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Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,

9. 6. 2018

TJ Sokol Doubí - TJ Velké Hamry B

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, vítáme Vás opìt na domácím zápase TJ Sokola Doubí. Dnes ve 26. kole hostíme
mustvo, které je v tabulce za námi - rezervu Velkých Hamrù B. Naše pozice se po delší pauze
koneènì zmìnila k lepšímu, obýváme 9. pøíèku :). Samozøejmì jsme si všichni vìdomi, e
nesmíme soupeøe podcenit! Pojïme našim chlapcùm pomoci svými hlasivkami!
Našim borci pøivezli v minulém kole z mìstského derby v Krásné Studánce cenné 3 body po
jednoznaèném prùbìhu zápasu, který skonèil 0:5. Naše borce za kvalitní výkon chválíme a
dìkujeme jim.
Milí diváci, pøejeme Vám, pøíjemný záitek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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I Jubilant oddílu TJ

V minulém mìsíci oslavil náš dlouholetý a vìrný èlen TJ Sokola Doubí Antonín Miller
významné jubileum. Tonda pùsobí a pùsobil v Doubí jako hráè, trenér a v souèasnosti nám
pomáhá s poøadatelstvím zápasù, za co mu patøí náš velký dík.

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky

I Uzavøení restaurace

IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

I Naše webové stránky

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

Všem hostùm dnešního zápasu se velice omlouváme za uzavøenou restauraci. Pan "hospodský",
nám ji pøed mìsícem dal výpovìï, která je bohuel šestimìsíèní, a bude tak svou "èinnost"
konèit, pokud vše bude øádnì probíhat, a k poslednímu mìsíce øíjna. :(
Tento pán nedal nikomu z výboru TJ vìdìt, e restauraci uzavøe z dùvodu nemoci. Zajímavé jistì
je, e odhaduje konec své nemoci a 3. 7. 2018 (viz foto nápisu ze dveøí).
Dále se hostùm omlouváme, lavice z terasy, které jsou majetkem TJ, uzamkl do restaurace se
zdùvodnìním, aby je náhodou nìkdo v dobì jeho náhlé nepøítomnosti neukradl, protoe je má
v pronájmu a zodpovídá za nì.
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I Komentáø k 25. mistrovskému utkání muù 2. 6. 2018

I Komentáø k 24. mistrovskému utkání muù 26. 5. 2018

FK Krásná Studánka Sokol Doubí 0:5 (0:1)

Sokol Doubí - FK Rynoltice 1:3 (0:2)

V sobotním dopoledni jsme zajídìli na høištì sestupem ohroené Krásné Studánky. Do tohoto
mìstského derby vstoupili hosté aktivnì a od úvodního hvizdu mìli územní pøevahu. Do šancí ze
hry se však hráèi Doubí ne a ne dostat, tak hrozili alespoò z rohových kopù, kdy se dvakrát do
nebezpeèného zakonèení dostal kapitán Holický, bohuel mu v obou pøípadech byla branka
malá. Úvodní branka tak padla z nevinnì vyhlíející akce ve 20. minutì, to Herkner vybojoval
zdánlivì ztracený míè pro Haunolda, který napøáhl ke støele z dvaceti metrù a domácí gólman na
pøesnou støelu k tyèi nemìl šanci dosáhnout 0:1. Hosté po vedoucí brance viditelnì zvolnili, ale
domácí zkoušeli pozornost Jiráka pouze støelami z uctivé vzdálenosti. Tìsnì pøed poloèasem
mohl navýšit skóre aktivní Benda, ale domácí brankáø Koutecký na poslední chvíli zasáhl.

V sobotu jsme na domácím høišti pøivítali vedoucí tým tabulky FK Rynoltice. Úvodní
desetiminutovka patøila hostùm, kteøí byli více na balónu a snaili se diktovat tempo hry, do
vánìjšího ohroení domácí branky se však nedostali. A tak první, ale za to obrovskou šanci si v
15. minutì vypracovali domácí, to Herkner ve vápnì sklepl míè na Hájka a ten v super šanci trefil
jen nohy gólmana Kubínka! Následný odraený míè si našel cestu ke Kováøíkovi, který z dobré
pozice pálil vedle! V následných minutách sledovali diváci vyrovnaný souboj a gólovì udeøilo a
tìsnì pøed poloèasem, bohuel dvakrát a do domácí sítì. Nejprve ve 40. minutì fatálnì chybuje
stoper Kabát, kdy nedokáe odkopnout míè a nabídne sólový únik Balíkovi, který s pøehledem
otevírá skóre 0:1. O dvì minuty pozdìji zaskoèení domácí opìt zachybují ve støedu høištì
a šikovný Kopic pìknì obstøelí Jiráka 0:2. Šokovaný domácí úplnì pøestanou hrát a v poslední
minutì poloèasu je musí výborným zákrokem zachránit Jirák, který zlikviduje hostující nájezd
ze strany. Do kabin tak odcházejí spokojenìjší hosté, kterým domácí doslova nabídli
dvoubrankové vedení.

Ve druhém poloèase se èekal tlak domácích fotbalistù, který se však nedostavil a hosté bìhem
dvaceti minut rozhodli utkání. Nejprve si v 56. minutì na centr Kováøíka z trestného kopu nabìhl
Vlach a v pohodì pøekonal Kouteckého 0:2. V 58. minutì vyzval ke skórování Haunold Bendu,
který levaèkou podél gólmana prakticky rozhodl utkání 0:3. V 63. minutì je rychlonoka
Haunold u míèe døíve ne špatnì vybíhající domácí gólman a støelou ze tøiceti metrù trefuje
opuštìnou domácí kasu 0:4. Poslední høebíèek do domácí rakve zatluèe Vojta Zeman, to
Haunolda nastøelí pøi odkopu domácí brankáø, míè se odrazí k volnému Zemanovi, který nemá
problém trefit odkrytou branku 0:5. Utkání se pak u pouze dohrává, pøesto mùou hosté pøidat
další branky, Benda v nájezdu pouze nastøelí nohy vybíhajícího brankáøe, Haunold se dostane
dokonce do tøech tutových šancí, v zakonèení pod dojmem vysokého vedení je však laxní. Hosté
si tak z derby odváejí zaslouené tøi body.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Mìli jsme z utkání trošku obavy, jeliko domácí hrají prakticky o všechno a nám se navíc v týdnu
zranil kanonýr Hájek. Pøesto jsme utkání zvládli s pøehledem a domácí jsme jasnì pøehráli. Velmi
mì pøekvapilo, e sestupem ohroení domácí nám nekladli prakticky ádný odpor a my mohli
pøidat ještì více branek. Pochvalu dnes zaslouí všichni hráèi. Tyto tøi body z venku budeme chtít
potvrdit v posledním domácím utkání proti rezervì Velkých Hamrù a vítìzstvím se rozlouèit
s našimi fanoušky.
Br.: 20. Haunold 0:1, 56. Vlach 0:2, 58. Benda 0:3, 63. Haunold 0:4, 65. Zeman 0:5
Rozhodèí: Špidlen Maøatka, Maruška (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Skalický
K: 2:0
Nejlepší hráèi: Novák (KST) Haunold (Doubí)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický (c), Zradièka, Kabát Zeman (65. Matuna), Kováøík (70.
Èermák), Vlach, Herkner Haunold, Benda
Pøipraveni ještì: Sulo, Hájek
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban, Èára

O poloèase domácí pøeskupí øady a snaí se s výsledkem nìco udìlat. V 50. minutì se do dobré
šance dostane Haunold, jeho støelu však koneèky prstù vytáhne Kubínek na tyè! V další šanci se
o chvíli pozdìji zjeví støídající Zeman, hostující gólman reflexivním zákrokem jeho støelu
vytìsní mimo tøi tyèe. V 60. minutì je sníeno, to rohový kop Kováøíka hlavou usmìròuje do sítì
agilní Zeman 1:2. Vypadá to, e se domácí enou za zasloueným vyrovnáním, to by však
nesmìli v 63. minutì vyrobit nesmysl dva nejzkušenìjší hráèi v domácím dresu Hájek
s Kovaøíkem, kteøí trestný kop na polovinì høištì rozehrají tak, e hostùm nabídnou protiútok
a Kopic pod padajícím Jirákem vrací hostùm dvoubrankové vedení 1:3. Domácí utkání nebalí
a mají další šance, Herknerova doráka trefuje na brankové èáøe hostujícího obránce, to byl
prakticky jistý gól! Škoda Ondro!!! Trestný kop z dobré pozice namíøí Kováøík pouze nad
branku. Další hlavièka Zemana míøí jen tìsnì vedle a koneènì hlavièka Vlacha v tutové šanci
míøí nad branku. Hosté si tak odváejí z doubského peršanu tøi body, nutno øíci, e jim domácí
dnes byli více jak vyrovnaným soupeøem.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Bohuel nás sráí hrubé individuální chyby, které nás dnes pøipravily o bodový zisk. Kluci jinak
bojovali a vypracovali si i spoustu gólových šancí, bohuel dnes naše produktivita oproti
minulým zápasùm byla doslova alostná. Hostùm gratuluji k postupu do KP, mají dobrý tým.
V pøíštím týdnu nás èeká derby na høišti Krásné Studánky, kde se budeme snait pøedvést
podobný výkon jako dnes a vyvarovat se fatálních hrubých chyb. Pokud to zvládneme, nemìli
bychom se domù vracet s prázdnou.
Br.: 40. Balík 0:1, 42. Kopic 0:2, 60. Zeman 1:2, 63. Kopic 1:3
Rozhodèí: Vachek Kováøová, T. Bohata (dobrý výkon) Delegát: Mazánek
K: 1:2 (Vlach)
Nejlepší hráèi: Holický (DOU) Kubínek (RYN)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Kabát (46. Zeman), Èermák Zradièka, Vlach, Kováøík (78.
Matuna), Herkner Haunold (84. Urban) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Èára (nemoc), Benda (práce)
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1.Ahoj Honzo, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš
dìtí?
Moje jméno je Jan Èermák, je mi 25 let a stále jsem svobodný a bezdìtný.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
ádnou zakoøenìnou pøezdívku nemám, alespoò ne speciální. Mezi kamarády jsem zvyklý, kdy
mi øíkají Èermis.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
S fotbalem jsem zaèínal ve Vratislavicích, to mi mohlo být asi 11 nebo 12 let. Krom toho jsem
krátce hrál i ve Strái nad Nisou a v Gasservisu. V Doubí jsem momentálnì skoro pùl roku.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
Prvopoèátek mé „kariéry“ jsem zaèínal na pozici stopera, pøedevším díky mé výšce. Nicménì po
nìjakém èase jsem se na dlouhou dobu dostal do branky. Upøímnì, pozice brankáøe mì velice
bavila. V souèasnosti nemám ádný oblíbený post. Jsem rád, kdy mùu hrát.
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5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
Nosím kopaèky Adidas Kaiser, a to ji asi pátý nebo šestý pár. Momentálnì hraji v dresu s èíslem
3.
6. Jaký je Tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
Výrazný fotbalový úspìch nemám. V pamìti mi avšak utkvìl jeden zápas v Èeským Dubu, kam
jsme tenkrát jeli s Vratislavickým týmem. V té dobì jsem u moná 2 roky nechytal, ale vzhledem
k tomu, e nás bylo málo, jsem se do brány nakonec postavit musel. V tom zápase jsem si snad
vybral veškerý moje celoivotní štìstí, nebo jsem chytil penaltu, vychytal nìkolik závarù
a zlikvidoval nìkolik samostatných nájezdù. Pøesto jsme zápas nakonec prohráli, ale na ten
výkon rád vzpomínám.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
Fotbalový vzor nemám.
¨
8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
V èeské lize to je pøirozenì FC Slovan Liberec v zahranièí pak ádný oblíbený tým nemám.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
Musím se pøiznat, e studium mi vdycky docela šlo. Na základce jsem byl jednièkáø, na støední
pøevánì dvojkaø. Na vysoký jsem se spokojil i s trojkami.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
Volný èas trávím rùznì, pøevánì však aktivitami na zahradì. Rád si také ètu, hraju na kytaru.
Dost mì také baví kuelky (nezamìòovat s bowlingem).
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Mìli jsme z utkání trošku obavy, jeliko domácí hrají prakticky o všechno a nám se navíc v týdnu
zranil kanonýr Hájek. Pøesto jsme utkání zvládli s pøehledem a domácí jsme jasnì pøehráli. Velmi
mì pøekvapilo, e sestupem ohroení domácí nám nekladli prakticky ádný odpor a my mohli
pøidat ještì více branek. Pochvalu dnes zaslouí všichni hráèi. Tyto tøi body z venku budeme chtít
potvrdit v posledním domácím utkání proti rezervì Velkých Hamrù a vítìzstvím se rozlouèit
s našimi fanoušky.
Br.: 20. Haunold 0:1, 56. Vlach 0:2, 58. Benda 0:3, 63. Haunold 0:4, 65. Zeman 0:5
Rozhodèí: Špidlen Maøatka, Maruška (velmi dobrý výkon všech) Delegát: Skalický
K: 2:0
Nejlepší hráèi: Novák (KST) Haunold (Doubí)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický (c), Zradièka, Kabát Zeman (65. Matuna), Kováøík (70.
Èermák), Vlach, Herkner Haunold, Benda
Pøipraveni ještì: Sulo, Hájek
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Urban, Èára

O poloèase domácí pøeskupí øady a snaí se s výsledkem nìco udìlat. V 50. minutì se do dobré
šance dostane Haunold, jeho støelu však koneèky prstù vytáhne Kubínek na tyè! V další šanci se
o chvíli pozdìji zjeví støídající Zeman, hostující gólman reflexivním zákrokem jeho støelu
vytìsní mimo tøi tyèe. V 60. minutì je sníeno, to rohový kop Kováøíka hlavou usmìròuje do sítì
agilní Zeman 1:2. Vypadá to, e se domácí enou za zasloueným vyrovnáním, to by však
nesmìli v 63. minutì vyrobit nesmysl dva nejzkušenìjší hráèi v domácím dresu Hájek
s Kovaøíkem, kteøí trestný kop na polovinì høištì rozehrají tak, e hostùm nabídnou protiútok
a Kopic pod padajícím Jirákem vrací hostùm dvoubrankové vedení 1:3. Domácí utkání nebalí
a mají další šance, Herknerova doráka trefuje na brankové èáøe hostujícího obránce, to byl
prakticky jistý gól! Škoda Ondro!!! Trestný kop z dobré pozice namíøí Kováøík pouze nad
branku. Další hlavièka Zemana míøí jen tìsnì vedle a koneènì hlavièka Vlacha v tutové šanci
míøí nad branku. Hosté si tak odváejí z doubského peršanu tøi body, nutno øíci, e jim domácí
dnes byli více jak vyrovnaným soupeøem.
Ohlasy po utkání: Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
Bohuel nás sráí hrubé individuální chyby, které nás dnes pøipravily o bodový zisk. Kluci jinak
bojovali a vypracovali si i spoustu gólových šancí, bohuel dnes naše produktivita oproti
minulým zápasùm byla doslova alostná. Hostùm gratuluji k postupu do KP, mají dobrý tým.
V pøíštím týdnu nás èeká derby na høišti Krásné Studánky, kde se budeme snait pøedvést
podobný výkon jako dnes a vyvarovat se fatálních hrubých chyb. Pokud to zvládneme, nemìli
bychom se domù vracet s prázdnou.
Br.: 40. Balík 0:1, 42. Kopic 0:2, 60. Zeman 1:2, 63. Kopic 1:3
Rozhodèí: Vachek Kováøová, T. Bohata (dobrý výkon) Delegát: Mazánek
K: 1:2 (Vlach)
Nejlepší hráèi: Holický (DOU) Kubínek (RYN)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Holický, Kabát (46. Zeman), Èermák Zradièka, Vlach, Kováøík (78.
Matuna), Herkner Haunold (84. Urban) Hájek (c)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Šimek (dlouhodobé zranìní), Jonáš (zranìní), Èára (nemoc), Benda (práce)
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I

Slovo úvodem
Ahoj Doubáci, vítáme Vás opìt na domácím zápase TJ Sokola Doubí. Dnes ve 26. kole hostíme
mustvo, které je v tabulce za námi - rezervu Velkých Hamrù B. Naše pozice se po delší pauze
koneènì zmìnila k lepšímu, obýváme 9. pøíèku :). Samozøejmì jsme si všichni vìdomi, e
nesmíme soupeøe podcenit! Pojïme našim chlapcùm pomoci svými hlasivkami!
Našim borci pøivezli v minulém kole z mìstského derby v Krásné Studánce cenné 3 body po
jednoznaèném prùbìhu zápasu, který skonèil 0:5. Naše borce za kvalitní výkon chválíme a
dìkujeme jim.
Milí diváci, pøejeme Vám, pøíjemný záitek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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I Jubilant oddílu TJ

V minulém mìsíci oslavil náš dlouholetý a vìrný èlen TJ Sokola Doubí Antonín Miller
významné jubileum. Tonda pùsobí a pùsobil v Doubí jako hráè, trenér a v souèasnosti nám
pomáhá s poøadatelstvím zápasù, za co mu patøí náš velký dík.

IMUI - I.A TØÍDA - rozpis a výsledky

I Uzavøení restaurace
IMUI - I.A TØÍDA - tabulka

I Naše webové stránky

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

Všem hostùm dnešního zápasu se velice omlouváme za uzavøenou restauraci. Pan "hospodský",
nám ji pøed mìsícem dal výpovìï, která je bohuel šestimìsíèní, a bude tak svou "èinnost"
konèit, pokud vše bude øádnì probíhat, a k poslednímu mìsíce øíjna. :(
Tento pán nedal nikomu z výboru TJ vìdìt, e restauraci uzavøe z dùvodu nemoci. Zajímavé jistì
je, e odhaduje konec své nemoci a 3. 7. 2018 (viz foto nápisu ze dveøí).
Dále se hostùm omlouváme, lavice z terasy, které jsou majetkem TJ, uzamkl do restaurace se
zdùvodnìním, aby je náhodou nìkdo v dobì jeho náhlé nepøítomnosti neukradl, protoe je má
v pronájmu a zodpovídá za nì.

ISponzor zápasu

è. 13
2017/18
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Sponzorem tohoto zápasu je pivovar Rohozec,

9. 6. 2018

TJ Sokol Doubí - TJ Velké Hamry B

kterému za náš oddíl dìkujeme.

Obsah:
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
I Komentáø k 24. a 25. mistrovskému utkání muù
I Sponzor zápasu
I ******** Komentáø k uzavøení restaurace *********

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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TJ Sokol Doubí

