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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás po tøech týdnech na zápase 22. kola muù, ve kterém hostíme mustvo
Ruprechtic. Soupeø je to velmi kvalitní, tak pojïme našim chlapcùm pomoct svými hlasivkami!
Tento tým je v souèasné dobì na 5. pøíèce s 34 body. Naše pozice je 10. místo s 27 body.
Našim borci získali v posledních tøech zápasech 6 bodù (3, 0, 3) a upevnili si svou pozici v
tabulce a mohou tak atakovat 8 pøíèku.
Vzhledem k výkonùm v minulých kolech nejsou naše šance na body malé, kluci hrají pod
taktovkou našich dvou trenérù poslední dobou stále lépe a lépe, take...
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky
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I Komentáø k 21. mistrovskému utkání muù 5. 5. 2018
FK Cvikov Sokol Doubí 2:8 (1:3)
V dalším mistrovském utkání jsme zajídìli na pùdu posledního Cvikova s cílem získat tøi body. Za slunného
poèasí jsme se do soupeøe pustili zhurta a ji ve 3. minutì se ve vápnì uvolnil kapitán Hájek a ranou do
šibenice poslal hosty do vedení 0:1. V 7. minutì je však skóre vyrovnané, to dlouhý výkop Machaèného
propadne a ke Kýèkovi, který pøetlaèí Èermáka a tvrdou ranou pod bøevno nedal Jirákovi šanci zasáhnout
1:1. Ve 30. minutì zahráváme rohový kop a pøichází nepochopitelný zkrat domácího Urbana, který pìstí
udeøí našeho Èermáka a vyrazil mu zub!!! Bohuel sudí Jirák tento incident ve skrumái pøehlédne a
domácího beka nevylouèí. Honza Èermák musí vystøídat a na høištì pøichází Vojta Zradièka. Ve 35. minutì
jdeme opìt do vedení, to Herkner vyšle do šance Matunu, který s pøehledem pøekonává Machaèného 1:2.
O chvíli pozdìji máme další šanci, Hájek však místo støely hledal Haunolda a domácí obrana míè
zablokovala. Ve 45. minutì je pøed vápnem faulován Zradièka a trestný kop zrealizuje Vlach pøesnì, støelou
pøes zeï pøekonává Machaèného potøetí 1:3. Hosté tak odcházejí do kabin s dvoubrankovým vedením.
Úvod druhého poloèasu patøí opìt našemu týmu a v 50. minutì se prosazuje opìt „Dafèa„ Matuna a
vedeme 1:4. Tato branka prakticky utkání rozhodla, domácí odešli fyzicky a my podnikali jeden útok za
druhým. V 52. minutì s pøehledem navyšuje vedení kanonýr Hájek 1:5. V 70. minutì chybujeme
v rozehrávce a útok domácích dokáeme zastavit pouze za cenu faulu. Následný trestný kop zahrává
domácí Tøešòák a pìknou støelou pøes zeï koriguje skóre 2:5. Naše reakce je však rychlá, v 72. minutì
kopeme rohový kop Zradièkou a volný Vlach nemá problém napnout sí 2:6. Máme i další šance, støídající
Benda je sám pøed gólmanem, ten však jeho stoprocentní šanci chytá. Kdy u se Benda prosadí, zkazí mu
gólovou radost zvednutým praporkem pomezní rozhodèí. V 77. minutì Haunold vymotá domácí obranu a
nabídne snadný gól Hájkovi, který doukává do prázdné branky 2:7. Úèet zápasu uzavírá v 86. minutì kdo
jiný ne Hájek, který zuitkuje pìknou individuální akci Bendy 2:8. V 88. minutì se v domácím dresu
pøedvede další pacient, konkrétnì Starý, který doslova sestøelí Beneše a je naprosto po právu vylouèen.
Utkání tak konèí jednoznaènou a zaslouenou výhrou hostujícího týmu.

IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme rádi, e kluci utkání nepodcenili a
odvezli jsme si zaslouené vítìzství. Od tøicáté minuty jsme v utkání dominovali. Domácí nepøedvedli nic,
jen tvrdou a zákeønou hru a jen díky benevolenci sudího Jiráka mìli pouze jednoho vylouèeného hráèe.
V pøíštím utkání budeme na domácím høišti chtít tyto body z venku potvrdit, ale èeká nás silný protivník
z Ruprechtic.
Br.: 3. Hájek 0:1, 7. Kýèek 1:1, 35. Matuna 1:2, 45. Vlach 1:3, 50. Matuna 1:4, 52. Hájek 1:5, 70. Tøešòák 2:5,
72. Vlach 2:6, 77. Hájek 2:7, 86. Hájek 2:8
Rozhodèí: Jirák A. Bro, Chwiedziuk (podprùmìrný výkon) Delegát: Popr
K: 4:2 (Beneš, Vlach)
ÈK: 1:0 (88. Starý)
Nejlepší hráèi: Tøešòák (CVI) Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát (68. Benda), Èermák (32. Zradièka) Matuna, Holický, Kováøík,
Herkner (60. Èára) Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo a Zeman

I Naše webové stránky

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

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban
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I Komentáø k 20. mistrovskému utkání muù 28. 4. 2018

I Komentáø k 19. mistrovskému utkání muù 21. 4. 2018

FC Pìnèín - Sokol Doubí 2:1 (2:0)

Sokol Doubí - FK Hejnice 6:1 (4:1)

V sobotu dopoledne jsme zajídìli na høištì Pìnèína u Jablonce. Domácí na jaøe ještì neprohráli
a do utkání tak vstupovali s visaèkou favorita. Úvodní desetiminutovka se nesla v duchu
vzájemného oukávání. Následující minuty však patøily domácím borcùm, kteøí svým pohybem,
dùrazem a bojovností dostali hosty pod tlak a zaèali si vytváøet i šance. Tu první zlikvidoval
domácímu Huškovi dobrým zákrokem Jirák. Ve 24. minutì u udeøilo, pøetaený roh se podaøí
domácím hráèùm vrátit do vápna, následuje nastøelený balón, který domácí „hromotluk“ Hušek
usmìròuje do branky 1:0. Domácí branka uklidnila a jejich pøevaha zaèala být ještì výraznìjší,
dvakrát musel pøedvést své umìní gólman Jirák, jednou mu dokonce musela pomoci tyè! Ve 35.
minutì se však u domácí prosazují, to se støelou z hranice vápna prosadil Pavel Matìjèek 2:0.
Hosté se na nic nezmohli a byli rádi, e sudí Švec ukonèil první poloèas.

V sobotu jsme za krásného slunného poèasí pøivítali souseda v tabulce FK Hejnice. Domácí zaèali
aktivnì a hned v úvodu mìl šanci Hájek, to Kováøík chytøe rozehrál trestný kop na Haunolda,
jeho zpìtnou pøihrávku však Hájek v tìké pozici poslal nad branku. V 10. minutì ji udeøilo,
Hájek pìknou pøihrávkou našel Haunolda, na jeho køinou støelu nemìl Dostál nárok 1:0. Ve
12. minutì tak dlouho vede Vlach míè, a o nìj pøijde, následuje rychlá pøihrávka za naší obranu
a David Neumann vyrovnává úèet utkání 1:1. Domácí však reagují rychle, to ve 14. minutì
pøedvedou signál z rohového kopu, který zahrává Kováøík, hlavièka Zemana míøí do tyèe a
odraený míè posílá do sítì hlavièkou volný Vlach 2:1. Ve 26. minutì vyukají Hájek s Holickým
nìkolik hráèù soupeøe, následuje pas za obranu od druhého jmenovaného na Ondru Herknera,
který pøekonává Dostála v brance hostù 3:1. Domácí dominují a ve 30. minutì uvolní pìknou
pøihrávkou Hájek dobøe si nabíhajícího Beneše. Ten je sraen ve vápnì a nemùe následovat nic
jiného ne pokutový kop. Ten s pøehledem ranou k tyèi promìòuje Lukáš Vlach 4:1. Hosté jsou
zralí na ruèník a v krátkém sledu provádí dvì støídání, kdy ze høištì jdou Matouš s Kobrem. Do
konce poloèasu se u nic nestane a tak domácí odcházejí do kabin s tøíbrankovým vedením.

Do druhého poloèasu vstoupili hosté lépe a hra se vyrovnala. Pøesto domácí obrana dirigována
výborným Baláskem hosty do šancí nepouštìla. Ze strany domácích stojí za øeè støela
Nemyrovskyho, která však míøila nad branku a prudká hlavièka Huška, která míøila tìsnì vedle.
První støelecký pokus hostù vyprodukuje a v 70. minutì!! Haunold, jeho støela však míøí nad
branku. Domácím evidentnì zaèínají docházet síly a v 82. minutì je musel podret výborným
zákrokem jejich brankáø Pivrnec, který vytáhl z pod bøevna støelu Holického. V 86. minutì
pøedvedou hosté pìknou køídelní akci a centr Herknera usmìrní za záda domácího gólmana
David Matuna 2:1. Domácí hráèi evidentnì znervóznili a hosté se snaí o vyrovnání. To mohlo
pøijít v 90. min., kdy Kováøík z trestného kopu trochu pøekvapivì volí místo støely centr a Vlacha
dìlily od jistého gólu dva kroky. Utkání je pak ukonèeno a domácí si tak pøipisují další tøi body.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Pøedevším v prvním poloèase
jsme pøedvedli špatný výkon, kdy jsme se nedokázali domácím vyrovnat pohybem, dùrazem a
bojovností. Jen díky Honzovi Jirákovi jsme prohrávali „jen“ o dvì branky. Ve druhém poloèase
jsme se trochu zvedli, ale pøes domácí obranu jsme se dostávali jen velmi, velmi tìko. Nakonec
se nám v závìru podaøilo sníit a pøi troše štìstíèka jsme mohli i v poslední minutì vyrovnat.
Nutno øíci, e by to bylo nezaslouené, jeliko domácí byli lepším týmem a vyhrát si zaslouili. V
pøíštím týdnu cestujeme v sobotu na høištì posledního Cvikova a vìøíme, e si pøivezeme
všechny tøi body.

Druhý poloèas zaène stejnì jako první, domácí stále vìtrají hostující obranu, která rychlostnì
nestíhá. V 57. minutì sklepne míè hlavou Zeman na Hájka, jen krásnou støelou levaèkou o tyè
nadìluje hostùm populárního „bùra“ 5:1. Po tomto gólu tempo hry výraznì uvadne, pøesto
diváci ještì vidí jeden gól v síti nešastného Dostála. To v 74. minutì chybuje hostující stoper
Malinský, který doslova namae Haunoldovi, který tvrdou pøízemní støelou uzavírá skóre 6:1!
Domácí tak doslova deklasovali svého soupeøe a po výborném výkonu si pøipisují zaslouenì tøi
body.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi domácího týmu): Výborný výkon celého
týmu, hostùm jsme a na jednu chybu nic nedovolili a naopak jsme pøedvádìli pìkný ofenzivní
fotbal. Dáváme hodnì gólù a fanouškùm se naše zápasy musí zamlouvat. Pochvalu dnes zaslouí
všichni. V následujících týdnech náš èekají dvì utkání na høištích soupeøù, ji v sobotu v Pìnèínì,
kde nastoupíme v netradièním èase (11:30) a v dalším týdnu ve Cvikovì. Cílem je uhrát
minimálnì tøi body.

Br.: 24. Hušek 1:0, 35. P. Matìjèek 2:0, 86. Matuna 2:1

Branky.: 10. Haunold 1:0, 12. D. Neumann 1:1, 14. Vlach 2:1, 26. Herkner 3:1, 30. Vlach z pen.
4:1, 57. Hájek 5:1, 74. Haunold 6:1

Rozhodèí: Švec Maøatka, Zboroò (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Houška

Rozhodèí: Zboroò Plíva, Jeek (velmi dobrý výkon) Delegát: Milner

K: 2:1 (Kabát)

K: 0:2

Nejlepší hráèi: Balásek (PÌN) Jirák (DOU)

Nejlepší hráèi: Haunold (DOU) D. Neumann (HEJ)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Zeman (57. Matuna), Kováøík, Holický, Èára
(83. Bláha) Haunold Hájek (c)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Èermák Zeman, Kováøík (77. Matuna), Holický (60.
Èára), Herkner (59. Zradièka) Haunold Hájek (c)

Pøipraveni ještì: Sulo

Pøipraveni ještì: Sulo, Urban

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Benda, Zradièka, Èermák (práce),
Urban

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Benda (práce)
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1. Ahoj Lukáši, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš dìtí?
Zdravíèko. Jmenuji se Lukáš Vlach, je mi 21 let a jsem zadaný se svou pøítelkyní Káou ji 2
roky. Dìti zatím neplánujeme, ale nebráníme se jim (smích).

2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
Ano mám, spoluhráèi mi øíkají nejèastìji Lucky. Tuto pøezdívku vymyslel náš gólman Špeny
(myslím, e u piva).

3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèal v nedalekém Vesci, kde jsem byl do svých 7 let. Poté jsem se
pøestìhoval do Slovanu Liberec, kde jsem strávil 6 let. Po skonèení ve Slovanu Liberec jsem se
vrátil do rodného klubu ve Vesci. Na popud našeho gólmana Špenyho jsem dostal nabídku do
souèasného týmu Sokola Doubí.

4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Nejèastìji nastupuji na pozici stopera.

5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
U nás na zeleném koberci nosím turfy Adidas, ale jinak preferuji znaèku Nike. Nastupuji s
èíslem 16.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Mùj nejvìtší úspìch je výhra v Krajském pøeboru s U19. Nejvìtší poráka byla, kdy se s mým
rodným klubem tøikrát za sebou nepostoupilo do vyšší soutìe.

7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Andrea Pirlo, má výbornou kopací techniku jako já (smích).

-5-

8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
Èeské oblíbené mustvo je Slovan Liberec, a zahranièní asi ádné nemám, podívám se vdy na
pìkný fotbal.

9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
V mládí jsem byl pìkné kvítko, ale i pøes to jsem dochodil devítiletku (smích). Momentálnì
rozváím èerstvé peèivo.

10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Nejradìji trávím volný èas s pøítelkyní, rádi si zajdeme na nìjaké dobré jídlo nebo na dobrý
film. Nejoblíbenìjší film je èeská komedie Hodinový manel.
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I Komentáø k 20. mistrovskému utkání muù 28. 4. 2018

I Komentáø k 19. mistrovskému utkání muù 21. 4. 2018

FC Pìnèín - Sokol Doubí 2:1 (2:0)

Sokol Doubí - FK Hejnice 6:1 (4:1)

V sobotu dopoledne jsme zajídìli na høištì Pìnèína u Jablonce. Domácí na jaøe ještì neprohráli
a do utkání tak vstupovali s visaèkou favorita. Úvodní desetiminutovka se nesla v duchu
vzájemného oukávání. Následující minuty však patøily domácím borcùm, kteøí svým pohybem,
dùrazem a bojovností dostali hosty pod tlak a zaèali si vytváøet i šance. Tu první zlikvidoval
domácímu Huškovi dobrým zákrokem Jirák. Ve 24. minutì u udeøilo, pøetaený roh se podaøí
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minutì se však u domácí prosazují, to se støelou z hranice vápna prosadil Pavel Matìjèek 2:0.
Hosté se na nic nezmohli a byli rádi, e sudí Švec ukonèil první poloèas.

V sobotu jsme za krásného slunného poèasí pøivítali souseda v tabulce FK Hejnice. Domácí zaèali
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jeho zpìtnou pøihrávku však Hájek v tìké pozici poslal nad branku. V 10. minutì ji udeøilo,
Hájek pìknou pøihrávkou našel Haunolda, na jeho køinou støelu nemìl Dostál nárok 1:0. Ve
12. minutì tak dlouho vede Vlach míè, a o nìj pøijde, následuje rychlá pøihrávka za naší obranu
a David Neumann vyrovnává úèet utkání 1:1. Domácí však reagují rychle, to ve 14. minutì
pøedvedou signál z rohového kopu, který zahrává Kováøík, hlavièka Zemana míøí do tyèe a
odraený míè posílá do sítì hlavièkou volný Vlach 2:1. Ve 26. minutì vyukají Hájek s Holickým
nìkolik hráèù soupeøe, následuje pas za obranu od druhého jmenovaného na Ondru Herknera,
který pøekonává Dostála v brance hostù 3:1. Domácí dominují a ve 30. minutì uvolní pìknou
pøihrávkou Hájek dobøe si nabíhajícího Beneše. Ten je sraen ve vápnì a nemùe následovat nic
jiného ne pokutový kop. Ten s pøehledem ranou k tyèi promìòuje Lukáš Vlach 4:1. Hosté jsou
zralí na ruèník a v krátkém sledu provádí dvì støídání, kdy ze høištì jdou Matouš s Kobrem. Do
konce poloèasu se u nic nestane a tak domácí odcházejí do kabin s tøíbrankovým vedením.

Do druhého poloèasu vstoupili hosté lépe a hra se vyrovnala. Pøesto domácí obrana dirigována
výborným Baláskem hosty do šancí nepouštìla. Ze strany domácích stojí za øeè støela
Nemyrovskyho, která však míøila nad branku a prudká hlavièka Huška, která míøila tìsnì vedle.
První støelecký pokus hostù vyprodukuje a v 70. minutì!! Haunold, jeho støela však míøí nad
branku. Domácím evidentnì zaèínají docházet síly a v 82. minutì je musel podret výborným
zákrokem jejich brankáø Pivrnec, který vytáhl z pod bøevna støelu Holického. V 86. minutì
pøedvedou hosté pìknou køídelní akci a centr Herknera usmìrní za záda domácího gólmana
David Matuna 2:1. Domácí hráèi evidentnì znervóznili a hosté se snaí o vyrovnání. To mohlo
pøijít v 90. min., kdy Kováøík z trestného kopu trochu pøekvapivì volí místo støely centr a Vlacha
dìlily od jistého gólu dva kroky. Utkání je pak ukonèeno a domácí si tak pøipisují další tøi body.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Pøedevším v prvním poloèase
jsme pøedvedli špatný výkon, kdy jsme se nedokázali domácím vyrovnat pohybem, dùrazem a
bojovností. Jen díky Honzovi Jirákovi jsme prohrávali „jen“ o dvì branky. Ve druhém poloèase
jsme se trochu zvedli, ale pøes domácí obranu jsme se dostávali jen velmi, velmi tìko. Nakonec
se nám v závìru podaøilo sníit a pøi troše štìstíèka jsme mohli i v poslední minutì vyrovnat.
Nutno øíci, e by to bylo nezaslouené, jeliko domácí byli lepším týmem a vyhrát si zaslouili. V
pøíštím týdnu cestujeme v sobotu na høištì posledního Cvikova a vìøíme, e si pøivezeme
všechny tøi body.

Druhý poloèas zaène stejnì jako první, domácí stále vìtrají hostující obranu, která rychlostnì
nestíhá. V 57. minutì sklepne míè hlavou Zeman na Hájka, jen krásnou støelou levaèkou o tyè
nadìluje hostùm populárního „bùra“ 5:1. Po tomto gólu tempo hry výraznì uvadne, pøesto
diváci ještì vidí jeden gól v síti nešastného Dostála. To v 74. minutì chybuje hostující stoper
Malinský, který doslova namae Haunoldovi, který tvrdou pøízemní støelou uzavírá skóre 6:1!
Domácí tak doslova deklasovali svého soupeøe a po výborném výkonu si pøipisují zaslouenì tøi
body.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi domácího týmu): Výborný výkon celého
týmu, hostùm jsme a na jednu chybu nic nedovolili a naopak jsme pøedvádìli pìkný ofenzivní
fotbal. Dáváme hodnì gólù a fanouškùm se naše zápasy musí zamlouvat. Pochvalu dnes zaslouí
všichni. V následujících týdnech náš èekají dvì utkání na høištích soupeøù, ji v sobotu v Pìnèínì,
kde nastoupíme v netradièním èase (11:30) a v dalším týdnu ve Cvikovì. Cílem je uhrát
minimálnì tøi body.

Br.: 24. Hušek 1:0, 35. P. Matìjèek 2:0, 86. Matuna 2:1

Branky.: 10. Haunold 1:0, 12. D. Neumann 1:1, 14. Vlach 2:1, 26. Herkner 3:1, 30. Vlach z pen.
4:1, 57. Hájek 5:1, 74. Haunold 6:1

Rozhodèí: Švec Maøatka, Zboroò (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Houška

Rozhodèí: Zboroò Plíva, Jeek (velmi dobrý výkon) Delegát: Milner

K: 2:1 (Kabát)

K: 0:2

Nejlepší hráèi: Balásek (PÌN) Jirák (DOU)

Nejlepší hráèi: Haunold (DOU) D. Neumann (HEJ)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Herkner Zeman (57. Matuna), Kováøík, Holický, Èára
(83. Bláha) Haunold Hájek (c)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát, Èermák Zeman, Kováøík (77. Matuna), Holický (60.
Èára), Herkner (59. Zradièka) Haunold Hájek (c)

Pøipraveni ještì: Sulo

Pøipraveni ještì: Sulo, Urban

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Benda, Zradièka, Èermák (práce),
Urban

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Benda (práce)
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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás po tøech týdnech na zápase 22. kola muù, ve kterém hostíme mustvo
Ruprechtic. Soupeø je to velmi kvalitní, tak pojïme našim chlapcùm pomoct svými hlasivkami!
Tento tým je v souèasné dobì na 5. pøíèce s 34 body. Naše pozice je 10. místo s 27 body.
Našim borci získali v posledních tøech zápasech 6 bodù (3, 0, 3) a upevnili si svou pozici v
tabulce a mohou tak atakovat 8 pøíèku.
Vzhledem k výkonùm v minulých kolech nejsou naše šance na body malé, kluci hrají pod
taktovkou našich dvou trenérù poslední dobou stále lépe a lépe, take...
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky
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I Komentáø k 21. mistrovskému utkání muù 5. 5. 2018
FK Cvikov Sokol Doubí 2:8 (1:3)
V dalším mistrovském utkání jsme zajídìli na pùdu posledního Cvikova s cílem získat tøi body. Za slunného
poèasí jsme se do soupeøe pustili zhurta a ji ve 3. minutì se ve vápnì uvolnil kapitán Hájek a ranou do
šibenice poslal hosty do vedení 0:1. V 7. minutì je však skóre vyrovnané, to dlouhý výkop Machaèného
propadne a ke Kýèkovi, který pøetlaèí Èermáka a tvrdou ranou pod bøevno nedal Jirákovi šanci zasáhnout
1:1. Ve 30. minutì zahráváme rohový kop a pøichází nepochopitelný zkrat domácího Urbana, který pìstí
udeøí našeho Èermáka a vyrazil mu zub!!! Bohuel sudí Jirák tento incident ve skrumái pøehlédne a
domácího beka nevylouèí. Honza Èermák musí vystøídat a na høištì pøichází Vojta Zradièka. Ve 35. minutì
jdeme opìt do vedení, to Herkner vyšle do šance Matunu, který s pøehledem pøekonává Machaèného 1:2.
O chvíli pozdìji máme další šanci, Hájek však místo støely hledal Haunolda a domácí obrana míè
zablokovala. Ve 45. minutì je pøed vápnem faulován Zradièka a trestný kop zrealizuje Vlach pøesnì, støelou
pøes zeï pøekonává Machaèného potøetí 1:3. Hosté tak odcházejí do kabin s dvoubrankovým vedením.
Úvod druhého poloèasu patøí opìt našemu týmu a v 50. minutì se prosazuje opìt „Dafèa„ Matuna a
vedeme 1:4. Tato branka prakticky utkání rozhodla, domácí odešli fyzicky a my podnikali jeden útok za
druhým. V 52. minutì s pøehledem navyšuje vedení kanonýr Hájek 1:5. V 70. minutì chybujeme
v rozehrávce a útok domácích dokáeme zastavit pouze za cenu faulu. Následný trestný kop zahrává
domácí Tøešòák a pìknou støelou pøes zeï koriguje skóre 2:5. Naše reakce je však rychlá, v 72. minutì
kopeme rohový kop Zradièkou a volný Vlach nemá problém napnout sí 2:6. Máme i další šance, støídající
Benda je sám pøed gólmanem, ten však jeho stoprocentní šanci chytá. Kdy u se Benda prosadí, zkazí mu
gólovou radost zvednutým praporkem pomezní rozhodèí. V 77. minutì Haunold vymotá domácí obranu a
nabídne snadný gól Hájkovi, který doukává do prázdné branky 2:7. Úèet zápasu uzavírá v 86. minutì kdo
jiný ne Hájek, který zuitkuje pìknou individuální akci Bendy 2:8. V 88. minutì se v domácím dresu
pøedvede další pacient, konkrétnì Starý, který doslova sestøelí Beneše a je naprosto po právu vylouèen.
Utkání tak konèí jednoznaènou a zaslouenou výhrou hostujícího týmu.

IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme rádi, e kluci utkání nepodcenili a
odvezli jsme si zaslouené vítìzství. Od tøicáté minuty jsme v utkání dominovali. Domácí nepøedvedli nic,
jen tvrdou a zákeønou hru a jen díky benevolenci sudího Jiráka mìli pouze jednoho vylouèeného hráèe.
V pøíštím utkání budeme na domácím høišti chtít tyto body z venku potvrdit, ale èeká nás silný protivník
z Ruprechtic.
Br.: 3. Hájek 0:1, 7. Kýèek 1:1, 35. Matuna 1:2, 45. Vlach 1:3, 50. Matuna 1:4, 52. Hájek 1:5, 70. Tøešòák 2:5,
72. Vlach 2:6, 77. Hájek 2:7, 86. Hájek 2:8
Rozhodèí: Jirák A. Bro, Chwiedziuk (podprùmìrný výkon) Delegát: Popr
K: 4:2 (Beneš, Vlach)
ÈK: 1:0 (88. Starý)
Nejlepší hráèi: Tøešòák (CVI) Hájek (DOU)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Vlach, Kabát (68. Benda), Èermák (32. Zradièka) Matuna, Holický, Kováøík,
Herkner (60. Èára) Haunold Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo a Zeman

I Naše webové stránky

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

Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban

ISponzor zápasu

è. 11
2017/18
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Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,

12. 5. 2018

TJ Sokol Doubí - TJ Sokol Ruprechtice

kterému za náš oddíl dìkujeme.
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I Slovo úvodem
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I Naše webové stránky
I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
I Komentáø k 19., 20. a 21. mistrovkému utkání muù
I ******************** NOVÉ: SPONZOR ZÁPASU *********************
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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