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� Komentáø k 1. mistrovskému utkání mu�ù 20. 8. 2017

VTJ Rapid Liberec - TJ Sokol Doubí 1:3 (1:2)

Úvodní kolo nového roèníku jsme odehráli v nedìli na høišti VTJ Rapid. Nemilé pøekvapení nás
èekalo hned po pøíjezdu, kdy domácí trávníkáø si zøejmì vzal dovolenou a tráva byla opravdu
vysoká, co�, jak se pozdìji ukázalo, prakticky znemo�nilo kombinaci po zemi. Úvodní šanci
zápasu mìl náš tým ve 2. minutì, to nejistý zákrok pøedvedl domácí brankáø Paidar, míè vyrazil
pouze pøed sebe a Kosiewicz branku tìsnì pøestøelil. Domácí mají první náznak v 9. minutì po
rohovém kopu, se slabou hlavièkou domácího hráèe si však Jirák v pohodì poradil. Ve 12. minutì
u� udeøilo, nejlepší domácí hráè L. Halama rozehrál trestný kop a jeho pøeta�ený centr uklidil do
brány hlavou úplnì volný Lukáè 1:0. Hosté však brzy srovnávají krok, konkrétnì ve 24. minutì,
to Vlach hodil dlouhý aut do vápna, Hájek vyhrál osobní souboj a následnou trmu-vrmu ukonèil
a� dùrazný Suchomel 1:1. Ve 28. minutì si vedení mù�ou vzít zpìt domácí, Šikýø však v
obrovské šanci z deseti metrù branku pøestøelil!Atak pøišel pro domácí trest, ve 35. minutì natáhl
ke støele Vlach, jeho tvrdou støelu Paidar jen vyrazil pøed sebe a hostující Hájek nemìl problém
dorazit míè do branky 1:2. Ve 40. minutì hlavièkoval v tì�ké pozici Šikýø, branku však tìsnì
minul. Do kabin tak odcházeli spokojenìjší hosté.
Úvod druhého poloèasu patøil domácím, kteøí v poloèase dvakrát vystøídali a dostali Doubí pod
tlak. Velmi nebezpeèné byly pøedevším standartní situace vèetnì autù, které výbornì zahrával L.
Halama. V 63. minutì hodil do vápna další z prudkých autù a míè po závaru dokonce skonèil na
bøevnì hostující branky! Hosté se do šancí nedostávali, za zmínku stojí jen dva støelecké pokusy
velmi dobøe hrajícího Hájka. V 80. minutì kdy se domácí nadechovali k závìreènému náporu,
však pro nì pøišel šok, to domácí obrana zastavila Hájka jen za cenu faulu a následný trestný kop
otøel o zeï Vlach a míè zapadl pøesnì k tyèi za záda bezmocného Paidara 1:3. Domácí to ještì
zkoušeli dlouhými nakopávanými balóny, ale hosté u� si cennou výhru vzít nenechali.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha (trenér Sokola Doubí): Jsme velmi spokojení, kluci to dnes tady všichni do jednoho
odmakali a za odmìnu si odvá�íme tøi body! Ve druhém poloèase nás domácí zatlaèili a musím
uznat, �e jsme nìkteré závary pøe�ili i za pøispìním štìstíèka. Ale jak se øíká, štìstí pøeje
pøipraveným. Máme za sebou výborný start do soutì�e a tuto výhru se budeme sna�it potvrdit
pøíští týden v domácím prostøedí, kdy k nám pøijede velmi dobrý celek Strá�e pod Ralskem.

Br.: 12. Lukáè - 24. Suchomel, 35. Hájek, 80. Vlach

Rozhodèí: Maøatka - Maruška, Frýda (dobrý výkon všech) Delegát: Køí�

�K: 1:3 (Kosiewicz, Herkner, Jirák)

Sokol Doubí: Jirák - Beneš, Šimek, Kosiewicz, Kabát - Vlach, Suchomel (c) - Zeman (86.
Benda), Holický, Herkner (82. Matuna) - Hájek (90. Jonáš)

Pøipraveni ještì: Sulo

Chybìli: P. Gruncl (práce), Urban (zranìní), Kováøík (dovolená), Zradièka (dlouhodobì práce
Nìmecko)
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Rozlosování všech týmù podzim 2017
Podzimní výsledky a komentáøe (zatím jediný :)
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Slovo vodemú

:

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na prvním domácím zápase mu�ù našeho týmu, který se utká
se Strá�í pod Ralskem. Po zápase s VTJ Rapidem jsou hráèi plni odhodlání a energie,
tak je pojïte podpoøit, a� opìt zabodují.
Dr�íme jim spolu s Vámi palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí
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Ohlédnutí za loòskou sezonou
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