-8-

Ohlasy po utkání:
M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme velmi zklamaní, na tøi góly venku prostì
musíme bodovat. Dnes jsme se porazili ale sami, dostaneme laciné tøi góly ze standartek
(rohový kop, aut, trestný kop) a naprosto zbyteèný ètvrtý gól, pøi kterém nemá èisté svìdomí
Honza Jirák. Nedá se nic dìlat, ztracené body musíme získat v sobotu, kdy doma hostíme
nebezpeènou rezervu Mšena.
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2017/18

8

7. 4. 2018

Br.: 46. Hájek 0:1, 47. Mitáè 1:1, 49. Haunold 1:2, 61. Cerman 2:2, 75. Roll 3:2, 85. Haunold
3:3, 86. Hanoušek 4:3
Rozhodèí: Švajdler Frýda, P. Blaschke (velmi podprùmìrný výkon) Delegát: Milner
K: 1:1 (Kováøík)
Nejlepší hráèi: Vìchet (STR) Haunold (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Zeman (86. Matuna), Haunold, Kováøík,
Èára Hájak (c), Benda
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Holický, Èermák (dovolená), Urban,
Zradièka

TJ Sokol Doubí - FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N.
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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase 17. kola muù, ve kterém hostíme mustvo MšenoJablonec. Tento tým je v souèasné dobì na 5. pøíèce s 26 body. Naše pozice je 11. místo se 17
body.
Náš tým na jaøe jednou vyhrál, jednou prohrál. Bylo by skvìlé a dokonce dùleité dnes bodovat.
Drme v tomto jarním mistrovském zápase našim chlapcùm palce a pøejme jim, dobrou
pøihrávku a pøesnou støelu.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky

I Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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I Komentáø k 16. mistrovskému utkání muù 24. 3. 2018
FK Strá pod Ralskem TJ Sokol Doubí 4:3 (0:0)
V sobotu jsme zajídìli na UMT do Heømanic, kam soupeø vzhledem k nezpùsobilé hrací
ploše na svém stadionu utkání pøeloil. Po celé utkání hráèe bièoval vítr s vytrvalým deštìm.
15. min Po rychlé køídelní akci vyzve domácí Sedláèek ke skórování kanonýra Vìcheta,
kterého však bravùrnì vychytal Jirák.
16. min O minutu pozdìji se v šanci ocitl domácí Cerman, branku však minul.
24. min První vánìjší akce hostù a hned je z toho velká pøíleitost! Benda najde ve vápnì
Hájka, který z ideální pozice branku minul.
28. min Centr aktivního Sedláèka, závar pøed hostující brankou, avšak domácím se nepodaøí
dostat míè do sítì.
40. min Další obrovská šance hostujícího kapitána Hájka, tentokrát ho vychytal domácí
gólman Tulis.
Úvod zápasu patøil domácím, kteøí však z velkých šancí skórovat nedokázali. Následnì se hra
vyrovnala a své šance mìli i hosté, bohuel Hájek své dvì tutovky promìnit nedokázal.
46. min Dobrá práce Bendy v souboji s domácí obranou, míè se odrazí k Hájkovi, jen
pìknou ranou na zadní tyè otevírá skóre 0:1.
47. min O minutku pozdìji je srovnáno, po sérii rohových kopù se prosazuje dùrazný Mitáè
1:1.
49. min O chvíli pozdìji hosté znovu vedou, to pøihrávku Zemana na malé vápno pøetaví v
gól Haunold 1:2.
61. min Dlouhý aut domácích, hosté nejsou dùrazní a nedokáí míè odkopnout, èeho
vyuívá domácí tank Cerman a srovnává 2:2.
75. min Na polovinì høištì nepískne sudí faul na Hájka, následný brejk øeší hosté pouze
faulem na Vìcheta a následuje trestný kop.
Ten si postaví domácí benjaminek Roll a støelou z 25 metrù pøekonává Jiráka v brance hostù
3:2.
80. min Rozhodèí upøel domácím regulérní branku, po signalizované výhodì jsou domácí v
šanci, souèasnì se støelou Hanouška,
která skonèila v síti však rozhodèí písknul pøedcházející faul na Cermana.
85. min Po ofsajdu domácích Vlach rychle rozehraje míè na Kováøíka, ten pošle centr do
vápna domácích a Haunold hlavou
pøekonává domácího brankáøe Tulise 3:3.
86. min Hosté se neradují dlouho, ihned z rozehry pošle dlouhý míè Roll na Hanouška, a ten
šastnou hlavièkou míè prodlouil za
záda pøekvapeného Jiráka 4:3.
Utkání tak konèí šastným vítìzstvím domácího celku. Hostùm, kteøí si bod zaslouili tak
zùstaly jen oèi pro pláè.
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I Komentáø k 15. mistrovskému utkání muù 24. 3. 2018
TJ Sokol Doubí VTJ Rapid Liberec 2:0 (1:0)
V prvním jarním utkání jsme hostili v mìstském derby VTJ Rapid Liberec. Domácí do utkání
vstupovali s jasným cílem a to získat plný poèet bodù.
4. min Pìkný køíný balón Herknera na Zemana, jeho støela z dobré pozice však míøí nad
branku.
7. min Ve vápnì se hezky uvolnil kapitán Hájek a jeho pøihrávku pøetavil v úvodní gól Vojta
Zeman 1:0.
11. min Po rohovém kopu hlavièkuje Haunold na Herknera, jeho pokus vykopává hostující
bek z brankové èáry.
28. min Krásná pøihrávka Èáry na Herknera, jen je v jasné šanci ve vápnì sraen Jechem,
sudí Ïorï však nepochopitelnì nezapískal!
29. min Hostující brejk musí za lutou kartu pøerušit domácí stopér Kabát.
31. min Rohový kop hostù, prodlouený míè na zadní tyè, kde hostující hráè v tìké pozici
domácí branku netrefuje.
34. min Hájek pìknì uvolní do šance Zemana, který z dobré pozice branku pøestøeluje.
41. min Støela Hájka po sklepnutí Èáry míøí tìsnì vedle tyèe gólmana Paidara.
První poloèas tak skonèil jednobrankovým vedením domácího týmu.
46. min Haunold vybojoval míè, vystøelil a Paidar jen sledoval míè letící tìsnì vedle jeho
pravé tyèe.
66. min Tìsnì po svém pøíchodu na høištì se ve vápnì v šanci zjevil Kováøík, je skopnut
hostujícím obráncem, píšalka sudího však opìt mlèí, co znaènì rozèílilo domácí lavièku.
73. min Z èista jasna se v ojedinìlé šanci hostù objevil Kejdana, domácí brankáø Jirák však
svùj tým podrel.
84. min Domácí špílmachr Kováøík uvolnil Hájka, který tvrdou støelou o tyè rozhoduje
utkání 2:0.
Domácí ve druhém poloèase ještì dokázali skóre navýšit a pøipisují si naprosto zaslouené tøi
body.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi domácího týmu): Myslím, e jsme dnes byli lepší ne soupeø,
bohuel jsme nepromìòovali šance a tak byl výsledek prakticky a do konce zápasu na
vákách. Dvì branky jsme však nakonec vstøelili, dvì nám sudí ještì neuznali kvùli ofsajdu a
dvì jasné penalty rozhodèí nenaøídil. Máme však tøi body a to je to podstatný. V sobotu
zajídíme do Heømanic, kde na tamní umìlé trávì odehrajeme duel s posílenou Stráí pod
Ralskem. Za úspìch s kolegou Sulem budeme povaovat jakýkoliv bodový zisk.
Br.: 7. Zeman 1:0, 84. Hájek 2:0
Rozhodèí: Ïorï Nádeník, Kutílek (velmi podprùmìrný výkon) Delegát: Fischer
K: 1:3 (Kabát)
Nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Jech (VTJ)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Èermák Zeman (80. Benda), Holický, Haunold,
Herkner (65. Kováøík) Hájek (c), Èára (89. Matuna).
Pøipraveni ještì: Zradièka a Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1. Ahoj Martine, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik
máš dìtí?
Zdravím ètenáøe magazínu Doubák. Jmenuji se Martin Beneš a je mi 24 let. Ji od svých
15 let mám pøítelkyni Kláru, se kterou v souèasné dobì ijeme v centru Liberce. Dìti
ádné nemám(e), ani v nejbliší dobì nejsou v plánu.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Pøezdívek jsem za svou fotbalovou kariéru vystøídal opravdu hodnì, ale nejèastìji se ke
mì váe pøezdívka Benny, která je vytvoøena z mého pøíjmení. V souèasném kádru
Doubí se vedle této pøezdívky pouívá také Beòo a nesmím zapomenout na pøezdívku,
kterou mì èastuje náš hlavní trenér Peter Sulo a to Edo.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèínal pozdì a to a v 8 letech v akademii odvìkého doubského rivala
TJ Slovan Vesec. Ve starších ácích, v dobì kdy se otevøel nový areál Doubí, jsem
pøestoupil a od té doby hájím doubské barvy napøíè mládenickými kategoriemi a po A
tým.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Nejèastìji nastupuji na pozici ofenzivního pravého obránce.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Na nohách u nìkolik let nosím pouze kopaèky znaèky Nike a na zádech u od mladších
ákù, pokud jsem nemusel ustoupit staršímu spoluhráèi, èíslo 2.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Fotbalových úspìchù jsem v dresu Doubí ji pár nasbíral, avšak všechny jsou maximálnì
na krajské úrovni, take za nìjaké velké úspìchy je nepovauji. Namátkou to byl postup
s dorostem do krajského pøeboru, s pár kluky z té doby ještì stále sdílím kabinu. Dále
pak 2 postupy s doubskou rezervou, která ji bohuel zanikla. V poslední øadì nesmím
zapomenout, e ještì v dorosteneckém vìku jsem byl v kádru A týmu, který tenkrát
vykopal krajský pøebor a taky jsem dostal èuchnout.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Já snad ani ádný fotbalový vzor nemám, ke kterému bych vzhlíel.
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8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Jeliko jsem celý ivot Libereèák, tak v èeských kruzích je jednoznaènì nejoblíbenìjším
týmem Slovan Liberec. Ze zahranièních mustev u od ákovských let anglický
Tottenham, který mi poslední sezony dìlá velikou radost.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
Ve škole jsem mìl vdycky dobré výsledky a to bez vìtší snahy. Vystudoval jsem støední
školu gastronomie a slueb, obor Ekonomika a podnikání. Maturitní zkoušku jsem sloil,
jak se øíká, s prstem v nose. Tedy kromì matematiky, u které jsem se docela zapotil. Poté
jsem ještì zkoušel získat nìjaký ten titul na Vyšší odborné škole v sousedním Jablonci,
kde jsem mìl obrovský problém s docházkou, jeliko u tenkrát jsem stavìl základy své
nynìjší profesi. Ještì èást loòského roku jsem nemìl úplnì tak jasné, kam povedou mé
pracovní kroky. Pracoval jsem jako úèetní v libereckém Autotrendu, kde jsem se
potkával s naším špílmachrem Honzou
Kovaøíkem. Zároveò jsem zaèal pùsobit
v maloobchodní síti Lidl, která poslední
dobou jen vzkvétá. V létì nìjak
vyplynulo ze situace (hlavnì finanèní), e
jsem se zaèal naplno vìnovat kariéøe v
Lidlu, kde v souèasné dobì zastávám
funkci vedoucí smìny.

10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je
tvùj nejoblíbenìjší film?
Volného èasu moc nemám, protoe jsem
hodnì pracovitý. Hodnì èasu trávím se
svou pøítelkyní. Mezi mé koníèky patøí
také zahálka a pití alkoholu s kamarády
èi spoluhráèi, co je fajn protoe to hodnì
u t u u j e p a r t u v n a š i ka b i n ì .
A nejoblíbenìjší film? Jsem spíš na
seriály, ale kdybych mìl vybrat, urèitì
mezi nej filmy zaøadím Zelená míle,
Vykoupení z vìznice Shawshank nebo
Titanic 2: Jack is back.
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I Komentáø k 15. mistrovskému utkání muù 24. 3. 2018
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zajídíme do Heømanic, kde na tamní umìlé trávì odehrajeme duel s posílenou Stráí pod
Ralskem. Za úspìch s kolegou Sulem budeme povaovat jakýkoliv bodový zisk.
Br.: 7. Zeman 1:0, 84. Hájek 2:0
Rozhodèí: Ïorï Nádeník, Kutílek (velmi podprùmìrný výkon) Delegát: Fischer
K: 1:3 (Kabát)
Nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Jech (VTJ)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Èermák Zeman (80. Benda), Holický, Haunold,
Herkner (65. Kováøík) Hájek (c), Èára (89. Matuna).
Pøipraveni ještì: Zradièka a Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban
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I

MUI - I.A TØÍDA - tabulka

-2-

I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase 17. kola muù, ve kterém hostíme mustvo MšenoJablonec. Tento tým je v souèasné dobì na 5. pøíèce s 26 body. Naše pozice je 11. místo se 17
body.
Náš tým na jaøe jednou vyhrál, jednou prohrál. Bylo by skvìlé a dokonce dùleité dnes bodovat.
Drme v tomto jarním mistrovském zápase našim chlapcùm palce a pøejme jim, dobrou
pøihrávku a pøesnou støelu.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky

I Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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I Komentáø k 16. mistrovskému utkání muù 24. 3. 2018
FK Strá pod Ralskem TJ Sokol Doubí 4:3 (0:0)
V sobotu jsme zajídìli na UMT do Heømanic, kam soupeø vzhledem k nezpùsobilé hrací
ploše na svém stadionu utkání pøeloil. Po celé utkání hráèe bièoval vítr s vytrvalým deštìm.
15. min Po rychlé køídelní akci vyzve domácí Sedláèek ke skórování kanonýra Vìcheta,
kterého však bravùrnì vychytal Jirák.
16. min O minutu pozdìji se v šanci ocitl domácí Cerman, branku však minul.
24. min První vánìjší akce hostù a hned je z toho velká pøíleitost! Benda najde ve vápnì
Hájka, který z ideální pozice branku minul.
28. min Centr aktivního Sedláèka, závar pøed hostující brankou, avšak domácím se nepodaøí
dostat míè do sítì.
40. min Další obrovská šance hostujícího kapitána Hájka, tentokrát ho vychytal domácí
gólman Tulis.
Úvod zápasu patøil domácím, kteøí však z velkých šancí skórovat nedokázali. Následnì se hra
vyrovnala a své šance mìli i hosté, bohuel Hájek své dvì tutovky promìnit nedokázal.
46. min Dobrá práce Bendy v souboji s domácí obranou, míè se odrazí k Hájkovi, jen
pìknou ranou na zadní tyè otevírá skóre 0:1.
47. min O minutku pozdìji je srovnáno, po sérii rohových kopù se prosazuje dùrazný Mitáè
1:1.
49. min O chvíli pozdìji hosté znovu vedou, to pøihrávku Zemana na malé vápno pøetaví v
gól Haunold 1:2.
61. min Dlouhý aut domácích, hosté nejsou dùrazní a nedokáí míè odkopnout, èeho
vyuívá domácí tank Cerman a srovnává 2:2.
75. min Na polovinì høištì nepískne sudí faul na Hájka, následný brejk øeší hosté pouze
faulem na Vìcheta a následuje trestný kop.
Ten si postaví domácí benjaminek Roll a støelou z 25 metrù pøekonává Jiráka v brance hostù
3:2.
80. min Rozhodèí upøel domácím regulérní branku, po signalizované výhodì jsou domácí v
šanci, souèasnì se støelou Hanouška,
která skonèila v síti však rozhodèí písknul pøedcházející faul na Cermana.
85. min Po ofsajdu domácích Vlach rychle rozehraje míè na Kováøíka, ten pošle centr do
vápna domácích a Haunold hlavou
pøekonává domácího brankáøe Tulise 3:3.
86. min Hosté se neradují dlouho, ihned z rozehry pošle dlouhý míè Roll na Hanouška, a ten
šastnou hlavièkou míè prodlouil za
záda pøekvapeného Jiráka 4:3.
Utkání tak konèí šastným vítìzstvím domácího celku. Hostùm, kteøí si bod zaslouili tak
zùstaly jen oèi pro pláè.
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Ohlasy po utkání:
M. Bláha, P. Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme velmi zklamaní, na tøi góly venku prostì
musíme bodovat. Dnes jsme se porazili ale sami, dostaneme laciné tøi góly ze standartek
(rohový kop, aut, trestný kop) a naprosto zbyteèný ètvrtý gól, pøi kterém nemá èisté svìdomí
Honza Jirák. Nedá se nic dìlat, ztracené body musíme získat v sobotu, kdy doma hostíme
nebezpeènou rezervu Mšena.

è. 9
2017/18
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7. 4. 2018

Br.: 46. Hájek 0:1, 47. Mitáè 1:1, 49. Haunold 1:2, 61. Cerman 2:2, 75. Roll 3:2, 85. Haunold
3:3, 86. Hanoušek 4:3
Rozhodèí: Švajdler Frýda, P. Blaschke (velmi podprùmìrný výkon) Delegát: Milner
K: 1:1 (Kováøík)
Nejlepší hráèi: Vìchet (STR) Haunold (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Zeman (86. Matuna), Haunold, Kováøík,
Èára Hájak (c), Benda
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Holický, Èermák (dovolená), Urban,
Zradièka

TJ Sokol Doubí - FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N.
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