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� Slovo vodemú

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na zápase šestého kola mu�ù, ve kterém hostíme mu�stvo Pìnèína. Po
pøedchozích pìti kolech mají naši chlapi 7 bodù, bohu�el minule jsme doma vidìli zápas
s Lomnicí, ve kterém málem došlo ke zvratu. Prohrávali jsme sice 0:3, ale dokázali jsme skóre
zvrátit na 2:3, ale tøetí gól tam u� bohu�el nespadl. Pøitom se tak mohlo stát nejménì tøikrát. Další
zápas v Hejnicích skonèil nerozhodnì 1:1 a mìli jsme tak dùle�itý bod. Jsme nyní na šestém
místì a tøi body doma by se moc hodily.
Dr�íme našim hráèùm palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

�

�

Výsledky mladých fotbalistù Doubí

Naše webové stránky

Starší �áci:

Mladší �áci:

Doubí - Frýdlant 2:1 (1:0)
Vratislavice - Doubí 7:1 (3:0)

Doubí - Chrastava 9:1 (4:1)
Strá� - Doubí 0:5 (0:3)

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

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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� Komentáø k 5. mistrovskému utkání mu�ù 16. 9. 2017

FK Hejnice : TJ Sokol Doubí 1:1 (1:0)

V sobotu za deštivého poèasí jsme zají�dìli ve velmi okleštìné sestavì do Hejnic. Úvod zápasu
byl ve znamení vzájemného o�ukávání a tak první nebezpeènou situaci vidí diváci v 8. minutì, to
Kováøík pìknou pøihrávkou našel Hájka, kterého však vychytal dobøe vybìhnuvší Martin. Ve
23. minutì centruje do vápna Kováøík, odra�ený míè si našel Vlach a v dobré pozici pálí mimo
branku. Ve 25. minutì vybojoval u lajny míè dùrazný Herkner, navedl si míè do vápna a jeho
støelu výbornì vyrazil na roh gólman domácích Martin. To byla velká šance. Ve 27. minutì
domácí Ko�átko vyvezl míè a zalo�il první velkou šanci domácích, støela ze strany však minula
hostující branku. Ve 40. minutì jdou domácí do vedení, dlouhý míè do strany, centr pøed naší
branku 8a domácí Kobr míè dostal do branky 1:0. Otøesení hosté mìli ještì jednou namále, to ve
43. minutì pøestøeluje domácí hráè branku v dobré pozici. Do kabin tak odcházejí spokojenìjší
domácí fotbalisté.

Druhý poloèas zaèal stejnì jako první, hra se odehrávala ve støedu høištì, k vidìní bylo hodnì
nepøesností z obou stran. V 68. minutì hosté vyrovnávají, Kováøík pošle do šance Herknera, jeho
vychytal Martin, ale bojovný Herky v le�e ještì stihne odra�ený míè pøistrèit pøed prázdnou
branku Zradièkovi, který nemá problém srovnat stav 1:1. Od této chvíle domácí zvýší tempo
a tlaèí se pøed hostující branku. V 72. minutì však dlouhý výkop Jiráka doletí k Hájkovi, který
uteèe domácí obranì a bì�í sám na Martinovu branku, ten však vèas vybìhne a støelu doká�e
vyrazit. V 81. minutì jsou v šanci domácí, Jirák však doká�e vyrazit míè na rohový kop.
O minutu pozdìji znovu støílí domácí a Jirák znovu musí pøedvést své umìní. V 84. minutì mù�e
rozhodnout domácí špílmachr Ko�átko, jeho støelu však vyrá�í výborný Jirák. Z následného rohu
se míè odrazí na penaltu a domácí hráè ke zlosti domácích fanouškù pøestøeluje branku hostù.
V 90. minutì mají domácí poslední šanci, ale Jiráka se jim prostøelit nepodaøilo. A tak utkání
konèí remízou, ze kterou jsou hosté viditelnì spokojenìjší.

Ohlasy po utkání:

Dnes je ten bod doslova vybojovaný. Chybìlo
nám hodnì hráèù, ale ti, co nastoupili, tam dnes nechali všechno. Vyzdvihnout musím brankáøe
Jiráka, který nám v závìreèné ètvrthodinì remízu doslova vychytal. Teï nás èeká série tøí
domácích zápasù, kde se rozhodne, v jakých patrech tabulky se budeme pohybovat. Víme, �e
vyhrát tøikrát v øadì doma je velmi slo�ité, ale urèitì se o to pokusíme. V sobotu k nám pøijede
nováèek z Pìnèína, kterému se výsledkovì pøíliš nedaøí, ale v kádru má nìkolik velmi kvalitních
fotbalistù.

Br.: 40. Kobr 68. Zradièka

Rozhodèí: Zboroò Maøatka, Kováø (celkem dobrý výkon) Delegát: Všechovský

�K: 0:2 (Suchomel, Kosiewicz)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Kosiewicz, Suchomel (c), Kabát Vlach, Zradièka Matuna (60.
Benda), Kováøík, Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Bláha

Chybìli: P. Gruncl (rodinné dùvody), Urban, Jonáš (zranìní), Holický, Zeman, Šimek
(dovolená)

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
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� Komentáø ke 4. mistrovskému utkání mu�ù 9. 9. 2017

TJ Sokol Doubí : FC Lomnice nad Popelkou 2:5 (0:2)

V sobotu jsme na svém høišti pøivítali druhý tým tabulky z Lomnice n. P. Hned od zaèátku utkání
se hosté ujali taktovky a dr�eli míè na svých kopaèkách. Domácí pùsobili zakøiknutým dojmem,
avšak soupeøe do šancí nepouštìli. A� pøišla 22. minuta a špatné vybìhnutí domácího gólmana
Jiráka, kterého hlavièkou pohodlnì pøehodil hostující kanonýr Drahoòovský 0:1. Domácí po
inkasované brance zvýšili tempo a hned ve 26. minutì mohli vyrovnat, to se po výborné
individuální akci prosadil domácí kapitán Suchomel a pøedlo�il míè na malé vápno Vlachovi,
který však v 1000 % šanci nastøelil jen gólmana Pøibyla! Ve 40. minutì domácí darovali hostùm
druhý gól, to Kosiewicz u postranní èáry váhal s odkopem, a� ho o míè obrali hostující hráèi
a následnì vy�ukali domácí obranu v èele se zakonèujícím Gaubmanem 0:2. do kabin tak hosté
odcházeli s dvoubrankovým vedením.

Domácí chtìli s výsledkem ještì nìco udìlat, ale úvod druhého poloèasu mìli doslova
katastrofální. Nejdøíve ve 46. minutì postupoval hostující hráè sám na Jiráka, který ho však
vychytal. Ve 49. minutì u� udeøilo, to se do míèe opøel Drahoòovský a míè skonèil pod
„klackem“ domácí branky 0:3. Zdálo se, �e utkání je rozhodnuté. Avšak domácí pøeskupily øady
a vrhly veškeré síly do útoku. V 54. minutì Hájek pøedal míè Herknerovi, který jemnì teèovanou
støelou pøekonává jinak výborného Pøibyla v brance hostù 1:3. V 57. minutì pálí levaèkou opìt
agilní Herkner a jen dobrý zákrok Pøibyla ochránil hosty pøed pohromou. V 61. minutì posílá
Kabát centr do vápna, kde se míè odrazí k Vlachovi, který sni�uje na 2:3! V 69. minutì je ve
vápnì faulovaný Suchomel, píš�alka sudího Ouøedníka však mlèí. V 70. minutì se do obrovské
šance dostal Herkner, který s brankáøem Pøibylem však pøehodil i bránu! To byla velká škoda.
A tak pøišel trest, 74. minuta, centr do vápna a nikým nehlídaný Drahoòovský hlavou pøekonává
Jiráka 2:4. A bylo, jak se øíká po zápase… V 86. minutì se hosté prosadili ještì jednou zásluhou
Drusana, jeho� trestný kop ze strany zapadl k tyèi domácí branky 2:5. Hosté si tak z doubského
peršanu odvá�í tøi body.

Ohlasy po utkání:

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Pro nás trochu neš�astné utkání. Hostùm tam
dnes spadlo prakticky vše, do èeho kopli. Pokud budeme dìlat chyby, jako pøed prvníma dvìma
góly bodovat prostì nebudeme. Ve druhém poloèase jsme se dostali na dostøel, mìli další šance,
navíc se urèitì dala pískat penalta po faulu na Suchomela. Vìøím, �e kdybychom vyrovnali, ještì
bychom utkání otoèili, v tu chvíli byla Lomnice hodnì dole. Ale to je kdyby, hosté náš tlak
pøeèkali a sami rozhodli. Nedá se nic dìlat, pokusíme se nìco pøivézt z Hejnic, i kdy� víme, �e to
bude hodnì tì�ké, jeliko� tam pojedeme výraznì oslabeni (Holický, Šimek, Urban, Zeman)

Br.: 54. Herkner, 61. Vlach 22., 49., 74. Drahoòovský, 40. Gaubman, 86. Drusan

Rozhodèí: Ouøedník A. Bro�, Balatka (velmi prùmìrný výkon) Delegát: nepøítomen

�K: bez karet

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Šimek, Kosiewicz (52. Zradièka), Kabát Vlach, Suchomel (c)
Holický, Kováøík (77. Benda), Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Matuna, P. Gruncl

Chybìli: Urban, Jonáš (zranìní), Zeman (dovolená)
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� Výsledky a další zápasy v pøíštích dvou týdnech



� Portrét hráèe TJ Sokol Doubí

1. Ahoj Davide, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš dìti?

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 porá�ka v kariéøe?

7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?

O: Zdravím ètenáøe obèasníku Doubák, jmenuji se , je mi 22 let a stejnì jako mùj
spoluhráè Michal Hájek jsem na své narozeniny nemusel do školy, jeliko� jsem se narodil 16.
srpna. Jsem svobodný, mám ale pøítelkyni Terezu. Dìti neplánujeme.

O: Nejèastìji mi kamarádi a spoluhráèi øíkají ,,Maty“. V poslední dobì se také ujala pøezdívka

,,Davèa“, se kterou pøišel náš asistent Milan Bláha.

O: S fotbalem jsem zaèal v 8 letech na vesecké škváøe, kde jsem pùsobil dlouhých 7 let, poté

jsem zaèal hledat novou výzvu a pøestoupil do nedalekého Doubí. V dorosteneckém vìku jsem

ještì pùsobil ve VTJ Rapid Liberec, kde jsem pùl sezony hrál dorosteneckou ligu.

O: Kdy� u� dostanu dùvìru a naskoèím do utkání, piluji lajnu na pravé záloze.

O: Nosím kopaèky Nike Hypervenom, turfy pak Nike Tiempo. Na zádech nosím èíslo 14.

O: Urèitì byla cenná zkušenost zahrát si dorosteneckou ligu s Rapidem, i kdy� výsledkovì se

úplnì nedaøilo. Co se týèe neúspìchù, byla to prohra s dorostem sešívaných, stav u� bohu�el

nevím, ale 7 branek jsme urèitì obdr�eli.

O: Mým fotbalovým vzorem je portugalský èarodìj a ostrostøelec Cristiano Ronaldo. Sledoval

jsem ho u� v dobì, kdy válel za United. Líbí se mi jeho pøíbìh, chlapec z chudé rodiny se dostal

a� na vrchol tím, jak na sobì tvrdì døel.

David Matuna
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8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mu�stvo?

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

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

O: V HET lize nejèastìji sleduji zápasy pra�ské Sparty a libereckého Slovanu, tyto dva týmy mi
jsou, jak se øíká, nejbli�ší. Ze zahranièních mu�stev nejvíce sleduji Real Madrid.

O: Na základní škole jsem byl jen 6 let, od 7. tøídy jsem toti� studoval na GFXŠ na Deutsche

Abteilung, kde jsem kvùli své lenosti vydr�el pouhé dva roky a poté jsem se stìhoval na

Gymnázium Na Bojišti, kde jsem slo�il v roce 2015 maturitní zkoušku a pøihlásil se na VOŠku

do Jablonce, kterou jsem ale po dvou letech studia nedokonèil. První záøijový den tohoto roku

jsem tedy poprvé v �ivotì šel do zamìstnání, pracuji na zákaznické podpoøe pro e-shopy jako

je Košík.cz, Bigbrands.cz atd.

O: Volného èasu bohu�el moc nemám, proto�e poøád døu. Kdy� u� se ale najde chvilka volna,

trávím ho s pøáteli, nebo pøítelkyní. V poslední dobì mne baví poznávání nových míst. Bìhem

léta jsem navštívil Monaco, Berlín a italský Milán.

Jsem spíše seriálový typ, tak�e na filmy moc nekoukám. Vybral bych ale Vymìøený èas. Kdy� si

chci pobreèet, pustím si Titanic, nebo Armagedon.
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góly bodovat prostì nebudeme. Ve druhém poloèase jsme se dostali na dostøel, mìli další šance,
navíc se urèitì dala pískat penalta po faulu na Suchomela. Vìøím, �e kdybychom vyrovnali, ještì
bychom utkání otoèili, v tu chvíli byla Lomnice hodnì dole. Ale to je kdyby, hosté náš tlak
pøeèkali a sami rozhodli. Nedá se nic dìlat, pokusíme se nìco pøivézt z Hejnic, i kdy� víme, �e to
bude hodnì tì�ké, jeliko� tam pojedeme výraznì oslabeni (Holický, Šimek, Urban, Zeman)

Br.: 54. Herkner, 61. Vlach 22., 49., 74. Drahoòovský, 40. Gaubman, 86. Drusan

Rozhodèí: Ouøedník A. Bro�, Balatka (velmi prùmìrný výkon) Delegát: nepøítomen

�K: bez karet

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Šimek, Kosiewicz (52. Zradièka), Kabát Vlach, Suchomel (c)
Holický, Kováøík (77. Benda), Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Matuna, P. Gruncl

Chybìli: Urban, Jonáš (zranìní), Zeman (dovolená)
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� Výsledky a další zápasy v pøíštích dvou týdnech



� Slovo vodemú

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na zápase šestého kola mu�ù, ve kterém hostíme mu�stvo Pìnèína. Po
pøedchozích pìti kolech mají naši chlapi 7 bodù, bohu�el minule jsme doma vidìli zápas
s Lomnicí, ve kterém málem došlo ke zvratu. Prohrávali jsme sice 0:3, ale dokázali jsme skóre
zvrátit na 2:3, ale tøetí gól tam u� bohu�el nespadl. Pøitom se tak mohlo stát nejménì tøikrát. Další
zápas v Hejnicích skonèil nerozhodnì 1:1 a mìli jsme tak dùle�itý bod. Jsme nyní na šestém
místì a tøi body doma by se moc hodily.
Dr�íme našim hráèùm palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

�

�

Výsledky mladých fotbalistù Doubí

Naše webové stránky

Starší �áci:

Mladší �áci:

Doubí - Frýdlant 2:1 (1:0)
Vratislavice - Doubí 7:1 (3:0)

Doubí - Chrastava 9:1 (4:1)
Strá� - Doubí 0:5 (0:3)

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

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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� Komentáø k 5. mistrovskému utkání mu�ù 16. 9. 2017

FK Hejnice : TJ Sokol Doubí 1:1 (1:0)

V sobotu za deštivého poèasí jsme zají�dìli ve velmi okleštìné sestavì do Hejnic. Úvod zápasu
byl ve znamení vzájemného o�ukávání a tak první nebezpeènou situaci vidí diváci v 8. minutì, to
Kováøík pìknou pøihrávkou našel Hájka, kterého však vychytal dobøe vybìhnuvší Martin. Ve
23. minutì centruje do vápna Kováøík, odra�ený míè si našel Vlach a v dobré pozici pálí mimo
branku. Ve 25. minutì vybojoval u lajny míè dùrazný Herkner, navedl si míè do vápna a jeho
støelu výbornì vyrazil na roh gólman domácích Martin. To byla velká šance. Ve 27. minutì
domácí Ko�átko vyvezl míè a zalo�il první velkou šanci domácích, støela ze strany však minula
hostující branku. Ve 40. minutì jdou domácí do vedení, dlouhý míè do strany, centr pøed naší
branku 8a domácí Kobr míè dostal do branky 1:0. Otøesení hosté mìli ještì jednou namále, to ve
43. minutì pøestøeluje domácí hráè branku v dobré pozici. Do kabin tak odcházejí spokojenìjší
domácí fotbalisté.

Druhý poloèas zaèal stejnì jako první, hra se odehrávala ve støedu høištì, k vidìní bylo hodnì
nepøesností z obou stran. V 68. minutì hosté vyrovnávají, Kováøík pošle do šance Herknera, jeho
vychytal Martin, ale bojovný Herky v le�e ještì stihne odra�ený míè pøistrèit pøed prázdnou
branku Zradièkovi, který nemá problém srovnat stav 1:1. Od této chvíle domácí zvýší tempo
a tlaèí se pøed hostující branku. V 72. minutì však dlouhý výkop Jiráka doletí k Hájkovi, který
uteèe domácí obranì a bì�í sám na Martinovu branku, ten však vèas vybìhne a støelu doká�e
vyrazit. V 81. minutì jsou v šanci domácí, Jirák však doká�e vyrazit míè na rohový kop.
O minutu pozdìji znovu støílí domácí a Jirák znovu musí pøedvést své umìní. V 84. minutì mù�e
rozhodnout domácí špílmachr Ko�átko, jeho støelu však vyrá�í výborný Jirák. Z následného rohu
se míè odrazí na penaltu a domácí hráè ke zlosti domácích fanouškù pøestøeluje branku hostù.
V 90. minutì mají domácí poslední šanci, ale Jiráka se jim prostøelit nepodaøilo. A tak utkání
konèí remízou, ze kterou jsou hosté viditelnì spokojenìjší.

Ohlasy po utkání:

Dnes je ten bod doslova vybojovaný. Chybìlo
nám hodnì hráèù, ale ti, co nastoupili, tam dnes nechali všechno. Vyzdvihnout musím brankáøe
Jiráka, který nám v závìreèné ètvrthodinì remízu doslova vychytal. Teï nás èeká série tøí
domácích zápasù, kde se rozhodne, v jakých patrech tabulky se budeme pohybovat. Víme, �e
vyhrát tøikrát v øadì doma je velmi slo�ité, ale urèitì se o to pokusíme. V sobotu k nám pøijede
nováèek z Pìnèína, kterému se výsledkovì pøíliš nedaøí, ale v kádru má nìkolik velmi kvalitních
fotbalistù.

Br.: 40. Kobr 68. Zradièka

Rozhodèí: Zboroò Maøatka, Kováø (celkem dobrý výkon) Delegát: Všechovský

�K: 0:2 (Suchomel, Kosiewicz)

Sokol Doubí: Jirák Beneš, Kosiewicz, Suchomel (c), Kabát Vlach, Zradièka Matuna (60.
Benda), Kováøík, Herkner Hájek

Pøipraveni ještì: Sulo, Bláha

Chybìli: P. Gruncl (rodinné dùvody), Urban, Jonáš (zranìní), Holický, Zeman, Šimek
(dovolená)

Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):
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