TJ Sokol Doubí

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

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 po týdnu opìt doma na zápase
osmého kola I.A tøídy. V nìm se naši borci utkají s týmem Mimonì. Doufejme, e
naváou na poslední výkony, kdy ve tøech kolech získali 9 bodù.
Tímto kolem se pøeklápí podzimní soutì pomalu do druhé poloviny. Doubí je nyní na
krásné páté pøíèce s 13 body a s kladným skóre 25:12. Nyní je absolutnì nejlepším
týmem této soutìe v poètu vstøelených branek.
Take celému týmu gratulujeme a dìkujeme za skvìlou reprezentaci našich barev.
Drme dnes opìt našim klukùm 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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INový sponzor TJ Sokol Doubí
Minulý týden byla podepsána smlouva o reklamì s firmou AUTOTREND, spol. s r.o. na
umístìní dvou reklamních bilboardù.Tímto této firmì dìkujeme a neménì taky Janu
Kovaøíkovi za její vyjednání a zprostøedkování.
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I Komentáø k 7. mistrovskému utkání muù 22. 9. 2018
Sokol Doubí - Sokol Horní Branná 4:0 (0:0)

V sobotu jsme pøivítali nováèka soutìe z Horní Branné. Ji od zaèátku utkání bylo zøejmé, e
domácí budou diktovat tempo hry. Hosté od zaèátku zalezli do obranné ulity a snaili se co nejdéle
udret èisté konto. To se jim nakonec podaøilo celý první poloèas, i kdy šancí si domácí
vypracovali dostatek. Zejména kanonýr Hájek si nenazul støelecké kopaèky a v nìkolika slibných
šancích selhal. Za zmínku stojí i nastøelené bøevno Hypiusem a zkrat Jirky Haunolda, který
z doráky pøestøelil prakticky prázdnou branku. Hosté se dostali jen do jedné velké šance, ve 20.
minutì musel dobrý zákrok vytáhnout domácí gólman Vymetal, který zlikvidoval nájezd Rychtra.
Druhý poloèas zahájili domácí velkým tlakem a v 52. minutì se koneènì doèkali, to stoper Holický
vyvezl míè a do vápna hostujícího celku, pøihrávkou pod sebe na hranici velkého vápna nalezl
Hájka, který umístìnou støelou nedal Hofmanovi šanci 1:0. Z domácích koneènì spadla nervozita
a v 55. minutì vedeme ji o dvì branky, Pepa Hypius pøihrává pøes celé malé vápno na zadní tyè,
kde míè bombou pod bøevno posílá do sítì Ondra Herkner 2:0. O chvilku pozdìji mají tutovku
hosté, ale Vymetal dokázal nájezd hostujícího hráèe vyrazit na rohový kop. V 63. minutì vysílá
krásnou prùnikovou pøihrávku do hostujícího vápna špílmachr Kovaøík a Ondra Herkner støelou
mezi nohy gólmana zvyšuje ji na 3:0. Domácí hrají v pohodì a v 67. minutì pøijde nejhezèí
moment zápasu, kapitán Hájek najde pøihrávkou na hranici vápna Hypiuse, který støelou
z jednièky posílá míè do šibenice bezmocného Hofmana 4:0. Utkání se pak ji za trvalé pøevahy
domácího týmu pouze dohrává a domácí tým si pøipisuje zaslouené vítìzství.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Dneska jsme si pøipsali povinné vítìzství. Soupeø nemìl kvalitu a jen díky naší støelecké
nemohoucnosti skonèil poloèas bez branek. První branka utkání rozhodla a my pak dokázali
pøidat další góly. Pro soupeøe je výsledek ještì milosrdný, na koncovce musíme zapracovat. Ji
v sobotu se znovu pøedstavíme na domácím høišti, kdy budeme hostit dalšího nováèka, tentokrát
z Mimonì. Cíl je jednoznaèný, zvítìzit a zapsat ètvrtou výhru v øadì.
Br.: 52. Hájek 1:0, 55. Herkner 2:0, 63. Herkner 3:0, 67. Hypius 4:0
Rozhodèí: Klement - Nádeník, Øezníèek (dobrý výkon všech), Delegát: nepøítomen
K: 1:2 (Beneš)
Nejlepší hráèi: Herkner (DOU) - Hofman (HBR)
Sokol Doubí: Vymetal - Beneš, Vlach, Holický, Jech (61. Èermák) - Zradièka (68. Matuna),
Hypius, Kováøík, Herkner - Hájek (c), Haunold
Pøipraveni ještì: Jirák
Chybìli: Kabát, Gadas, Èára (zranìní), Hrubý (rodinná oslava), Benda (nemoc), Zeman
(dovolená), Šimek (dlouhodobé zranìní)
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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 Tomáši, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a
kolik máš dìtí?
Ahoj, tak jmenuji se Tomáš Benda, je mi 20 let jsem naštìstí svobodný a dìti taky
nemám ádné.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Ano mám, øíkají mi Bendiè nebo Bendis a vznikla odvozením od mého pøíjmení.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
Tak zaèal jsem v 6 letech, kdy mì pøivedli do Krásné Studánky. Odtud jsem šel do Doubí,
kde jsem od mladšího dorostu a po chlapy. Kromì menší pøestávky, kdy jsem hrál za
Rapid, hraju stále v Doubí.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Teï u na pozici útoèníka, ale døíve jsem to dost støídal. Hrál jsem i 3 zápasy v obranì,
ale to jsem si stihl dát 2 góly, tak mì radši pøesunuli dopøedu.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Tak znaèku kopaèek mám Nike a nebudu mìnit. No a èíslo nosím 17, protoe 7 u bylo
zabraný :D
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
No ádný poøádný úspìch ještì nemám, ale doufám, e tuhle sezonu nám to vyjde a
umístíme se na nìjaké z prvních pozic.
No a poráek bylo hodnì, ale ádná, co bych si pamatoval, pokud se prohraje tak to
hodím za hlavu a jdu dál s tím, e pøíštì chci vyhrát.
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7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
No jako menší to byl Jefferson Farfán co hrával za Schalke 04, protoe byl neuvìøitelnì
rychlý a potom David Beckham a ten je i mým vzorem do teï.
8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
No èeské ádné, protoe èeská liga stojí za prd, ale zahranièní je Liverpool a Schalke
04.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
V mládí jsem byl dobrý student, ale na støední se to nìjak zvrtlo. Teï momentálnì
pracuji jako manaer v McDonalds.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Svùj volný èas nejradìji trávím s pøáteli a nejoblíbenìjší film nemám, ale rád koukám na
horrory.
11. Co bys vzkázal domácím fanouškùm?
No tak to je jasný, aby nás chodili dál podporovat a poøádnì, pøece jenom gólù dáváme
hodnì, take je poøád na co koukat, ne?
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