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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 i ostatní pøíznivci fotbalu, vítáme Vás na zápase sedmého kola I.A tøídy.
V tomto kole se naši borci utkají s týmem Horní Branné. Doufejme, e naváou na
poslední výkony.
Našim chlapcùm koneènì vyšla obì pøedchozí kola a díky šesti bodùm a skóre 13:2
z tìchto zápasù poskoèili na sedmou pøíèku s deseti body a s celkovým skóre 21:12.
Take celému týmu gratulujeme a dìkujeme za skvìlou reprezentaci našeho oddílu.
Drme Doubí palce a podpoøme je v dalším domácím zápase.
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

IMui - I.A tøída - tabulka
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I Komentáø k 6. mistrovskému utkání muù 15. 9. 2018
FK Krásná Studánka Sokol Doubí 2:5 (2:2)

V sobotním dopoledni jsme zajídìli k mìstskému derby na høištì Krásné Studánky. Domácí tøi
zápasy v øadì nepoznali hoøkost poráky, pøesto do utkání hosté vstupovali s visaèkou favorita.
Tomu odpovídal i zaèátek utkání, kdy Doubí diktovalo tempo hry. Ji ve 2. minutì sklepl Hájek míè
pro Haunolda, ten však míøil mimo tøi tyèe. V 10. minutì poprvé zasahoval domácí gólman Vrábel,
kdy støelu Hájka vyrazil na rohový kop. Ve 13. minutì kope Kováøík rohový kop, posadí míè na
hlavu stopera Vlacha, který v tutovce zamíøil nad branku. V 17. minutì ji jdou hosté do
zasloueného vedení, to centr Kováøíka odvrátí Vrábel jen k Herknerovi, který nemá problém trefit
odkrytou branku 0:1. Ve 20. minutì je však srovnáno, nejprve støelu Opoèenského dokáe Jirák
vyrazit na rohový kop, z nìj ale domácí skórují dùrazným Smolákem 1:1. Hosté však mají stálou
pøevahu a ve 30. minutì dostanou k dispozici pokutový kop, kdy byl ve vápnì faulovaný aktivní
Herkner. Penaltu promìòuje Lukáš Vlach, brankáø Vrábel si na míè sice sáhnul, ale nedokázal ho
vytìsnit mimo tøi tyèe 1:2. Domácí mohou odpovìdìt vzápìtí, trestný kop posadí Opoèenský
pøesnì na hlavu svého spoluhráèe a jen výborný zákrok Jiráka uchrání hosty od pohromy. Ve 43.
minutì kope Kováøík rohový kop, pøi snaze odvrátit centr si domácí Vondráèek srazí míè na
bøevno, míè se odrazí na brankovou èáru, kde ho hosté nedokáou dokopnout do sítì! Naopak se
míèe zmocní domácí gólman, rychlým vyhozením zaloí brejkovou situaci, Toman se ve vápnì
zasekávaèkou zbaví Zradièky a pøedloí míè domácímu kapitánovi Hájkovi, který prostøelí Jiráka
2:2. Poloèas tak konèí nerozhodnì.
Zaèátkem druhého poloèasu hostující tlak ustal a jsou to domácí, kteøí mají první velkou šanci, to
se v 51. minutì na Jiráka øítí ze strany Smolák, jeho zakonèení však dokáe hostující gólman
vyrazit. Hosté kontrují v 58. minutì hlavièkou Hájka, kterou chytá gólman Vrábel. V 61. minutì
zahrají hosté signál z rohového kopu, Kováøík posadí míè na hlavu Hypiuse, jeho tvrdá hlavièka
trefuje na brankové èáøe Opoèenského, od nìho se míè odrazí na malé vápno k volnému
Èermákovi, který však trestuhodnì branku pøestøeluje! V 78. minutì u se hosté doèkají, rychlý
brejk táhne Herkner, v pravý èas pøihraje støídajícímu Bendovi, který se štìstím prostøelí Vrábela
2:3. Domácí ji nemají na vyrovnání síly a tak hrají hosté, 85. minuta dùrazný Haunold vybojuje
míè, uvolní kanonýra Hájka, který obejde i brankáøe a do prázdné branky navyšuje skóre 2:4.
V 89. minutì si akci odtáhl Jirka Haunold a tvrdou støelou nedal Vrábelovi šanci a uzavøel úèet
utkání 2:5. Hosté si tak zaslouenì odváí tøi body.
Ohlasy po utkání - M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): V prvním poloèase jsme pøedvádìli
velmi dobrý výkon, bohuel jsme nepromìnili šance a díky naší laxnosti v obranì jsme dvakrát
inkasovali, a proto byl v poloèase stav nerozhodný a v naší kabinì bylo celkem rušno. Ve druhém
poloèase u výkon nebyl takový, pøesto jsme se hnali za vítìzstvím a nakonec jsme utkání díky
vùli a bojovnosti dokázali zlomit v náš prospìch. Pochválit musím Ondru Herknera, který se
podílel na tøech brankách. V sobotu v domácím prostøedí pøivítáme nováèka z Horní Branné
a musíme dnešní tøi body potvrdit domácím vítìzstvím!
Br.: 17. Herkner 0:1, 20. Smolák 1:1, 30. Vlach z pen. 1:2, 43. T. Hájek 2:2, 78. Benda 2:3, 85.
Hájek 2:4, 89. Haunold 2:5
Rozhodèí: A. Bohata Jirák, Dunajevský (prùmìrný výkon) Delegát: Šlechta
K: 2:1 (Herkner)
Nejlepší hráèi: Opoèenský (KST) Herkner (Doubí)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Vlach, Jech (89. Kabát) Zradièka (46. Èermák), Hypius,
Kováøík (75. Benda), Herkner (83. Hrubý) Hájek (c), Haunold
Pøipraveni ještì: Vymetal
Chybìli: Èára, Gadas (zranìní), Matuna (úèastník zájezdu), Zeman (dovolená), Šimek
(dlouhodobé zranìní)
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I Komentáø k 5. mistrovskému utkání muù 8. 9. 2018
Sokol Doubí SK Semily 8:0 (3:0)

V sobotu jsme pøivítali loòského úèastníka krajského pøeboru a v souèasnosti poslední tým 1. A
tøídy SK Semily. U od zaèátku utkání bylo zøejmé, e tempo zápasu bude urèovat domácí tým. V
8. minutì se do první šance dostal Hájek, jeho støelu gólman vyrazil a z následného závaru pøed
brankou nebylo nic. V 19. minutì støílí z dobré pozice Zradièka, gólman Zamastil však koneèky
prstù vytahuje míè na rohový kop. Ve 20. minutì se domácím podaøilo protrhnout støeleckou
smùlu, dlouhý a pøesný pas Vlacha na kapitána Hájka, který nadvakrát pøehazuje Zamastila 1:0.
O minutku pozdìji má domácí tým další šanci, trestný kop ze strany høištì posadí Kováøík na
hlavu Hájka, který však branku o kousek minul. Ve 26. minutì zahráváme rohový kop Kováøíkem,
Hájek prodlouí jeho centr hlavou na zadní tyè, kde dùrazný Holický hlavou pøekonává brankáøe
hostù podruhé 2:0. O minutu pozdìji máme další šanci, Haunold uvolní ve vápnì Jecha, jeho
tvrdá støela na pøední tyè však konèí nad brankou. Ve 37. minutì si mladý Jech mùe spravit chu,
kdy postupuje úplnì sám na brankáøe Zamastila, ten ho však dobøe vytlaèí a støelu dokáe
zablokovat tìlem. Ve 40. minutì Hypius vysune Hájka, ten sám pøed brankáøem se pokusí o jeho
obhození, dlouhán Zamastil však špièkou dokáe míè vyrazit. Gólu se tak diváci doèkají a ve 41.
minutì, to trestný kop špílmachra Kováøíka uklízí do sítì hlavou Michal „Pika“ Hájek 3:0. Do kabin
tak mohou domácí hráèi odcházet spokojení.
Ve 48. minutì je na hranici vápna v úniku faulován Hájek, následuje K pro hostujícího Bretta a
trestný kop, který pøesnou støelou k tyèi vyuívá Lukáš Vlach 4:0. Hned po rozehøe hosté ztratí
míè, následuje pøihrávka do vápna, kde je mezi stopery volný Hájek, jeho støela však trefuje
pouze tyè. V 52. minutì pøichází pìkná akce domácích, kterou táhne Haunold a pøesnou
pøihrávkou najde pøed prázdnou brankou Jonáše Jecha, který tak za Doubí vsítil svùj první
mistrovský gól 5:0. V 54. minutì pøichází další gól v hostující síti, to Zradièka vybojuje míè pro
Hájka, který tvrdou støelou na pøední tyè kompletuje hattrick 6:0. V 63. minutì mùe Hájek pøidat
další branku, tentokrát však po pøihrávce Haunolda trefuje v dobré pozici pouze hostujícího
stráce svatynì. V tée minutì u domácí skórují, Zradièka pìkným centrem najde pøed prázdnou
brankou Haunolda, který ve skluzu posílá míè do sítì 7:0. V 69. minutì pìknì uvolní Hájek
Beneše, jeho tvrdou støelu na pøední tyè vyráí Zamastil na rohový kop. V 72. minutì se ve vápnì
zjevil Vlach, jeho pìknou pøihrávku pøed prázdnou branku však Jech k údivu divákù i domácí
lavièky z metru posílá vysoko nad branku! V 74. minutì Kováøík vysune Hájka, který však
tentokrát zamíøil vedle branky. Støelecký úèet uzavírá v 75. minutì Jirka Haunold, který zuitkuje
sklepnutí Hájka 8:0. Domácí tak zaslouenì vítìzí a po utkání si vyslechnou zaslouený potlesk
od domácích pøíznivcù.
Ohlasy po utkání - Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): V týdnu jsme pracovali na
útoèné fázi, jeliko jsme v minulých dvou zápasech neskórovali. Jsme rádi, e nám to tam dnes
napadalo. Nutno øíci, e jsme mohli dát více branek, soupeø toti pùsobil hodnì odevzdaným
dojmem a dnes nám to hodnì ulehèil. V pøíštím týdnu nás èeká derby v Krásné Studánce, domácí
se poslední dobou zvedají, take nás neèeká jednoduché utkání, pøesto jedeme pro tøi body.
Br.: 20. Hájek 1:0, 26. Holický 2:0, 41. Hájek 3:0, 48. Vlach 4:0, 52. Jech 5:0, 54. Hájek 6:0, 63.
Haunold 7:0, 75. Haunold 8:0
Rozhodèí: Jirák Martínek, Matys (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Pekaø
K: 0:1
nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Zamastil (SEM)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Vlach, Èermák (78. Matuna) -Jech (72. Hrubý), Kováøík,
Hypius, Zradièka (68. Zeman) Hájek (c), Haunold (78. Benda)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Herkner, Kabát (hudební festival), Èára, Gadas, Vymetal (zranìní), Šimek (dlouhodobé
zranìní)
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1. Ahoj Tomáši, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav
a kolik máš dìtí?
Jmenuji se Tomáš Vymetal, je mi 26 let, jsem svobodný a dìti nemám ádné.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
V Hlinsku, odkud pocházím, mi úplnì všichni u od malièka øíkají Jimmy. Jak tato
pøezdívka vznikla, ale netuším. Do Liberce se se mnou ovšem tato pøezdívka
nepøestìhovala, tady mi kamarádi øíkají Vymet. No a pak je tady ještì Peter, který mi od
chvíle, kdy mì poprvé uvidìl, k velké legraci ostatních spoluhráèù v kabinì, øíká Mety.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèal v 6 letech v Hlinsku. Tam jsem prošel mládeí a v dorostu jsem
pøestoupil do dírce nad Doubravou, kde jsem odehrál prvních 6 let své dospìlé kariéry.
Poslední dva roky jsem pak strávil v Nìmecku, kde jsem spoleènì s Jirkou Haunoldem
hrál za Holtendorfer SV.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
U na mém prvním tréninku jsem vìdìl, e u fotbalu opravdu nechci bìhat a schoval
jsem se do brány. Od té doby jsem brankáø.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Kopaèky mám aktuálnì Adidas. V Doubí nosím na dresu èíslo 20. Mým nejoblíbenìjším
je pak ale èíslo 18. Pøedevším ale velmi nerad chytám s jednièkou.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Nejvìtším fotbalovým úspìchem bylo, kdy jsme se dírcem postoupili z krajského
pøeboru do divize D. Nejvìtší poráku si nevybavuji, ve svých vzpomínkách vdycky
všechno vyhrávám :D
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Mým fotbalovým vzorem byl vdy Fabien Barthez, protoe dokázal chytat na nejvyšší
úrovni, i kdy nebyl moc vysoký. Zároveò také pøedpokládám, e na konci kariéry budu
mít stejnou pleš jako on.
8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Oblíbené èeské mustvo nemám. Mustvem mého srdce je AS Øím.
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9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
Ve škole jsem byl vdycky machýrek a flákaè. Naštìstí jsem se pokadé dokázal ze
všeho vykecat, a tak jsem v letošním srpnu úspìšnì ukonèil studium na Liberecké
univerzitì. No, a protoe kdo neumí, ten uèí a já jsem opravdu velmi nešikovný, tak od
záøí uèím v Jablonci na základní škole tìlocvik a zemìpis.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Ve volném èase si rád ètu, vysedávám na baru a sleduju všechny sporty. Z filmù mám
nejradìji bezduché komedie, a proto jsou mými nejoblíbenìjšími filmy havé výstøely 1
a 2.
11. Co by si vzkázal domácím fanouškùm?
Chtìl bych jim podìkovat za to, jaká atmosféra kolem fotbalu v Doubí panuje. Na
Vysoèinì se na fotbale nadávalo, i kdy se vyhrávalo, tady je to daleko pozitivnìjší, a
proto i pøíjemnìjší.
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trestný kop, který pøesnou støelou k tyèi vyuívá Lukáš Vlach 4:0. Hned po rozehøe hosté ztratí
míè, následuje pøihrávka do vápna, kde je mezi stopery volný Hájek, jeho støela však trefuje
pouze tyè. V 52. minutì pøichází pìkná akce domácích, kterou táhne Haunold a pøesnou
pøihrávkou najde pøed prázdnou brankou Jonáše Jecha, který tak za Doubí vsítil svùj první
mistrovský gól 5:0. V 54. minutì pøichází další gól v hostující síti, to Zradièka vybojuje míè pro
Hájka, který tvrdou støelou na pøední tyè kompletuje hattrick 6:0. V 63. minutì mùe Hájek pøidat
další branku, tentokrát však po pøihrávce Haunolda trefuje v dobré pozici pouze hostujícího
stráce svatynì. V tée minutì u domácí skórují, Zradièka pìkným centrem najde pøed prázdnou
brankou Haunolda, který ve skluzu posílá míè do sítì 7:0. V 69. minutì pìknì uvolní Hájek
Beneše, jeho tvrdou støelu na pøední tyè vyráí Zamastil na rohový kop. V 72. minutì se ve vápnì
zjevil Vlach, jeho pìknou pøihrávku pøed prázdnou branku však Jech k údivu divákù i domácí
lavièky z metru posílá vysoko nad branku! V 74. minutì Kováøík vysune Hájka, který však
tentokrát zamíøil vedle branky. Støelecký úèet uzavírá v 75. minutì Jirka Haunold, který zuitkuje
sklepnutí Hájka 8:0. Domácí tak zaslouenì vítìzí a po utkání si vyslechnou zaslouený potlesk
od domácích pøíznivcù.
Ohlasy po utkání - Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): V týdnu jsme pracovali na
útoèné fázi, jeliko jsme v minulých dvou zápasech neskórovali. Jsme rádi, e nám to tam dnes
napadalo. Nutno øíci, e jsme mohli dát více branek, soupeø toti pùsobil hodnì odevzdaným
dojmem a dnes nám to hodnì ulehèil. V pøíštím týdnu nás èeká derby v Krásné Studánce, domácí
se poslední dobou zvedají, take nás neèeká jednoduché utkání, pøesto jedeme pro tøi body.
Br.: 20. Hájek 1:0, 26. Holický 2:0, 41. Hájek 3:0, 48. Vlach 4:0, 52. Jech 5:0, 54. Hájek 6:0, 63.
Haunold 7:0, 75. Haunold 8:0
Rozhodèí: Jirák Martínek, Matys (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Pekaø
K: 0:1
nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Zamastil (SEM)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Vlach, Èermák (78. Matuna) -Jech (72. Hrubý), Kováøík,
Hypius, Zradièka (68. Zeman) Hájek (c), Haunold (78. Benda)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Herkner, Kabát (hudební festival), Èára, Gadas, Vymetal (zranìní), Šimek (dlouhodobé
zranìní)
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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci i ostatní pøíznivci fotbalu, vítáme Vás na zápase sedmého kola I.A tøídy.
V tomto kole se naši borci utkají s týmem Horní Branné. Doufejme, e naváou na
poslední výkony.
Našim chlapcùm koneènì vyšla obì pøedchozí kola a díky šesti bodùm a skóre 13:2
z tìchto zápasù poskoèili na sedmou pøíèku s deseti body a s celkovým skóre 21:12.
Take celému týmu gratulujeme a dìkujeme za skvìlou reprezentaci našeho oddílu.
Drme Doubí palce a podpoøme je v dalším domácím zápase.
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

IMui - I.A tøída - tabulka
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I Komentáø k 6. mistrovskému utkání muù 15. 9. 2018
FK Krásná Studánka Sokol Doubí 2:5 (2:2)

V sobotním dopoledni jsme zajídìli k mìstskému derby na høištì Krásné Studánky. Domácí tøi
zápasy v øadì nepoznali hoøkost poráky, pøesto do utkání hosté vstupovali s visaèkou favorita.
Tomu odpovídal i zaèátek utkání, kdy Doubí diktovalo tempo hry. Ji ve 2. minutì sklepl Hájek míè
pro Haunolda, ten však míøil mimo tøi tyèe. V 10. minutì poprvé zasahoval domácí gólman Vrábel,
kdy støelu Hájka vyrazil na rohový kop. Ve 13. minutì kope Kováøík rohový kop, posadí míè na
hlavu stopera Vlacha, který v tutovce zamíøil nad branku. V 17. minutì ji jdou hosté do
zasloueného vedení, to centr Kováøíka odvrátí Vrábel jen k Herknerovi, který nemá problém trefit
odkrytou branku 0:1. Ve 20. minutì je však srovnáno, nejprve støelu Opoèenského dokáe Jirák
vyrazit na rohový kop, z nìj ale domácí skórují dùrazným Smolákem 1:1. Hosté však mají stálou
pøevahu a ve 30. minutì dostanou k dispozici pokutový kop, kdy byl ve vápnì faulovaný aktivní
Herkner. Penaltu promìòuje Lukáš Vlach, brankáø Vrábel si na míè sice sáhnul, ale nedokázal ho
vytìsnit mimo tøi tyèe 1:2. Domácí mohou odpovìdìt vzápìtí, trestný kop posadí Opoèenský
pøesnì na hlavu svého spoluhráèe a jen výborný zákrok Jiráka uchrání hosty od pohromy. Ve 43.
minutì kope Kováøík rohový kop, pøi snaze odvrátit centr si domácí Vondráèek srazí míè na
bøevno, míè se odrazí na brankovou èáru, kde ho hosté nedokáou dokopnout do sítì! Naopak se
míèe zmocní domácí gólman, rychlým vyhozením zaloí brejkovou situaci, Toman se ve vápnì
zasekávaèkou zbaví Zradièky a pøedloí míè domácímu kapitánovi Hájkovi, který prostøelí Jiráka
2:2. Poloèas tak konèí nerozhodnì.
Zaèátkem druhého poloèasu hostující tlak ustal a jsou to domácí, kteøí mají první velkou šanci, to
se v 51. minutì na Jiráka øítí ze strany Smolák, jeho zakonèení však dokáe hostující gólman
vyrazit. Hosté kontrují v 58. minutì hlavièkou Hájka, kterou chytá gólman Vrábel. V 61. minutì
zahrají hosté signál z rohového kopu, Kováøík posadí míè na hlavu Hypiuse, jeho tvrdá hlavièka
trefuje na brankové èáøe Opoèenského, od nìho se míè odrazí na malé vápno k volnému
Èermákovi, který však trestuhodnì branku pøestøeluje! V 78. minutì u se hosté doèkají, rychlý
brejk táhne Herkner, v pravý èas pøihraje støídajícímu Bendovi, který se štìstím prostøelí Vrábela
2:3. Domácí ji nemají na vyrovnání síly a tak hrají hosté, 85. minuta dùrazný Haunold vybojuje
míè, uvolní kanonýra Hájka, který obejde i brankáøe a do prázdné branky navyšuje skóre 2:4.
V 89. minutì si akci odtáhl Jirka Haunold a tvrdou støelou nedal Vrábelovi šanci a uzavøel úèet
utkání 2:5. Hosté si tak zaslouenì odváí tøi body.
Ohlasy po utkání - M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): V prvním poloèase jsme pøedvádìli
velmi dobrý výkon, bohuel jsme nepromìnili šance a díky naší laxnosti v obranì jsme dvakrát
inkasovali, a proto byl v poloèase stav nerozhodný a v naší kabinì bylo celkem rušno. Ve druhém
poloèase u výkon nebyl takový, pøesto jsme se hnali za vítìzstvím a nakonec jsme utkání díky
vùli a bojovnosti dokázali zlomit v náš prospìch. Pochválit musím Ondru Herknera, který se
podílel na tøech brankách. V sobotu v domácím prostøedí pøivítáme nováèka z Horní Branné
a musíme dnešní tøi body potvrdit domácím vítìzstvím!
Br.: 17. Herkner 0:1, 20. Smolák 1:1, 30. Vlach z pen. 1:2, 43. T. Hájek 2:2, 78. Benda 2:3, 85.
Hájek 2:4, 89. Haunold 2:5
Rozhodèí: A. Bohata Jirák, Dunajevský (prùmìrný výkon) Delegát: Šlechta
K: 2:1 (Herkner)
Nejlepší hráèi: Opoèenský (KST) Herkner (Doubí)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Vlach, Jech (89. Kabát) Zradièka (46. Èermák), Hypius,
Kováøík (75. Benda), Herkner (83. Hrubý) Hájek (c), Haunold
Pøipraveni ještì: Vymetal
Chybìli: Èára, Gadas (zranìní), Matuna (úèastník zájezdu), Zeman (dovolená), Šimek
(dlouhodobé zranìní)
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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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