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� Komentáø k 3. mistrovskému utkání mu�ù 3. 9. 2017

Jiskra Mšeno Jablonec n. N. B Sokol Doubí 2:1 (0:0)

V dalším kole jsme zají�dìli do nedalekého Jablonce n. N., kde nás èekalo tì�ké utkání s
rezervou divizního Mšena. Ji� ve 4. minutì mù�e jít náš tým do vedení, to pìkný centr Holického
pøistál na hlavì Zemana, kterého reflexivním zákrokem vychytal gólman Braniš. Domácí
zahrozí v 16. minutì, to se po rychlém brejku dostal do zakonèení Pešat, kterému na poslední
chvíli støelu zblokoval skluzem hostující stoper Kosiewicz. Na další šance si diváci museli
poèkat a� na konec poloèasu. Ve 44. minutì hosté zahrávají rohový kop, centr Kováøíka si najde
Hájek, ve vylo�ené šanci však koníèkem posílá míè nad branku! Domácí kontrují trestným
kopem z pùlky, kdy míè prolétne celým vápnem a u zadní tyèe v tì�ké pozici domácí hráè
pøestøeluje. V prvním poloèase tak diváci branku nevidìli.

Úvod druhé poloviny utkání opìt patøil hostùm. Ve 48. minutì unikl hostující obranì rychlonohý
Hájek, jeho støela však tìsnì minula domácí branku. V 52. minutì u� udeøilo, bohu�el do naší
sítì, to vyrobil hrubku stopér Šimek, kterého snadno obral o míè nejlepší hráè domácích Švorc a
prostøelil Jiráka 1:0. Domácí však nevedli dlouho, v 54. minutì se k trestnému kopu ze strany
postavil Vlach a jeho støela k pøekvapení všech skonèila v domácí brance 1:1. Utkání rozhodla
74. minuta, to domácí poslali míè za hostující obranu, domácí kapitán Švorc pøetlaèil Kabáta a
poslal míè pøesnì k tyèi 2:1. Hosté se sna�í o vyrovnání a v 89. minutì k nìmu nemìli daleko, to
odra�ený míè po rohovém kopu napálil Vlach, jeho støela šla však tìsnì nad branku. Utkání tak
konèí vítìzstvím domácího celku.

Ohlasy po utkání:

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dneska jsme sahali po bodech, bohu�el chyby
v obranì a chabá produktivita nás pøipravila o bodový zisk. Jinak hernì to nebylo špatné, minulý
týden jsme mìli štìstí, dnes naopak smùlu. Pochválit musím Holického s Vlachem, kteøí odehráli
velmi dobrý zápas. Pøíští týden nás èeká silná Lomnice n. P., hrajeme však doma a budeme chtít
zvítìzit.

Br.: 52., 74. L. Švorc 54. Vlach

Rozhodèí: Frýda Horáèek, Blaschke (dobrý výkon) Delegát: Prùcha

�K: 3:1 (Vlach)

Sokol Doubí: Jirák (c) Beneš (81. Matuna), Kosiewicz, Šimek, Kabát Holický, Vlach Zeman
(69. Benda), Kováøík (79. Zradièka), Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo

Chybìli: Suchomel, Urban, Jech, Jonáš (zranìní), P. Gruncl (práce)
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� Slovo vodemú

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na zápase ètvrtého kola mu�ù, ve kterém hostíme mu�stvo
Lomnice n. P. Po pøedchozích tøech kolech mají naši chlapi 6 bodù, bohu�el ve tøetím zápase ve
Mšenì klopýtli. Pojïme je podpoøit, a� opìt zabodují a svou pozici v tabulce vylepší.
Dr�íme jim spolu s Vámi palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

� Valná hromada 2017

V sobotu 24. 6. 2017 se v 10 00 uskute: ènila valná hromada našeho oddílu. Z celkového poètu 25
èlenù bylo pøítomno 11 èlenù, bylo pøedlo�eno 9 platných plných mocí, 5 èlenù bylo
nepøítomných.
Valná hromada byla seznámena s èinností, výsledky a úspìchy všech mu�stev. Za mini pøípravku
podal zprávu Aleš Kotek, za madší a starší pøípravku Jan Broschinský, za mladší �áky Eva
Klajlová, za starší �áky Martin Èí�ek a za tým dospìlých Peter Sulo.
Pøedseda Vítìzslav Ryvol podal zprávu o splnìní úkolù v pøedchozím období a úèetní Alena
Joštová podala zprávu o hospodaøení klubu v roce 2016. Pan Ryvol pak doplnil zprávu o
hospodaøení v první polovinì roku 2017. Pan Ryvol dále podal zprávu o èinnosti výkonného
výboru.
Místopøedseda Pavel Jošt podal zprávu o všech dotacích podaných za rok 2016 a 2017, co bylo
schváleno a nechváleno, co se z nich poøídilo.
Pøítomní byli seznámeni s výbìrovým øízením a novou smlouvou na nájem restaurace od 1. 6.
2017 s panem Vratislavem Koèvarou.
Po diskuzi bylo dalším bodem hlasování o novém výkonném výboru. Nový výkonný výbor byl
schválen v novém slo�ení tøí èlenù: Michal Venc, Pavel Jošt, Peter Sulo. Na první schùzi VV bylo
dohodnuto, �e místo pøedsedy bude novì zastávat Michal Venc a místopøedsedou bude Pavel
Jošt.
Byla té� odhlasována nová revizní komise ve slo�ení: Aleš Kotek, Vítìzslav Ryvol, Rudolf
Kozák.
Na závìr valné hromady bylo podìkováno všem èlenùm za úèast, výkonnému výboru za jejich
práci a trenérùm za jejich obìtavou práci a úspìchy.
Pøíští termín valné hromady byl navr�en a schválen do 31. 3. 2018. Doufáme, �e úèast na ní bude
vyšší.
Na závìr bychom chtìli podìkovat za práci pøedchozímu VV, který pracoval ve slo�ení: pøedseda
Vítìslav Ryvol, místopøedseda Pavel Jošt, Michal Venc, Rudolf Kozák a Jan Broschinský.
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� Komentáø k 2. mistrovskému utkání mu�ù 26. 8. 2017

TJ Sokol Doubí : FK Strá� pod Ralskem 2:1 (0:0)

V prvním domácím utkání jsme za pìkného poèasí hostili nebezpeèný tým ze Strá�e pod
Ralskem. Úvod zápasu se nesl v opatrném duchu A ani jeden z týmù nechtìl udìlat chybu. A tak
první šance, ale za to obrovské se diváci doèkali a� ve 35. minutì, to se na hranici vápna dostal
k míèi hostující kapitán Mitáè, pìknou klièkou se uvolnil A v ideální pozici však trefil pouze
vnìjší tyè domácí branky! Domácí kontrují ve 43. minutì, to se pro zmìnu domácí kapitán
Suchomel probil a� pøed Lahùlka A v tutové šanci ho však hostující brankáø vychytal! První
poloèas tak skonèil nerozhodnìAnutno øíci, �e diváci hlavnì od domácího týmu èekali více.

Do druhého poloèasu vstoupili domácí pøeci jen aktivnìji, v 50. minutì pøedvedou krásnou akci
po ose Zeman Hájek Suchomel, poslední jmenovaný však z malého vápna pøestøeluje branku!
O dvì minuty pozdìji ji� domácí vedou, to Hájek v tì�ké pozici doká�e pøed hostující brankou
podr�et míè A krásnou pøihrávkou uvolní Vlacha, který podél Lahùlka otevírá skóre 1:0. v 57.
minutì je však srovnáno, to domácí stoper Kosiewicz tak dlouho váhá s odkopem, a� o míè
pøijde, míè okam�itì z 20 metrù posílá smìr brána MitáèAJirák nemá šanci zasáhnout 1:1. Hra se
pak odehrává pøevá�nì ve støedu høištì, hosté dvakrát zahrozí po standartní situaci, které však
v�dy vyøeší spolehlivý Jirák. Domácí se ke slovu dostávají a� v 83. minutì, šance to však byla
velká, to pìkný centr od Herknera se sna�í na dlouhou nohu teèovat do branky Hájek, míè však
konèí tìsnì vedle. Utkání tak smìøuje k zaslou�ené remíze, ale v 88. minutì dostanou domácí
k dispozici rohový kop. Centr Vlacha na zadní tyè nedoká�í hosté dùslednì odvrátit A odra�ený
míè posílá z 15 metrù nechytatelnì bombou k tyèi domácí kanonýr Hájek 2:1! Hosté ještì vrhnou
všechny síly do útoku, ale pramení z toho jen šance pro Hájka, který v 90. minutì postupuje od
pùlky sám na Lahùlka, který však jeho støelu doká�e vyrazit. Utkání tak konèí vítìzstvím
domácího celku, který po dvou kolech má plný poèet bodù!

Ohlasy po utkání:

Br.: 52. Vlach, 88. Hájek 57. Mitáè

Rozhodèí: Jirák Vrtal, Mizera (dobrý výkon všech) Delegát: Mazánek

�K: 1:2 (Kosiewicz)

Sokol Doubí: Jirák Herkner, Šimek, Vlach, Kabát Holický, Vlach Zeman (87. P. Gruncl),
Suchomel (c), Benda (72. Matuna) Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Jonáš

Chybìli: Urban, Jech (zranìní), Kováøík (dovolená), Beneš (práce), Zradièka (dlouhodobì práce
v Nìmecku)

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Myslím, �e diváci vidìli bojovné utkání, které
smìøovalo k zaslou�ené dìlbì bodù. My nakonec tìsnì pøed koncem rozhodli ze standartní
situace, kterým se sna�íme vìnovat A dnes to pøineslo své ovoce v podobì tøí bodù. Pochválit
dnes musím Michala Hájka, kterého úvod soutì�e zastihl v dobré formì. V pøíštím týdnu se
pøedstavíme v nedìli na høišti nováèka, týmu Mšena B, které má svoji kvalitu, kdy� dnes
dokázalo vysoko vyhrát v Hejnicích. My tam však pojedeme s cílem bodovat A udr�et se v
popøedí tabulky.



� Výsledky mladých fotbalistù Doubí

Starší �áci:

Mladší �áci:

Doubí - Mšeno/Luèany 0:3
Kr.Studánka/Ruprechtice - Doubí 2:6

Doubí - Vratislavice B 7:0
Mníšek - Doubí 2:17
Chotynì - Doubí 0:14

Gartulujeme k výborným výsledkùm a dìkujeme za skvìlou reprezentaci oddílu hráèùm i
trenérùm.

� Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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Smuteèní oznámení o úmrtí pana Františka Halamy

Musíme Vám s politováním oznámit, �e dne 4. 9. 2017 zemøel ve vìku 76 let náš dlouholetý
èlen, bývalý hráè a dlouholetý funkcionáø TJ Sokola Doubí pan FRANTIŠEK HALAMA.

Rozlouèit se s ním mù�ete ve ètvrtek 14. 9. ve 13:00 v obøadní síni v Liberci.

Všem pozùstalým pøejeme upøímnou soustrast. Èest jeho památce.
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� Portrét hráèe TJ Sokol Doubí

1. Ahoj Michale, v krátkosti se nám pøedstav jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš
dìtí?

2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?

3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?

4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?

5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo na dresu?

6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak nejvìtší porá�ka v kariéøe? Øekni nám o
nìjakém úsmìvném zá�itku z tvé fotbalové kariéry.

O: Ahoj, jmenuji s e Michal Hájek, je mi 23 let a narodil jsem se v den státního svátku 17.
listopadu 1993 v Jablonci nad Nisou, tak�e jsem v den narozenin nikdy nemusel do školy (smích).
Jsem svobodný, ale �iju s pøítelkyní Kamilou a naší minièivavou Rozinkou. Dìti �ádné nemám,
nebo alespoò o nich nevím (smích).

O: Od mých cca 6 let mi nikdo z kamarádù neøekne jinak, ne� „Pika“. Je to zkratka animované
postavy pokémona Pikachu, který mi je prý podobný a v té dobì byl v módì. V té dobì se ještì
mohla uchytit pøezdívka „ešus“, kdy jsem pøijel na své první soustøedìní z dìtského tábora, kde
se jedlo z ešusu, a po svolání hráèù na obìd jsem musel trenérovi se slzami v oèích oznámit, �e
jsem si ešus zapomnìl. Ten to komentoval slovy: „Míšo, ten tu mít nemusíš, tady se jí z talíøù…“

O: S fotbalem jsem zaèal v 6 letech v Jablonci nad Nisou, kde jsem za místní ligový FK Jablonec
nastupoval a� do staršího dorostu. Poté jsem ve svých 18 letech odehrál úspìšnou sezónu v
krajském pøeboru za FC Pìnèín, kde došly finance a klub se dobrovolnì pøihlásil do I. B tøídy.
Následnì jsem na rok na fotbal úplnì zanevøel a pøed 3 roky v létì byl osloven bývalým doubským
brankáøem Danielem Mohrem, abych opìt zaèal, na co� jsem kývnul a od té doby zde nastupuji.

O: Nejèastìji nastupuji v útoku, výjimeènì na pozici podhrotového zálo�níka. Velkou èást kariéry
v Jablonci jsem však odehrál na pravém køídle, kde jsem hrál 3,5 roku v dorostu pod souèasným
trenérem SFC Opava Romanem Skuhravým. Jako zhruba osmiletý jsem i chytal a úèastnil se
brankaøských tréninkù s Michalem Špitem, v dorostu pak naopak tréninkù pro útoèníky s
Davidem Lafatou.

O: Nosím kopaèky znaèky Nike Mercurial, i kdy� na tom našem doubském peršanu by to šlo
odehrát i v hadrákách (smích). Na zádech nosím v�dy èíslo 9.

O: Mezi nejvìtší fotbalové úspìchy øadím výhru v Èeské lize starších �ákù za FK Jablonec, kdy
jsme mìli tým plný velkých talentù a pøejeli tøeba Spartu 5:0. Pak to byla urèitì výhra na
mistrovství republiky za výbìr Libereckého kraje, kdy jsem nastupoval v jednom týmu tøeba se
souèasným obráncem HSC Montpellier Lukášem Pokorným. Abych pobavil kluky v kabinì, tak
nesmím vynechat aktuální nominaci do fotbalové reprezentace �eleznièáøù (smích). Pøíští rok
budeme hrát kvalifikaci v Belgii, kde se mù�eme nominovat na mistrovství Evropy ve Francii za 2
roky. Nejvìtší fotbalovou školu jsem za�il na turnaji v Andoøe, kde jsme na mezinárodním turnaji
nastoupili proti španìlskému Realu Sociedad a prohráli 13:0. Úsmìvný zá�itek byla urèitì výhra
asi 16:0 v �ákách proti Robousùm, kdy jejich brankáø v létì chytal v holinách a zimních
rukavicích.
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7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?

8. Jaké je Tvé oblíbené èeské a zahranièní mu�stvo?

9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?

10. Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film? Jak nejradìji trávíš svùj volný èas?

O: Mùj fotbalový vzor je Cristiano Ronaldo, kvùli jeho pøíbìhu, jak se dokázal vypracovat v
nejlepšího hráèe na svìtì. Sleduji ho od jeho 18 let ve vìtšinì zápasù.

O: Jako jediný hráè Doubí jsem fanouškem FK Jablonec, tak�e to nemám s fandìním vùbec
jednoduché (smích). V klubu jsem byl 12 let, je to stále moje srdeèní zále�itost. Ze zahranièních
týmù jsem odmala fanouškem Realu Madrid, proto pøestup mého nejoblíbenìjšího hráèe
Cristiana Ronalda právì tam byl pro mì velkým zá�itkem.

O: Na 1. stupni základní školy jsem byl výborným studentem, to jsem nosil domù samé jednièky.
Pak jsem pøestoupil do fotbalové tøídy na základní škole Mozartova v Jablonci nad Nisou, kde
jsem neznal prakticky nic jiného, ne� fotbal, navíc do toho pøišla puberta a já málem neprošel
kvùli matematice 9. tøídou. Následnì jsem v Liberci zkusil obor elektrotechnika, kde jsem hned v
1. roèníku støední školy propadnul. Vìdìl jsem, �e se musím zmìnit a odsunul tak trochu fotbal na
druhé místo za školu a zaèal v Jablonci nad Nisou s oborem Ekonomika a podnikání, ve kterém
jsem se našel a kde jsem po pøestìhování školy do Liberce nakonec odmaturoval s
vyznamenáním. Poté jsem zkusil Jihoèeskou univerzitu v Èeských Budìjovicích, kde jsem se na to
po 2 týdnech vykašlal, proto�e se mi stýskalo po kamarádech. Další rok jsem zaèal na Technické
univerzitì v Liberci na Ekonomické fakultì, kde aktuálnì kombinovanì studuji poslední 3. roèník
bakaláøského studia oboru Podniková ekonomika. Doufám, �e po státnicích v èervnu se budu
moct pochlubit titulem. Pracuji pro Èeské dráhy, kde jsem se pøed nedávnem hlavnì pro kluky z
Doubí proslavil dopadením celostátnì hledaného delikventa a dostal se do presti�ního
ètrnáctideníku �eleznièáø (smích).

O: Mùj nejoblíbenìjší film je jednoznaènì Vykoupení z vìznice Shawshank. Pouštím si ho
nìkolikrát roènì a znám ho nazpamì�. Nejradìji trávím svùj volný èas s pøítelkyní na cestách.
Kdykoliv máme volno, tak se sna�íme nìkam vyrazit a poznávat nová místa.
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� Portrét hráèe TJ Sokol Doubí

1. Ahoj Michale, v krátkosti se nám pøedstav jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš
dìtí?

2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?

3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?

4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?

5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo na dresu?

6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak nejvìtší porá�ka v kariéøe? Øekni nám o
nìjakém úsmìvném zá�itku z tvé fotbalové kariéry.

O: Ahoj, jmenuji s e Michal Hájek, je mi 23 let a narodil jsem se v den státního svátku 17.
listopadu 1993 v Jablonci nad Nisou, tak�e jsem v den narozenin nikdy nemusel do školy (smích).
Jsem svobodný, ale �iju s pøítelkyní Kamilou a naší minièivavou Rozinkou. Dìti �ádné nemám,
nebo alespoò o nich nevím (smích).

O: Od mých cca 6 let mi nikdo z kamarádù neøekne jinak, ne� „Pika“. Je to zkratka animované
postavy pokémona Pikachu, který mi je prý podobný a v té dobì byl v módì. V té dobì se ještì
mohla uchytit pøezdívka „ešus“, kdy jsem pøijel na své první soustøedìní z dìtského tábora, kde
se jedlo z ešusu, a po svolání hráèù na obìd jsem musel trenérovi se slzami v oèích oznámit, �e
jsem si ešus zapomnìl. Ten to komentoval slovy: „Míšo, ten tu mít nemusíš, tady se jí z talíøù…“

O: S fotbalem jsem zaèal v 6 letech v Jablonci nad Nisou, kde jsem za místní ligový FK Jablonec
nastupoval a� do staršího dorostu. Poté jsem ve svých 18 letech odehrál úspìšnou sezónu v
krajském pøeboru za FC Pìnèín, kde došly finance a klub se dobrovolnì pøihlásil do I. B tøídy.
Následnì jsem na rok na fotbal úplnì zanevøel a pøed 3 roky v létì byl osloven bývalým doubským
brankáøem Danielem Mohrem, abych opìt zaèal, na co� jsem kývnul a od té doby zde nastupuji.

O: Nejèastìji nastupuji v útoku, výjimeènì na pozici podhrotového zálo�níka. Velkou èást kariéry
v Jablonci jsem však odehrál na pravém køídle, kde jsem hrál 3,5 roku v dorostu pod souèasným
trenérem SFC Opava Romanem Skuhravým. Jako zhruba osmiletý jsem i chytal a úèastnil se
brankaøských tréninkù s Michalem Špitem, v dorostu pak naopak tréninkù pro útoèníky s
Davidem Lafatou.

O: Nosím kopaèky znaèky Nike Mercurial, i kdy� na tom našem doubském peršanu by to šlo
odehrát i v hadrákách (smích). Na zádech nosím v�dy èíslo 9.

O: Mezi nejvìtší fotbalové úspìchy øadím výhru v Èeské lize starších �ákù za FK Jablonec, kdy
jsme mìli tým plný velkých talentù a pøejeli tøeba Spartu 5:0. Pak to byla urèitì výhra na
mistrovství republiky za výbìr Libereckého kraje, kdy jsem nastupoval v jednom týmu tøeba se
souèasným obráncem HSC Montpellier Lukášem Pokorným. Abych pobavil kluky v kabinì, tak
nesmím vynechat aktuální nominaci do fotbalové reprezentace �eleznièáøù (smích). Pøíští rok
budeme hrát kvalifikaci v Belgii, kde se mù�eme nominovat na mistrovství Evropy ve Francii za 2
roky. Nejvìtší fotbalovou školu jsem za�il na turnaji v Andoøe, kde jsme na mezinárodním turnaji
nastoupili proti španìlskému Realu Sociedad a prohráli 13:0. Úsmìvný zá�itek byla urèitì výhra
asi 16:0 v �ákách proti Robousùm, kdy jejich brankáø v létì chytal v holinách a zimních
rukavicích.
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7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?

8. Jaké je Tvé oblíbené èeské a zahranièní mu�stvo?

9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?

10. Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film? Jak nejradìji trávíš svùj volný èas?

O: Mùj fotbalový vzor je Cristiano Ronaldo, kvùli jeho pøíbìhu, jak se dokázal vypracovat v
nejlepšího hráèe na svìtì. Sleduji ho od jeho 18 let ve vìtšinì zápasù.

O: Jako jediný hráè Doubí jsem fanouškem FK Jablonec, tak�e to nemám s fandìním vùbec
jednoduché (smích). V klubu jsem byl 12 let, je to stále moje srdeèní zále�itost. Ze zahranièních
týmù jsem odmala fanouškem Realu Madrid, proto pøestup mého nejoblíbenìjšího hráèe
Cristiana Ronalda právì tam byl pro mì velkým zá�itkem.

O: Na 1. stupni základní školy jsem byl výborným studentem, to jsem nosil domù samé jednièky.
Pak jsem pøestoupil do fotbalové tøídy na základní škole Mozartova v Jablonci nad Nisou, kde
jsem neznal prakticky nic jiného, ne� fotbal, navíc do toho pøišla puberta a já málem neprošel
kvùli matematice 9. tøídou. Následnì jsem v Liberci zkusil obor elektrotechnika, kde jsem hned v
1. roèníku støední školy propadnul. Vìdìl jsem, �e se musím zmìnit a odsunul tak trochu fotbal na
druhé místo za školu a zaèal v Jablonci nad Nisou s oborem Ekonomika a podnikání, ve kterém
jsem se našel a kde jsem po pøestìhování školy do Liberce nakonec odmaturoval s
vyznamenáním. Poté jsem zkusil Jihoèeskou univerzitu v Èeských Budìjovicích, kde jsem se na to
po 2 týdnech vykašlal, proto�e se mi stýskalo po kamarádech. Další rok jsem zaèal na Technické
univerzitì v Liberci na Ekonomické fakultì, kde aktuálnì kombinovanì studuji poslední 3. roèník
bakaláøského studia oboru Podniková ekonomika. Doufám, �e po státnicích v èervnu se budu
moct pochlubit titulem. Pracuji pro Èeské dráhy, kde jsem se pøed nedávnem hlavnì pro kluky z
Doubí proslavil dopadením celostátnì hledaného delikventa a dostal se do presti�ního
ètrnáctideníku �eleznièáø (smích).

O: Mùj nejoblíbenìjší film je jednoznaènì Vykoupení z vìznice Shawshank. Pouštím si ho
nìkolikrát roènì a znám ho nazpamì�. Nejradìji trávím svùj volný èas s pøítelkyní na cestách.
Kdykoliv máme volno, tak se sna�íme nìkam vyrazit a poznávat nová místa.
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� Výsledky mladých fotbalistù Doubí

Starší �áci:

Mladší �áci:

Doubí - Mšeno/Luèany 0:3
Kr.Studánka/Ruprechtice - Doubí 2:6

Doubí - Vratislavice B 7:0
Mníšek - Doubí 2:17
Chotynì - Doubí 0:14

Gartulujeme k výborným výsledkùm a dìkujeme za skvìlou reprezentaci oddílu hráèùm i
trenérùm.

� Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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Smuteèní oznámení o úmrtí pana Františka Halamy

Musíme Vám s politováním oznámit, �e dne 4. 9. 2017 zemøel ve vìku 76 let náš dlouholetý
èlen, bývalý hráè a dlouholetý funkcionáø TJ Sokola Doubí pan FRANTIŠEK HALAMA.

Rozlouèit se s ním mù�ete ve ètvrtek 14. 9. ve 13:00 v obøadní síni v Liberci.

Všem pozùstalým pøejeme upøímnou soustrast. Èest jeho památce.
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� Slovo vodemú

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na zápase ètvrtého kola mu�ù, ve kterém hostíme mu�stvo
Lomnice n. P. Po pøedchozích tøech kolech mají naši chlapi 6 bodù, bohu�el ve tøetím zápase ve
Mšenì klopýtli. Pojïme je podpoøit, a� opìt zabodují a svou pozici v tabulce vylepší.
Dr�íme jim spolu s Vámi palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

� Valná hromada 2017

V sobotu 24. 6. 2017 se v 10 00 uskute: ènila valná hromada našeho oddílu. Z celkového poètu 25
èlenù bylo pøítomno 11 èlenù, bylo pøedlo�eno 9 platných plných mocí, 5 èlenù bylo
nepøítomných.
Valná hromada byla seznámena s èinností, výsledky a úspìchy všech mu�stev. Za mini pøípravku
podal zprávu Aleš Kotek, za madší a starší pøípravku Jan Broschinský, za mladší �áky Eva
Klajlová, za starší �áky Martin Èí�ek a za tým dospìlých Peter Sulo.
Pøedseda Vítìzslav Ryvol podal zprávu o splnìní úkolù v pøedchozím období a úèetní Alena
Joštová podala zprávu o hospodaøení klubu v roce 2016. Pan Ryvol pak doplnil zprávu o
hospodaøení v první polovinì roku 2017. Pan Ryvol dále podal zprávu o èinnosti výkonného
výboru.
Místopøedseda Pavel Jošt podal zprávu o všech dotacích podaných za rok 2016 a 2017, co bylo
schváleno a nechváleno, co se z nich poøídilo.
Pøítomní byli seznámeni s výbìrovým øízením a novou smlouvou na nájem restaurace od 1. 6.
2017 s panem Vratislavem Koèvarou.
Po diskuzi bylo dalším bodem hlasování o novém výkonném výboru. Nový výkonný výbor byl
schválen v novém slo�ení tøí èlenù: Michal Venc, Pavel Jošt, Peter Sulo. Na první schùzi VV bylo
dohodnuto, �e místo pøedsedy bude novì zastávat Michal Venc a místopøedsedou bude Pavel
Jošt.
Byla té� odhlasována nová revizní komise ve slo�ení: Aleš Kotek, Vítìzslav Ryvol, Rudolf
Kozák.
Na závìr valné hromady bylo podìkováno všem èlenùm za úèast, výkonnému výboru za jejich
práci a trenérùm za jejich obìtavou práci a úspìchy.
Pøíští termín valné hromady byl navr�en a schválen do 31. 3. 2018. Doufáme, �e úèast na ní bude
vyšší.
Na závìr bychom chtìli podìkovat za práci pøedchozímu VV, který pracoval ve slo�ení: pøedseda
Vítìslav Ryvol, místopøedseda Pavel Jošt, Michal Venc, Rudolf Kozák a Jan Broschinský.
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� Komentáø k 2. mistrovskému utkání mu�ù 26. 8. 2017

TJ Sokol Doubí : FK Strá� pod Ralskem 2:1 (0:0)

V prvním domácím utkání jsme za pìkného poèasí hostili nebezpeèný tým ze Strá�e pod
Ralskem. Úvod zápasu se nesl v opatrném duchu A ani jeden z týmù nechtìl udìlat chybu. A tak
první šance, ale za to obrovské se diváci doèkali a� ve 35. minutì, to se na hranici vápna dostal
k míèi hostující kapitán Mitáè, pìknou klièkou se uvolnil A v ideální pozici však trefil pouze
vnìjší tyè domácí branky! Domácí kontrují ve 43. minutì, to se pro zmìnu domácí kapitán
Suchomel probil a� pøed Lahùlka A v tutové šanci ho však hostující brankáø vychytal! První
poloèas tak skonèil nerozhodnìAnutno øíci, �e diváci hlavnì od domácího týmu èekali více.

Do druhého poloèasu vstoupili domácí pøeci jen aktivnìji, v 50. minutì pøedvedou krásnou akci
po ose Zeman Hájek Suchomel, poslední jmenovaný však z malého vápna pøestøeluje branku!
O dvì minuty pozdìji ji� domácí vedou, to Hájek v tì�ké pozici doká�e pøed hostující brankou
podr�et míè A krásnou pøihrávkou uvolní Vlacha, který podél Lahùlka otevírá skóre 1:0. v 57.
minutì je však srovnáno, to domácí stoper Kosiewicz tak dlouho váhá s odkopem, a� o míè
pøijde, míè okam�itì z 20 metrù posílá smìr brána MitáèAJirák nemá šanci zasáhnout 1:1. Hra se
pak odehrává pøevá�nì ve støedu høištì, hosté dvakrát zahrozí po standartní situaci, které však
v�dy vyøeší spolehlivý Jirák. Domácí se ke slovu dostávají a� v 83. minutì, šance to však byla
velká, to pìkný centr od Herknera se sna�í na dlouhou nohu teèovat do branky Hájek, míè však
konèí tìsnì vedle. Utkání tak smìøuje k zaslou�ené remíze, ale v 88. minutì dostanou domácí
k dispozici rohový kop. Centr Vlacha na zadní tyè nedoká�í hosté dùslednì odvrátit A odra�ený
míè posílá z 15 metrù nechytatelnì bombou k tyèi domácí kanonýr Hájek 2:1! Hosté ještì vrhnou
všechny síly do útoku, ale pramení z toho jen šance pro Hájka, který v 90. minutì postupuje od
pùlky sám na Lahùlka, který však jeho støelu doká�e vyrazit. Utkání tak konèí vítìzstvím
domácího celku, který po dvou kolech má plný poèet bodù!

Ohlasy po utkání:

Br.: 52. Vlach, 88. Hájek 57. Mitáè

Rozhodèí: Jirák Vrtal, Mizera (dobrý výkon všech) Delegát: Mazánek

�K: 1:2 (Kosiewicz)

Sokol Doubí: Jirák Herkner, Šimek, Vlach, Kabát Holický, Vlach Zeman (87. P. Gruncl),
Suchomel (c), Benda (72. Matuna) Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Jonáš

Chybìli: Urban, Jech (zranìní), Kováøík (dovolená), Beneš (práce), Zradièka (dlouhodobì práce
v Nìmecku)

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Myslím, �e diváci vidìli bojovné utkání, které
smìøovalo k zaslou�ené dìlbì bodù. My nakonec tìsnì pøed koncem rozhodli ze standartní
situace, kterým se sna�íme vìnovat A dnes to pøineslo své ovoce v podobì tøí bodù. Pochválit
dnes musím Michala Hájka, kterého úvod soutì�e zastihl v dobré formì. V pøíštím týdnu se
pøedstavíme v nedìli na høišti nováèka, týmu Mšena B, které má svoji kvalitu, kdy� dnes
dokázalo vysoko vyhrát v Hejnicích. My tam však pojedeme s cílem bodovat A udr�et se v
popøedí tabulky.



- 8 -

© 2017 Pavel Jošt

� Komentáø k 3. mistrovskému utkání mu�ù 3. 9. 2017

Jiskra Mšeno Jablonec n. N. B Sokol Doubí 2:1 (0:0)

V dalším kole jsme zají�dìli do nedalekého Jablonce n. N., kde nás èekalo tì�ké utkání s
rezervou divizního Mšena. Ji� ve 4. minutì mù�e jít náš tým do vedení, to pìkný centr Holického
pøistál na hlavì Zemana, kterého reflexivním zákrokem vychytal gólman Braniš. Domácí
zahrozí v 16. minutì, to se po rychlém brejku dostal do zakonèení Pešat, kterému na poslední
chvíli støelu zblokoval skluzem hostující stoper Kosiewicz. Na další šance si diváci museli
poèkat a� na konec poloèasu. Ve 44. minutì hosté zahrávají rohový kop, centr Kováøíka si najde
Hájek, ve vylo�ené šanci však koníèkem posílá míè nad branku! Domácí kontrují trestným
kopem z pùlky, kdy míè prolétne celým vápnem a u zadní tyèe v tì�ké pozici domácí hráè
pøestøeluje. V prvním poloèase tak diváci branku nevidìli.

Úvod druhé poloviny utkání opìt patøil hostùm. Ve 48. minutì unikl hostující obranì rychlonohý
Hájek, jeho støela však tìsnì minula domácí branku. V 52. minutì u� udeøilo, bohu�el do naší
sítì, to vyrobil hrubku stopér Šimek, kterého snadno obral o míè nejlepší hráè domácích Švorc a
prostøelil Jiráka 1:0. Domácí však nevedli dlouho, v 54. minutì se k trestnému kopu ze strany
postavil Vlach a jeho støela k pøekvapení všech skonèila v domácí brance 1:1. Utkání rozhodla
74. minuta, to domácí poslali míè za hostující obranu, domácí kapitán Švorc pøetlaèil Kabáta a
poslal míè pøesnì k tyèi 2:1. Hosté se sna�í o vyrovnání a v 89. minutì k nìmu nemìli daleko, to
odra�ený míè po rohovém kopu napálil Vlach, jeho støela šla však tìsnì nad branku. Utkání tak
konèí vítìzstvím domácího celku.

Ohlasy po utkání:

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dneska jsme sahali po bodech, bohu�el chyby
v obranì a chabá produktivita nás pøipravila o bodový zisk. Jinak hernì to nebylo špatné, minulý
týden jsme mìli štìstí, dnes naopak smùlu. Pochválit musím Holického s Vlachem, kteøí odehráli
velmi dobrý zápas. Pøíští týden nás èeká silná Lomnice n. P., hrajeme však doma a budeme chtít
zvítìzit.

Br.: 52., 74. L. Švorc 54. Vlach

Rozhodèí: Frýda Horáèek, Blaschke (dobrý výkon) Delegát: Prùcha

�K: 3:1 (Vlach)

Sokol Doubí: Jirák (c) Beneš (81. Matuna), Kosiewicz, Šimek, Kabát Holický, Vlach Zeman
(69. Benda), Kováøík (79. Zradièka), Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo

Chybìli: Suchomel, Urban, Jech, Jonáš (zranìní), P. Gruncl (práce)
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