tutovou šanci,
kapitán Hájek však pouze nastøelil gólmana Lahùlka. Uklidòující gól pro domácí tak pøichází a
v 61. minutì, to Gadas vybojuje míè, krásnì uvolní Hájka, který v pohodì pøehazuje Lahùlka 3:1.
V 63. minutì se pøipomenou i hosté, ale Jirák støelu hostujícího hráèe dokáe vyrazit a následná
doráka konèí nad brankou. V 83. minutì vyveze míè z obrany aktivní Jech, pøedá merunu
Herknerovi, který ihned posílá míè za obranu støídajícímu Bendovi, ten si pøehodí gólmana
a hlavièkou doklepne míè do opuštìné branky 4:1! Hosté korigují v 85. minutì, kdy støela Mitáèe
proklouzne Jirákovi pod rukou a do branky 4:2. Na drama mùe o chvilku pozdìji zadìlat Vìchet,
ale z tìké pozice støílí nad branku. A tak v 89. minutì pìèetí své zaslouené vítìzství domácí,
Jirka Haunold uvolní Bendu, ten jde ze strany sám na branku a pod padajícím Lahùlkem uzavírá
skóre dnešního utkání 5:2.
Ohlasy po utkání: M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Pøed utkáním, jsme museli øešit absenci nìkolika hráèù a tak jsme pøed utkáním cítili lehkou
nervozitu. Jak se ukázalo, tak zbyteènì, všichni kluci pøedvedli velmi dobrý výkon a my si
zaslouenì pøipisujeme tøi body. Jedinou kaòkou je velké mnoství nepromìnìných šancí, jinak
mohl být koneèný výsledek ještì vyšší. Na tom musíme v týdnu zapracovat, jeliko nás ji
v sobotu èeká velmi nároèný zápas v Hejnicích. Domácí nám mají co vracet a jistì se na nás velmi
dobøe pøipraví, my však na horkou pùdu Hejnic jedeme pro tøi body.
Br.: 4. Herkner 1:0, 25. Hájek 2:0, 41. R. Vìchet z pen. 2:1, 61. Hájek 3:1, 83. Benda 4:1, 85. Mitáè
4:2, 89. Benda 5:2
Rozhodèí: Lopuszynski Èurda, Mizera (všichni velmi dobrý výkon) Delegát: Mazánek
K: 1:0 (Beneš)
Nejlepší hráèi: Holický (DOU) Kisty (STR)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Zradièka, Jech Gadas, Haunold Zeman (63. Benda),
Kováøík (80. Èermák), Herkner (87. Matuna) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Vymetal, Anderle
Chybìli: Suchomel (práce), Vlach (divadlo), Kabát (dovolená), Hypius (svatba), Hrubý (volno),
Èára, Šimek (dlouhodobé zranìní)

INaše webové stránky
Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na
adrese www.sokoldoubi.cz.
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1. Ahoj Pepo, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a
kolik máš dìtí?
Dobrý den. Jmenuji se Josef Hypius. Jsem pùvodem z Královehradeckého kraje. Letos
jsem slavil 27. narozeniny. Jsem svobodný a poèet dìtí zatím 0.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Díky svému jménu jsem mìl pøezdívek u nìkolik. Bylo José, Pepe, Hypinda. V
poslední dobì je to Hypi. Vznik všech je spíš pøirozený. Dá se øíci, e mì skoro kadý,
koho znám oslovuje jinak. U jsem si zvykl být flexibilní. :)
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
Zaèínal jsem relativnì pozdì a v 8 letech. Jak u jsem øíkal, jsem pùvodem z
Královehradeckého kraje, konkrétnì z Èerveného Kostelce. Zde jsem prošel
mládenickými kategoriemi a do A týmu. V dobì mého, dá se øíci mládí, jsme mìli
skvìlý tým a svádìli jsme velmi zajímavé souboje jak s Náchodem èi Trutnovem a
silnými týmy v Hradci Králové. A po mém pøesunu do Liberce, kde jsem zaèal studovat,
jsem zmìnil tým. Avšak první tøi roky na univerzitì jsem stále do Èerveného Kostelce
dojídìl pøedevším kvùli fotbalu. Poté následoval rok v Bozkovì v krajském pøeboru.
Následnì jsem hrál jednu sezónu Landesligu v Nìmecku za TSV Osterrönfeld. V Doubí
jsem od léta tohoto roku.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
V poslední dobì nejèastìji nastupuji na pozici stopera. I kdy jsem spíše støední
záloník, ale jsem relativnì univerzální, zatím…
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Teï nosím Nike Mercurial Superfly, ale hodnì se mi také líbí Addidas Predator. U od
dìtství nosím èíslo 6 na dresu.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Velmi jsem si uil, kdy jsem ještì jako teenager s A týmem Èerveného Kostelce
vykopal Krajský pøebor. Bylo to ještì po barái s nìjakým týmem z Hradce Králové.
Oslavy potom byly vánì divoké a na to se nezapomíná. To, e Èervený Kostelec od té
doby nikdy nehrál ní, mì velmi tìší.
Nejhùøe jsem snášel poráku v Nìmecku v semifinále poháru. Kdy jsme 3x vedli a
nakonec prohráli 4:3 gólem v poslední minutì prodlouení. ilo tím celé mìsto a o to víc
nás to všechny mrzelo. Já však nenávidím kadou poráku.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Mùj nejoblíbenìjší hráè je Cristiano Ronaldo. Je to pøedevším proto, jak moc dává do
tréninku a kolik úsilí vìnuje tomu, aby se neustále zlepšoval. Kdysi øekl Zlatan
Ibrahimoviè, e CR7 je tréninkový produkt a to je pøesnì to, proè ho obdivuji. Dokázal v
nejlepších ligách svìta vyhrát vše, co jde. Tu døinu obdivuji.
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8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Stále se zajímám, jak hraje Hradec Králové, ale co se týèe èeské ligy, spíše to sleduji
komplexnì a nepøíliš zaujatì. V zahranièí mám rád Real Madrid, tam jsem zaujatý velmi.
:)
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
Co se týèe studia, byl jsem spíš prùmìr. Hodnì záleelo, jak se mi chtìlo. Nakonec jsem
se proklopýtal a na VŠ, kde mi schází dodìlat inenýrský titul. V souèasnì dobì budu
nastupovat do Škoda Auto.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Docela rád sportuji i ve volném èase. V budoucnu asi vyplní spoustu mého volného èasu
dálkové studium. Èas od èasu si však dopøeji i totální lenošení. Nejoblíbenìjší filmy
mám tøi: Zelená míle, Útìk z vìznice Shawshank a Vzpomínka na Titány.
11. Co by si vzkázal fanouškùm našeho klubu?
Všem bych chtìl zejména velice podìkovat za dosavadní podporu. Vìøím, e u v této
sezónì návštìvnost razantnì stoupnu. Máme velmi zajímavé mustvo a z toho
soudním, e se v Doubí budou odehrávat i velice atraktivní utkání. Vìøím, e je naše hra
bude bavit a výsledky tìšit.
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I Komentáø k 1. mistrovskému utkání muù 11. 8. 2018

IMladší pøípravka - Okrasní pøebor U9 - rozpis podzimní sezóny

Sokol Doubí FK Strá pod Ralskem 5:2 (2:1)

Zatím není znám, soutì zaèíná a 16. 9.
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nebezpeèného soupeøe ze Stráe pod Ralskem. Ji ve 4. minutì Kováøík najde pasem za obranu
Herknera, který si odstaví obránce a pøehodí gólmana Lahùlka 1:0. V 16. minutì zahrává Kováøík
rohový kop, na který si pìknì nabìhne Holický, ale ke smùle domácích jeho hlavièka konèí pouze
na bøevnì hostující branky. V 25. minutì domácí obrana odvrátí hostující rohový kop, míè se
dostane ke Kováøíkovi, který ho posune na sprintujícího Jecha a ten krásnou pøihrávkou najde
Hájka, který jde sám na branku a nadvakrát pøekonává nešastného Lahùlka 2:0. Doubí hraje
dobøe a v 31. minutì mùe navýšit skóre, to dùrazný Herkner vybojuje míè, pøistrèí Hájkovi, který
však tentokrát støílí tìsnì vedle. O chvilku pozdìji si oba role vymìní, Hájek pìknì najde mezi
obránci Herknera, toho však ve vyloené šanci zradilo zpracování. V 41. minutì pøijde šok,
hostující Kisty se uvolní na pravé stranì pøes Beneše, vnikne do vápna, kde ho trochu zbyteènì
fauluje jinak dobøe hrající stoper Zradièka. K pokutovému kopu se postavil hostující kanonýr
Vìchet a støelou doprostøed branky sniuje na 2:1. Ve 44. minutì fatálnì chybuje hostující bek,
který ve snaze hrát malou domù pøihraje za obranou zapomenutému Haunoldovi, který postupuje
úplnì sám na branku, poloí si gólmana, ale následující dloubáèek míøí tìsnì vedle branky! Do
kabin tak jdou domácí se zasloueným, ale pouze jednobrankovým vedením.
Do druhého poloèasu vstoupí domácí aktivnì a ji ve 48. minutì si vypracují další tutovou šanci,
kapitán Hájek však pouze nastøelil gólmana Lahùlka. Uklidòující gól pro domácí tak pøichází a
v 61. minutì, to Gadas vybojuje míè, krásnì uvolní Hájka, který v pohodì pøehazuje Lahùlka 3:1.
V 63. minutì se pøipomenou i hosté, ale Jirák støelu hostujícího hráèe dokáe vyrazit a následná
doráka konèí nad brankou. V 83. minutì vyveze míè z obrany aktivní Jech, pøedá merunu
Herknerovi, který ihned posílá míè za obranu støídajícímu Bendovi, ten si pøehodí gólmana
a hlavièkou doklepne míè do opuštìné branky 4:1! Hosté korigují v 85. minutì, kdy støela Mitáèe
proklouzne Jirákovi pod rukou a do branky 4:2. Na drama mùe o chvilku pozdìji zadìlat Vìchet,
ale z tìké pozice støílí nad branku. A tak v 89. minutì pìèetí své zaslouené vítìzství domácí,
Jirka Haunold uvolní Bendu, ten jde ze strany sám na branku a pod padajícím Lahùlkem uzavírá
skóre dnešního utkání 5:2.
Ohlasy po utkání: M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Pøed utkáním, jsme museli øešit absenci nìkolika hráèù a tak jsme pøed utkáním cítili lehkou
nervozitu. Jak se ukázalo, tak zbyteènì, všichni kluci pøedvedli velmi dobrý výkon a my si
zaslouenì pøipisujeme tøi body. Jedinou kaòkou je velké mnoství nepromìnìných šancí, jinak
mohl být koneèný výsledek ještì vyšší. Na tom musíme v týdnu zapracovat, jeliko nás ji
v sobotu èeká velmi nároèný zápas v Hejnicích. Domácí nám mají co vracet a jistì se na nás velmi
dobøe pøipraví, my však na horkou pùdu Hejnic jedeme pro tøi body.
Br.: 4. Herkner 1:0, 25. Hájek 2:0, 41. R. Vìchet z pen. 2:1, 61. Hájek 3:1, 83. Benda 4:1, 85. Mitáè
4:2, 89. Benda 5:2
Rozhodèí: Lopuszynski Èurda, Mizera (všichni velmi dobrý výkon) Delegát: Mazánek
K: 1:0 (Beneš)
Nejlepší hráèi: Holický (DOU) Kisty (STR)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Zradièka, Jech Gadas, Haunold Zeman (63. Benda),
Kováøík (80. Èermák), Herkner (87. Matuna) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Vymetal, Anderle
Chybìli: Suchomel (práce), Vlach (divadlo), Kabát (dovolená), Hypius (svatba), Hrubý (volno),
Èára, Šimek (dlouhodobé zranìní)

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

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase tøetího kola I.A tøídy. V tomto kole hostíme tým z
Ruprechtic, které je po pøedchozích dvou kolech na špici tabulky s 6 body a má skóre
9:1. Náš tým je na páté pøíèce se 4 body a má skóre 8:4.
V tomto mìstském derby oèekáváme kvalitní fotbal a byli bychom rádi, kdyby se našim
chlapcùm povedlo koneènì tým Ruprechtic porazit. Kvalitou na to náš tým jistì má.
Drme jim proto palce a a naši trenéøi mají šastnou ruku a rozhodnutí.
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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I Komentáø k 2. mistrovskému utkání muù 18. 8. 2018
FK Hejnice Sokol Doubí 3:3 (2:2)
Ve druhém kole jsme zajídìli do Hejnic, kde nás èekalo tìké utkání s nádechem derby. Ve
4. minutì vidí diváci první velkou šanci, to v rozehrávce chybuje Jirák, který nabídne míè domácím
hráèùm, následuje rychlá pøihrávka do vápna, kde zcela volný hráè pouze nastøelil našeho
gólmana. V 9. minutì je tìsnì pøed vápnem faulován Herkner, trestný kop z výhodné pozice však
pošle Kováøík nad branku. Ve 12. minutì odkopává míè od své branky brankáø Farkaš, domácí
hráèi vyhrají hlavièkový souboj ve støedu pole a David Neumann bìí sám na branku, gólman
Jirák však dokáe jeho pokus vyrazit. Ve 30. minutì pøichází první gól zápasu, to Beneš najde
Zradièku a jeho køiná støela konèí za zády Farkaše 0:1. Ve 33. minutì je srovnáno, v hlavní roli
opìt náš Zradièka, který pøi snaze hrát malou domù doslova namae domácímu Kobrovi, který
sám pøed Jirákem míøí pøesnì k tyèi 1:1. Ve 35. minutì hodíme rychle aut, Kováøík posune komu
jinému ne Zradièkovi a jeho krásná støela konèí za zády bezmocného veterána Farkaše 1:2.
Domácí vyrovnají gólem do šatny, ve 43. minutì zahrají hosté špatnì ofsajd systém, zcela volný
hráè na pravé stranì vyzve pøed brankou osamoceného Šikýøe, který nemá problém pøekonat
Jiráka 2:2! Do šaten tak odchází oba týmy za nerozhodného stavu.
Druhý poloèas se odehrává pøedevším ve støedu pole a spíše ne fotbal je vidìt spousta
nepøesností na obou stranách a pozorné defenzívy obou týmù po gólové explozi v prvním
poloèase pracují spolehlivì. Na velkou šanci si diváci musí poèkat do 81. minuty, to trestný kop
Vlach posadí na hlavu Hypiuse a jeho hlavièka jen o centimetry míøí mimo tøi tyèe. Kdy u to
vypadá, e utkání skonèí zaslouenou dìlbou bodù, mají domácí k dispozici v 90. minutì autové
vhazování. Míè se jim podaøí udret na pravé stranì a následuje pøihrávka pøed vápno na volného
Koátka, který utìšenou støelou trefuje šibenici 3:2! Hosté mají k dispozici ještì minutové
nastavení, ihned po rozehøe následuje dlouhý míè do vápna Hejnic, kde netakticky vybíhá gólman
Farkaš a pøi snaze odehrát míè fauluje Kabáta. Rozhodèí Zboroò naøizuje pokutový kop, domácí
hráèi protestují, míè si zatím na puntík pøipravuje Lukáš Vlach, který støelou k tyèi nedá Farkašovi
šanci a zajistí hostùm zaslouený bod 3:3.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):

IMui - I.A tøída - tabulka

Kdy v poslední minutì inkasujete a ještì se vám podaøí vyrovnat, musíte být s bodem spokojen.
Rozhodnì ale nejsme spokojeni s pøedvedenou hrou. Oproti minulému týdnu chybìl pohyb
i dùraz a navíc jsme udìlali spousty chyb, jak v rozehrávce, tak systémových. Remíza je však
vzhledem k prùbìhu hry zaslouená. Získali jsme plusový bod z venku a to se poèítá, navíc
z Hejnic, kde se nebude vyhrávat lehce. Pøíští týden hostíme v derby Ruprechtice a budeme chtít
u koneènì protrhnout èernou sérii s tímto soupeøem.
Br.: 30. Zradièka 0:1, 33. Kobr 1:1, 35. Zradièka 1:2, 43. Šikýø 2:2, 90. Koátko 3:2, 91. Vlach z pen.
3:3
Rozhodèí: Zboroò Kutílek, Matys (prùmìrný výkon) Delegát: Poppr
K: 3:3 (Beneš, Vlach, Zradièka)
Nejlepší hráèi: Koátko (HEJ) Haunold (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický (c), Hypius, Kabát Gadas, Vlach Zradièka (77. Zeman),
Kováøík (63. Benda), Herkner (90. Èermák) Haunold
Pøipraveni ještì: Vymetal, Hrubý
Chybìli: Hájek, Suchomel, Anderle (práce), Matuna (dovolená), Jech (svatba), Èára (zranìní),
Šimek (dlouhodobé zranìní)

TJ Sokol Doubí

ISponzor zápasu
Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,
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TJ Sokol Doubí - TJ Sokol Ruprechtice

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:
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