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Ohlasy po utkání:
Milan Bláha , Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Utkání dvou rozdílných poloèasù. V tom
prvním byli domácí jednoznaènì lepším týmem a výsledek 2:1 pro nás byl ještì milosrdný. V
kabinì jsme si øekli, e musíme pøidat na dùrazu a pohybu. To kluci do puntíku splnili, pøidali
bojovnost a dokázali skóre otoèit. Výhru nám v nastaveném èasu vzal sudí Ouøedník. Vzhledem
k prùbìhu utkání je remíza zaslouená, pøesto mrzí ztratit výhru doslova v poslední vteøinì. Za
druhý poloèas lze pochválit celý tým, avšak vyzdvihnout musím kapitána Hájka, kterého jaro
zastihlo ve výborné formì. V pøíštím týdnu na domácím høišti hostíme tým z Hejnic. Vzájemné
zápasy jsou vdy velmi vyrovnané a vyhecované. Tak pøijïte podpoøit domácí hráèe a vìøíme, e
tøi body zùstanou doma.
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Br.: 14. Hájek 0:1, 16. Gaubman 1:1, 18. Gaubman z pen. 2:1, 58. Vlach z pen. 2:2, 79. Hájek 2:3,
91. Poledník 3:3
Rozhodèí:A. Bro Ouøedník, Malena (jak se øíká 25% odevzdali domácím) Delegát: Horáèek
K: 1:1 (Vlach)
Nejlepší hráèi: Gaubman (LOM) Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Zradièka, Èermák Zeman, Holický, Kováøík (88. Benda),
Èára (75. Matuna) Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo, Bláha

TJ Sokol Doubí - FK HEJNICE

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Herkner, Jonáš (zranìní), Kabát (rodinná oslava), Urban
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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase 19. kola muù, ve kterém hostíme mustvo Hejnic. Zápas to
bude jistì vyrovnaný, proto pojïme naše kluky hlasitì povzbudit! Tento tým je v souèasné dobì
tìsnì za námi na 11. pøíèce s 20 body. Naše pozice je 10. místo s 21 body.
Našim chlapcùm se v posledních dvou kolech daøilo, získalo 4 body. Jako cenný skalp si váíme
jednoho bodu z minulého kola v Lomnici nad Popelkou, který je na tøetí pøíèce, kde naši borci
uhráli skvìlý výsledek 3:3.
Pojïme tedy našim chlapcùm fandit, povzbuzujme je, i kdy se nemusí zrovna daøit.
Vzpomeòme minulý zápas doma se Mšenem, kdy ze stavu 0:3 vykøesali vítìzství 4:3.Aproto...
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky
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Br.: 10. Šich 0:1, 31. Mrklas 0:2, 51. Švorc 0:3, 53. Hájek 1:3, 68. Vlach 2:3, 75. Hájek 3:3, 76.
Haunold 4:3
Rozhodèí: Miškaø Kubec, Horák (dobrý výkon všech) Delegát: Houška
K: 1:2 (Beneš)
Nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Švorc (MŠE)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Holický, Haunold Benda (46. Zeman),
Kováøík (90. Urban), Èára (70. Matuna) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Èermák (svatba), Zradièka

IKomentáø k 18. mistrovskému utkání muù 14. 4. 2018
FC Lomnice nad Popelkou Sokol Doubí 3:3 (2:1)

I Naše webové stránky

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

V sobotu jsme zajídìli do Lomnice nad Popelkou, kde nás na pìknì pøipraveném trávníku hostil
domácí favorit. Úvod zápasu patøil domácím, kteøí ze svého tlaku vytìili nìkolik standartních
situací a hosté mìli nìkolikrát co dìlat, aby udreli èisté konto. Ve 14. minutì neèekanì udeøilo
na druhé stranì, to Beneš poslal dlouhý míè na útoènou polovinu, domácí stopeøi zazmatkovali a
kanonýr Hájek si to pelášil sám na branku a v koncovce zachoval chladnou hlavu a dloubnul
dlouhána Pøibyla v domácí brance 0:1. Hosté se však neradovali dlouho, dopøáli toti pøíliš
mnoho prostoru domácímu špílmachrovi Gaubmanovi, který støelou z hranice vápna pøekonal
Jiráka 1:1, to vše se událo v 16. minutì. O dvì minuty pozdìji u domácí vedou, to si hostující
Èára ve vlastním vápnì pøi odkopu nastøelil ruku a sudí A. Bro pískl do píšalky a naøídil
pokutový kop. Gaubman nemìl problém a tvrdou støelou k tyèi nedal Jirákovi šanci 2:1. Hosté
jsou v útlumu a domácí favorit diktuje tempo hry. Ve 23. minutì chybuje Vlach a domácí
Poledník ze strany míøí na Jiráka, ten ho však vytlaèil ze støeleckého úhlu a následnou pøihrávku
pøed prázdnou branku zpacifikuje Zradièka. Hostùm se hra nedaøí a o chvilku pozdìji spáchá
další hrubku v rozehrávce Kováøík, domácí však pøeèíslení „zadrbou“. Tempo hry pak upadne a
poloèas se dohrává bez vìtších šancí na obou stranách.
Hned od zaèátku druhé pùlky je na hostech vidìt znatelné zlepšení, zaèali více bìhat a pøidali na
dùrazu. V 58. minutì vymotá u postranní èáry Hájek dva domácí beky, píchne si míè do vápna,
kde ho doslova sestøelí domácí gólman Pøibyl. Jasná penalta, kterou promìòuje ranou do pravého
horního rùku Vlach 2:2. Domácí jsou zaskoèení a do šancí se nedostávají, naopak v 79. minutì
posílá Vlach pìkný pas za domácí obranu, Hájek uteèe domácím bekùm a s pøehledem posílá
hosty do vedení 2:3!!! Domácí pak vsadí vše na jednu kartu a posílají dlouhé balóny do hostující
šestnáctky. Hosté se brání dobøe a do 91. minuty, kdy Haunold fauluje u postranní èáry. Na
trestný kop vyrazí i domácí brankáø Pøibyl. Následný centr prodluuje domácí hráè na hranici
vápna na zadní tyè, kde v jasném ofsajdu stojící domácí Poledník hlavou posílá míè do sítì.
Jeliko praporek sudího Ouøedníka zùstal nepochopitelnì dole, domácí vyrovnávají na 3:3.
Utkání je pak okamitì ukonèeno.
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I Komentáø k 17. mistrovskému utkání muù 7. 4. 2018
Sokol Doubí Jiskra Mšeno B 4:3 (0:2)
V druhém jarním domácím zápase, jsme za slunného poèasí hostili nebezpeènou rezervu Jiskru
Mšeno.
10. min Rychlý brejk hostù a pìkná individuální akce Šicha, který obejde dva domácí hráèe a
nájezd na Jiráka s pøehledem promìòuje 0:1.
31. min Domácí se nemohou dostat do hry a pøichází trest. To propadnou oba domácí stopeøi,
èeho vyuije zkušený Mrklas a v pohodì pøehazuje bezmocného Jiráka 0:2!
36. min A mùe být ještì hùøe, domácí obrana opìt propadla, míè se dostal a na malé vápno k
Mrklasovi, který v superšanci branku minul!
Domácí v prvním poloèase nic nepøedvedli a prakticky neohrozili branku gólmana Poláka. Hosté
si vypracovali tøi šance a dvì z toho dokázali vyuít a zcela zaslouenì odcházeli do kabin s
dvoubrankovým vedením.
51. min Rohový kop hostù, Holický odvrátí míè jen pøed domácí vápno a hostující Švorc
utìšenou støelou k tyèi navyšuje skórea na hrozivých 0:3!
53. min Domácí hráèi však zápas nezabalili a sniují zásluhou Hájka, kterého do samostatného
úniku vyslal kolmicí Vlach 1:3.
66. min Ze strany postupoval Zeman sám na branku, vybìhnuvší gólman Polák ho na hranici
vápna fauloval, dostal K a domácí výhodu trestného kopu z dobré pozice. Kováøík však napálil
pouze bøevno!
68. min Trestný kop ze strany posílá Kováøík, jak se øíká, do ohnì, a dùrazný Vlach dotlaèí míè
do sítì 2:3!
75. min Pìkná pøihrávka Holického na Hájka, který v úniku dloubne bezmocného Poláka, a
domácí srovnávají krok 3:3!
76. min Domácí jsou v laufu, Hájek najde svou pøihrávkou Haunolda, který ze 30 metrù
pøelobuje pøekvapeného Poláka 4:3!!!!
79. min Hosté kopou trestný kop z pùlky, kapitán Škvor posílá míè do vápna, kde ho teèuje
Mrklas a míè konèí na bøevnì!
Domácí pak silou vùle dotáhnou utkání do vítìzného konce a za výkon ve II. poloèase si
zaslouili uznání pøítomných divákù.
Ohlasy po utkání:
M. Bláha, P. Sulo (trenéøi domácího týmu): V prvním poloèase jsme pøedvedli bezkrevný výkon,
málo jsme bìhali a dìlali velké chyby v obranì a zkušený soupeø toho dokázal dvakrát vyuít. V
poloèase jsme si dùraznì vìci vyøíkali a pøešli na hru na dva útoèníky. To na soupeøe platilo a po
heroickém výkonu jsme zápas dokázali otoèit. Za II. poloèas kluci zaslouí uznání, myslím, e i
pro diváky to byl parádní fotbal a všichni vìøíme, e jich na pøíští domácí zápas dorazí více. V
sobotu se pøedstavíme na høišti Lomnice nad Popelkou. Bohuel nám budou scházet Kabát s
Herknerem a start Holického je nejistý. Kadý bodový zisk by pro nás byl úspìchem.
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
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5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Vyhranìnou znaèku kopaèek nemám, ale aktuálnì mám turfy znaèky LOTTO.

1. Ahoj Vojto, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik
máš dìtí?
Ahoj, zdravím všechny fanoušky a fanynky Doubí. Jmenuji se Vojta Zeman, iji v Liberci a
je mi 34let. Jsem svobodník a dìti nemám.

6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Za nejvìtší úspìch povauji postup s Doubíèkem v roce 2009 a o pár let pozdìji pod
trenérem Sulièem s B-týmem do okresního pøeboru.¨

2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Pøezdívek jsem u mìl opravdu hodnì. Ale, teï se velmi dobøe uchytila pøezdívka
ZEMEK.

7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Tìch hráèù bylo více, ale asi ten nejvìtší vzor byl Fillipo Inzaghi pro svùj støelecký
instinkt.

3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
FOTBAL hraju od 7 let a zaèínal jsem ve Slovanu Liberec. Pak pøišlo stìhování do
Oldøichova v Hájích. A v Doubí hraji s dvìma pauzami od roku 2009.

8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Jednoznaènì SLOVAN LIBEREC a FC BARCELONA.

4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Nejèastìji hraju na kraji zálohy a v útoku.

9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï pracuješ?
Myslím e student jsem byl prùmìrný. Pracuji v jedné nejmenované firmì na výrobu
hasicích pøístrojù.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Mám rád spánek :-), kino, nohejbal. A mùj oblíbený film je MILLION DOLAR BABY.

-4-

I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí

-5-
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1. Ahoj Vojto, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik
máš dìtí?
Ahoj, zdravím všechny fanoušky a fanynky Doubí. Jmenuji se Vojta Zeman, iji v Liberci a
je mi 34let. Jsem svobodník a dìti nemám.

6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Za nejvìtší úspìch povauji postup s Doubíèkem v roce 2009 a o pár let pozdìji pod
trenérem Sulièem s B-týmem do okresního pøeboru.¨

2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Pøezdívek jsem u mìl opravdu hodnì. Ale, teï se velmi dobøe uchytila pøezdívka
ZEMEK.

7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Tìch hráèù bylo více, ale asi ten nejvìtší vzor byl Fillipo Inzaghi pro svùj støelecký
instinkt.

3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
FOTBAL hraju od 7 let a zaèínal jsem ve Slovanu Liberec. Pak pøišlo stìhování do
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8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
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Nejèastìji hraju na kraji zálohy a v útoku.
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I Komentáø k 17. mistrovskému utkání muù 7. 4. 2018
Sokol Doubí Jiskra Mšeno B 4:3 (0:2)
V druhém jarním domácím zápase, jsme za slunného poèasí hostili nebezpeènou rezervu Jiskru
Mšeno.
10. min Rychlý brejk hostù a pìkná individuální akce Šicha, který obejde dva domácí hráèe a
nájezd na Jiráka s pøehledem promìòuje 0:1.
31. min Domácí se nemohou dostat do hry a pøichází trest. To propadnou oba domácí stopeøi,
èeho vyuije zkušený Mrklas a v pohodì pøehazuje bezmocného Jiráka 0:2!
36. min A mùe být ještì hùøe, domácí obrana opìt propadla, míè se dostal a na malé vápno k
Mrklasovi, který v superšanci branku minul!
Domácí v prvním poloèase nic nepøedvedli a prakticky neohrozili branku gólmana Poláka. Hosté
si vypracovali tøi šance a dvì z toho dokázali vyuít a zcela zaslouenì odcházeli do kabin s
dvoubrankovým vedením.
51. min Rohový kop hostù, Holický odvrátí míè jen pøed domácí vápno a hostující Švorc
utìšenou støelou k tyèi navyšuje skórea na hrozivých 0:3!
53. min Domácí hráèi však zápas nezabalili a sniují zásluhou Hájka, kterého do samostatného
úniku vyslal kolmicí Vlach 1:3.
66. min Ze strany postupoval Zeman sám na branku, vybìhnuvší gólman Polák ho na hranici
vápna fauloval, dostal K a domácí výhodu trestného kopu z dobré pozice. Kováøík však napálil
pouze bøevno!
68. min Trestný kop ze strany posílá Kováøík, jak se øíká, do ohnì, a dùrazný Vlach dotlaèí míè
do sítì 2:3!
75. min Pìkná pøihrávka Holického na Hájka, který v úniku dloubne bezmocného Poláka, a
domácí srovnávají krok 3:3!
76. min Domácí jsou v laufu, Hájek najde svou pøihrávkou Haunolda, který ze 30 metrù
pøelobuje pøekvapeného Poláka 4:3!!!!
79. min Hosté kopou trestný kop z pùlky, kapitán Škvor posílá míè do vápna, kde ho teèuje
Mrklas a míè konèí na bøevnì!
Domácí pak silou vùle dotáhnou utkání do vítìzného konce a za výkon ve II. poloèase si
zaslouili uznání pøítomných divákù.
Ohlasy po utkání:
M. Bláha, P. Sulo (trenéøi domácího týmu): V prvním poloèase jsme pøedvedli bezkrevný výkon,
málo jsme bìhali a dìlali velké chyby v obranì a zkušený soupeø toho dokázal dvakrát vyuít. V
poloèase jsme si dùraznì vìci vyøíkali a pøešli na hru na dva útoèníky. To na soupeøe platilo a po
heroickém výkonu jsme zápas dokázali otoèit. Za II. poloèas kluci zaslouí uznání, myslím, e i
pro diváky to byl parádní fotbal a všichni vìøíme, e jich na pøíští domácí zápas dorazí více. V
sobotu se pøedstavíme na høišti Lomnice nad Popelkou. Bohuel nám budou scházet Kabát s
Herknerem a start Holického je nejistý. Kadý bodový zisk by pro nás byl úspìchem.
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Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase 19. kola muù, ve kterém hostíme mustvo Hejnic. Zápas to
bude jistì vyrovnaný, proto pojïme naše kluky hlasitì povzbudit! Tento tým je v souèasné dobì
tìsnì za námi na 11. pøíèce s 20 body. Naše pozice je 10. místo s 21 body.
Našim chlapcùm se v posledních dvou kolech daøilo, získalo 4 body. Jako cenný skalp si váíme
jednoho bodu z minulého kola v Lomnici nad Popelkou, který je na tøetí pøíèce, kde naši borci
uhráli skvìlý výsledek 3:3.
Pojïme tedy našim chlapcùm fandit, povzbuzujme je, i kdy se nemusí zrovna daøit.
Vzpomeòme minulý zápas doma se Mšenem, kdy ze stavu 0:3 vykøesali vítìzství 4:3.Aproto...
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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Br.: 10. Šich 0:1, 31. Mrklas 0:2, 51. Švorc 0:3, 53. Hájek 1:3, 68. Vlach 2:3, 75. Hájek 3:3, 76.
Haunold 4:3
Rozhodèí: Miškaø Kubec, Horák (dobrý výkon všech) Delegát: Houška
K: 1:2 (Beneš)
Nejlepší hráèi: Hájek (DOU) Švorc (MŠE)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Holický, Haunold Benda (46. Zeman),
Kováøík (90. Urban), Èára (70. Matuna) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Èermák (svatba), Zradièka

IKomentáø k 18. mistrovskému utkání muù 14. 4. 2018
FC Lomnice nad Popelkou Sokol Doubí 3:3 (2:1)

I Naše webové stránky

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

V sobotu jsme zajídìli do Lomnice nad Popelkou, kde nás na pìknì pøipraveném trávníku hostil
domácí favorit. Úvod zápasu patøil domácím, kteøí ze svého tlaku vytìili nìkolik standartních
situací a hosté mìli nìkolikrát co dìlat, aby udreli èisté konto. Ve 14. minutì neèekanì udeøilo
na druhé stranì, to Beneš poslal dlouhý míè na útoènou polovinu, domácí stopeøi zazmatkovali a
kanonýr Hájek si to pelášil sám na branku a v koncovce zachoval chladnou hlavu a dloubnul
dlouhána Pøibyla v domácí brance 0:1. Hosté se však neradovali dlouho, dopøáli toti pøíliš
mnoho prostoru domácímu špílmachrovi Gaubmanovi, který støelou z hranice vápna pøekonal
Jiráka 1:1, to vše se událo v 16. minutì. O dvì minuty pozdìji u domácí vedou, to si hostující
Èára ve vlastním vápnì pøi odkopu nastøelil ruku a sudí A. Bro pískl do píšalky a naøídil
pokutový kop. Gaubman nemìl problém a tvrdou støelou k tyèi nedal Jirákovi šanci 2:1. Hosté
jsou v útlumu a domácí favorit diktuje tempo hry. Ve 23. minutì chybuje Vlach a domácí
Poledník ze strany míøí na Jiráka, ten ho však vytlaèil ze støeleckého úhlu a následnou pøihrávku
pøed prázdnou branku zpacifikuje Zradièka. Hostùm se hra nedaøí a o chvilku pozdìji spáchá
další hrubku v rozehrávce Kováøík, domácí však pøeèíslení „zadrbou“. Tempo hry pak upadne a
poloèas se dohrává bez vìtších šancí na obou stranách.
Hned od zaèátku druhé pùlky je na hostech vidìt znatelné zlepšení, zaèali více bìhat a pøidali na
dùrazu. V 58. minutì vymotá u postranní èáry Hájek dva domácí beky, píchne si míè do vápna,
kde ho doslova sestøelí domácí gólman Pøibyl. Jasná penalta, kterou promìòuje ranou do pravého
horního rùku Vlach 2:2. Domácí jsou zaskoèení a do šancí se nedostávají, naopak v 79. minutì
posílá Vlach pìkný pas za domácí obranu, Hájek uteèe domácím bekùm a s pøehledem posílá
hosty do vedení 2:3!!! Domácí pak vsadí vše na jednu kartu a posílají dlouhé balóny do hostující
šestnáctky. Hosté se brání dobøe a do 91. minuty, kdy Haunold fauluje u postranní èáry. Na
trestný kop vyrazí i domácí brankáø Pøibyl. Následný centr prodluuje domácí hráè na hranici
vápna na zadní tyè, kde v jasném ofsajdu stojící domácí Poledník hlavou posílá míè do sítì.
Jeliko praporek sudího Ouøedníka zùstal nepochopitelnì dole, domácí vyrovnávají na 3:3.
Utkání je pak okamitì ukonèeno.
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Ohlasy po utkání:
Milan Bláha , Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Utkání dvou rozdílných poloèasù. V tom
prvním byli domácí jednoznaènì lepším týmem a výsledek 2:1 pro nás byl ještì milosrdný. V
kabinì jsme si øekli, e musíme pøidat na dùrazu a pohybu. To kluci do puntíku splnili, pøidali
bojovnost a dokázali skóre otoèit. Výhru nám v nastaveném èasu vzal sudí Ouøedník. Vzhledem
k prùbìhu utkání je remíza zaslouená, pøesto mrzí ztratit výhru doslova v poslední vteøinì. Za
druhý poloèas lze pochválit celý tým, avšak vyzdvihnout musím kapitána Hájka, kterého jaro
zastihlo ve výborné formì. V pøíštím týdnu na domácím høišti hostíme tým z Hejnic. Vzájemné
zápasy jsou vdy velmi vyrovnané a vyhecované. Tak pøijïte podpoøit domácí hráèe a vìøíme, e
tøi body zùstanou doma.

è. 10
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Br.: 14. Hájek 0:1, 16. Gaubman 1:1, 18. Gaubman z pen. 2:1, 58. Vlach z pen. 2:2, 79. Hájek 2:3,
91. Poledník 3:3
Rozhodèí:A. Bro Ouøedník, Malena (jak se øíká 25% odevzdali domácím) Delegát: Horáèek
K: 1:1 (Vlach)
Nejlepší hráèi: Gaubman (LOM) Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Zradièka, Èermák Zeman, Holický, Kováøík (88. Benda),
Èára (75. Matuna) Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo, Bláha

TJ Sokol Doubí - FK HEJNICE

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Herkner, Jonáš (zranìní), Kabát (rodinná oslava), Urban
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