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Sokol Ruprechtice - TJ Sokol Doubí 3:0 (3:0)
V sobotním dopoledni se torzo naší sestavy pøedstavilo na UMT v Harcovì, kam byl kvùli špatnému terénu
v Ruprechticích zápas pøeloen. Od úvodu utkání mìli domácí více ze hry a první ohroení naší branky
pøišlo po rohovém kopu v 10. minutì, to po nepøehledné situaci skonèil míè v naší síti, avšak po faulu na
gólmana Jiráka. Branka tedy nebyla uznána, ale mnohem horší zpráva byla ta, e brankáø Jirák si vánì
poranil kotník. První branka padla ve 26. minutì, kdy váhání s odkopem v naší obranì potrestal Sochor 1:0. Ve 34. minutì u vedou domácí o dvì branky, ztráta ve støedu høištì a rychlý brejk, který pøesnì
zakonèil Marek Šrajbr - 2:0. Po této brance musel definitivnì opustit branku Honza Jirák, který své místo
pøepustil "Nestorovi" Peteru Sulovi. Ve 43. minutì darujeme domácím tøetí branku, tu zreírovali Vlach s
Kosiewiczem, kteøí pøipravili ideální pozici pro Lukáše Šrajbra, který podìkoval brankou - 3:0. Hosté v
prvním poloèase smìrem do útoku nepøedvedli prakticky nic, za zmínku snad stojí jen hlavièka Matuny po
centru Beneše, se kterou si Vavøich v pohodì poradil.

14. 10. 2017

Ve druhém poloèase nastalo ve høe hostù hlavnì v defenzivì zlepšení i tak se domácí dostali k nìkolika
šancím. Tu nejvìtší napálil Prùcha z trestného kopu do bøevna. V ostatních pøípadech si vìdìl rady ve
spolupráci s obranou spolehlivì chytající Sulo. I hosté si vytvoøili jednu stoprocentní šanci, tu však kapitánu
Herknerovi výbornì chytil Vavøich. Domácí si tak pøipsali proti oslabenému soupeøi jasnou výhru.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Máme obrovské problémy se sestavou, dnes se nám navíc
zranili Jirák s Holickým. Pøesto jsme mìli utkání zvládnout lépe, domácím jsme všechny tøi góly doslova
darovali. Dìláme obrovské hrubky v obranì a dnes jsme nepøedvedli nic ani smìrem do útoku. Proto takový
výsledek, který je naprosto zaslouený. Nejsme v dobré situaci, navíc k nám v sobotu pøijede lídr tabulky z
Desné. Hosté jsou favoriti, pøesto vìøím, e pokud se vyvarujeme chyb v obranì, pøidáme bojovnost, tak
mùeme bodovat.

TJ Sokod Doubí : TJ Desná

Br.: 26. Sochor, 34. M. Šrajbr, 43. L. Šrajbr
Rozhodèí: Dvoøák - Šmíd, Bohata (velmi dobrý výkon), delegát: Mazánek
K: 1:3 (Beneš, Matuna, Vlach)
Sokol Doubí: Jirák (35. Sulo) - Beneš, Kosiewicz, Vlach, Kabát - Zeman, Holický (46. Jonáš), Benda,
Matuna - Èára, Herkner (c)
Pøipraveni ještì: Bláha
Chybìli: Šimek, Urban (zranìní), Kováøík, P. Gruncl (práce), Suchomel (rodinné dùvody), Hájek, Zradièka
(disciplinární trest)!!!
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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase desátého kola muù, ve kterém hostíme mustvo Desné.
Tento tým je v souèasné dobì na prvním místì s 21 body. Naše pozice je nyní 9. místo s 11 body.
Pøesto není nic rozhodnuto pøedem a naši chlapci urèitì zabojují a zabodují. Tým Desné prohrál
s Krásnou Studánkou a s Lomnicí nad Popelkou. Bohuel má náš kádr muù problémy
s marodkou, èervenými kartami a dalšími absencemi.
Pøesto našim chlapcùm drme palce, a zabodují a udìlají nám radost.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

I

MUI - I.A TØÍDA - výsledky, pøíští zápasy, tabulka
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I Komentáø k 8. mistrovskému utkání muù 30. 9. 2017
TJ Sokol Doubí FK Cvikov 2:2 (0:1)
V sobotu jsme na domácím høišti hostili poslední tým tabulky ze Cvikova. Domácí nastoupili v oslabené
sestavì a tak se od úvodu utkání hrál podprùmìrný fotbal plný nepøesností. Ji ve 2. minutì mohl bìet sám
na branku Zeman, šance se však zalekl a hostující bek mu balón odkopl, následná støela levou nohou od
Suchomela šla nad branku. Hosté zkouší štìstí v 15. minutì, ale støela jde vysoko nad branku. V 19. minutì
jdou hosté do vedení, to Kabát špatnì rozehrál, následnì pøichází pøihrávka za naši rozhozenou obranu
a Vacek jde sám na naši branku a s pøehledem pøekonává Jiráka - 0:1. V 19. minutì jde sám na branku
domácí Zeman, kterého však vychytal brankáø Machaèný. Ve 28. minutì støílí hostující Tøešòák tìsnì vedle.
O chvíli pozdìji pøichází další velká hrubka v domácí rozehrávce, Kosiewicz snadno pøijde o míè a situaci
na poslední chvíli hasí Jirák za cenu rohového kopu.
Ve 34. minutì mají domácí k dispozici trestný kop, který Vlach posílá pøes zeï a hostující obránce
vyhlavièkuje jistý gól na rohový kop! Ve 37. minutì støílí po úniku ze strany nad branku Herkner. Ve 39.
minutì mají domácí další obrovskou šanci, to Suchomel pìknì vysunul Zradièku, který postupoval úplnì
sám na Machaèného. Zradièka však se zakonèením tak dlouho váhal, a míè hostující gólman ve spolupráci
s obráncem dokázali dostat do bezpeèí. V tu chvíli mìli poprvé (ne však naposledy v tomto utkání) nábìh na
infarkt domácí trenéøi. Ve 41. minutì mohou navýšit vedení hosté, míè na poslední chvíli zablokuje dobøe se
vracející Zeman.
Do druhého poloèasu domácí vstoupí s touhou utkání otoèit, ale hra se jim nedaøí a nedokáí soupeøe dostat
pod tlak. V 60. minutì to tak zkouší ze støední vzdálenosti Kováøík, Machaèný je však u tyèe vèas a míè
vyráí na rohový kop. V 63. minutì pøedvedou ve svém vápnì nepochopitelný zkrat Zeman s Kabátem
a hostující Engelhart jim za to podìkuje brankou - 0:2!! V 67. minutì mùe sníit Vlach, Machaèný vyráí
na rohový kop. V 74. minutì fauluje Herknera hostující Brenn a vidí druhou lutou kartu a je vylouèen.
Následný trestný kop posílá do sítì Kováøík 1:2! Hosté mohou následnì znovu odskoèit, to chybuje pøi
výkopu Jirák, následuje rychlý brejk, trma-vrma v našem vápnì a míè se odráí k úplnì volnému
hostujícímu hráèi, který místo prázdné branky trefuje jen tyè! V 77. minutì uteèe hostující obranì Herkner,
pøedkládá míè pøed prázdnou branku Suchomelovi, kterému v krkolomné pozici doslova vykopne míè od
nohy hostující obránce. V 80. minutì jsou po vzájemném konfliktu vylouèeni hostující Vávra a domácí
Zradièka. V 85. minutì je srovnáno, Kováøík pìknì vysune kapitána Suchomela, který s pøehledem pøehodil
Machaèného 2:2! Domácí chtìjí ještì zvrátit utkání na svou stranu, v 88. minutì po dlouhém autu
prodluuje míè hlavou Matuna a následná teè Vlacha konèí na tyèi! Utkání následnì rozhodèí Špidlen
ukonèuje.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Nejsme spokojeni ani s výsledkem, ani s výkonem týmu.
Ano, chybìlo nám pár hráèù, ale i tak jsme to utkání mìli zvládnout. To jaké dìláme hrubky v obranì,
nedìlají ani dìcka v pøípravce. Bohuel se tyto chyby opakují kadý zápas! Musíme se nad tím zamyslet
a dùraznì si o tom na tréninku promluvit. Nejsme spokojeni ani s disciplínou, poøád s nìkým diskutujeme
a z podrádìní plynou i zbyteèné èervené karty, minule Hájek, dnes Zradièka. Pøíští zápas hrajeme derby
v Ruprechticích a v kádru máme doslova kalamitní stav, urèitì nebudou k dispozici (Šimek, Urban, Hájek,
Zradièka, Kováøík, P. Gruncl), velký otazník je nad Holickým. Pøesto se budeme snait utkání odjezdit
a odbojovat a tøeba to pøinese bodový zisk.
Br.: 74. Kováøík, 85. Suchomel 19. Vacek, 63. Engelhart
Rozhodèí: Špidlen Halama, Horáèek (velmi dobrý výkon) Delegát: nepøítomen
K: 2:4 (Beneš, Kosiewicz) ÈK: 1:2 (za domácí Zradièka)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Kosiewicz, Vlach, Kabát
(66. Matuna), Suchomel (c)

Benda, Zradièka, Kováøík, Herkner, Zeman

Pøipraveni ještì: Sulo, Jonáš, P. Gruncl
Chybìli: Šimek, Urban, Holický (zranìní), Hájek (disciplinární trest)
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MLADŠÍ ÁCI - OKRESNÍ PØEBOR - výsledky, pøíští zápasy, tabulka
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I

STARŠÍ ÁCI - OKRESNÍ PØEBOR - výsledky, pøíští zápasy, tabulka

I Naše webové stránky
Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na adrese
www.sokoldoubi.cz.
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I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
1.Ahoj Ondro, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš dìtí?
O: Ahoj pøátelé fotbalu, jmenuji se Ondøej Herkner, je mi 28 let. Jsem, dá se øíci, èerstvì enatý a
to ji jeden rok, kdy jsme si své ANO øekli se svou krásnou enou Evièkou dne 2. 7. 2016. Dìti
zatím nemáme.
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
O: Všichni mi øíkají ,, Herky'' a pøezdívka vznikla zkrácením mého pøíjmení. Ještì mám teï jednu
èerstvou a to ,,Herkules''. To vzniklo, kdy mé pøíjmení nedokázal pøeèíst poøadatel na turnaji ve
Višòové.
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
O: S fotbalem jsem zaèínal v Doubí a to ve svých 6 letech ještì ve starém Kikáèi. Pak si mì vytáhl
trenér Passian do starších ákù Stráe nad Nisou, kde jsem pùsobil 3 roky a vykopali jsme ligu.
Bohuel u jsem byl vìkem dorostenec a soutì, kterou jsme si vykopali, jsem si nezahrál. Dorost
jsem odehrál ve Slovanu Liberec, do kterého mì pøetáhl pan Štol (šéftrenér dorostu ve Slovanu).
Tam jsem odehrál 4 roky a zahrál si proti nejlepším týmùm v Èeské republice. V 18 letech skonèil
vìkovì dorost a Slovan u mì nepotøeboval. Z 22 lidí, co jsme mìli v kádru, prošli dále jen 2 kluci.
A tak jsem se vrátil do chlapù zpìt v Doubí.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
O: Nejèastìji nastupuji na kraji zálohy, jeliko jsem tahový hráè :-)
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
O: Nosím nejradìji Nike Mercurial, ale nyní hraju v Adidasech, jeliko tehdy pøi nákupu nemìli
velikost Mercurialek. Na zádech nosím èíslo 7 a to u odmalinka. Nedám na nìj dopustit.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
O: Za nejvìtší fotbalový úspìch povauji to, e jsem si ve starších ákách a dorostu zahrál ve
výbìrech libereckého kraje. Byl jsem i na KoubaCupu, reprezentoval jsem liberecký kraj.
Poráka v kariéøe byla ta, e jsme tehdy ve Slovanu mìli v posledním kole porazit doma
slabouèký Chomutov a postoupili bychom z divize do ligy. Dostali jsme 3:0.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
O: Døíve jsem mìl hroznì rád Thieryho Henryho. Ze souèasných se mi líbí Neymar. Máme mnoho
podobného :-)

8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
O: Z èeských je to urèitì Liberec a ze zahranièních Barcelona a PSG.
9. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
O: Základní školu jsem dochodil celou, to samozøejmì musím povaovat za úspìch. Dále jsem
chodil na školu se strojním, stavebním a dopravním zamìøením. Byl jsem vzorným studentem.
Momentálnì pracuji jako koordinátor a konstruktér ve spoleènosti Miconex, která dodává své
výrobky do Ameriky a Èíny a z našich výrobkù se následnì vyrábìjí pamìové karty a mikroèipy.
Je to velice zajímavá práce.
10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
O: Volný èas vìtšinou trávím se svou enou a partou kamarádù. Z kamarádù trávím nejvíc èasu s
Pavlem Grunclem. Nejsme kdovíjací kamarádi, spíš jsme na sebe tak nìjak zbyli. Hodnì èasu
trávím i s Kájou Kabátem, který u nás v týmu nastupuje na pozici pravého beka. Filmy moc
nesleduji, spíš seriály. Tøeba Ordinaèka je pro mì TOP. :-)
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I Komentáø k 8. mistrovskému utkání muù 30. 9. 2017
TJ Sokol Doubí FK Cvikov 2:2 (0:1)
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sám na Machaèného. Zradièka však se zakonèením tak dlouho váhal, a míè hostující gólman ve spolupráci
s obráncem dokázali dostat do bezpeèí. V tu chvíli mìli poprvé (ne však naposledy v tomto utkání) nábìh na
infarkt domácí trenéøi. Ve 41. minutì mohou navýšit vedení hosté, míè na poslední chvíli zablokuje dobøe se
vracející Zeman.
Do druhého poloèasu domácí vstoupí s touhou utkání otoèit, ale hra se jim nedaøí a nedokáí soupeøe dostat
pod tlak. V 60. minutì to tak zkouší ze støední vzdálenosti Kováøík, Machaèný je však u tyèe vèas a míè
vyráí na rohový kop. V 63. minutì pøedvedou ve svém vápnì nepochopitelný zkrat Zeman s Kabátem
a hostující Engelhart jim za to podìkuje brankou - 0:2!! V 67. minutì mùe sníit Vlach, Machaèný vyráí
na rohový kop. V 74. minutì fauluje Herknera hostující Brenn a vidí druhou lutou kartu a je vylouèen.
Následný trestný kop posílá do sítì Kováøík 1:2! Hosté mohou následnì znovu odskoèit, to chybuje pøi
výkopu Jirák, následuje rychlý brejk, trma-vrma v našem vápnì a míè se odráí k úplnì volnému
hostujícímu hráèi, který místo prázdné branky trefuje jen tyè! V 77. minutì uteèe hostující obranì Herkner,
pøedkládá míè pøed prázdnou branku Suchomelovi, kterému v krkolomné pozici doslova vykopne míè od
nohy hostující obránce. V 80. minutì jsou po vzájemném konfliktu vylouèeni hostující Vávra a domácí
Zradièka. V 85. minutì je srovnáno, Kováøík pìknì vysune kapitána Suchomela, který s pøehledem pøehodil
Machaèného 2:2! Domácí chtìjí ještì zvrátit utkání na svou stranu, v 88. minutì po dlouhém autu
prodluuje míè hlavou Matuna a následná teè Vlacha konèí na tyèi! Utkání následnì rozhodèí Špidlen
ukonèuje.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Nejsme spokojeni ani s výsledkem, ani s výkonem týmu.
Ano, chybìlo nám pár hráèù, ale i tak jsme to utkání mìli zvládnout. To jaké dìláme hrubky v obranì,
nedìlají ani dìcka v pøípravce. Bohuel se tyto chyby opakují kadý zápas! Musíme se nad tím zamyslet
a dùraznì si o tom na tréninku promluvit. Nejsme spokojeni ani s disciplínou, poøád s nìkým diskutujeme
a z podrádìní plynou i zbyteèné èervené karty, minule Hájek, dnes Zradièka. Pøíští zápas hrajeme derby
v Ruprechticích a v kádru máme doslova kalamitní stav, urèitì nebudou k dispozici (Šimek, Urban, Hájek,
Zradièka, Kováøík, P. Gruncl), velký otazník je nad Holickým. Pøesto se budeme snait utkání odjezdit
a odbojovat a tøeba to pøinese bodový zisk.
Br.: 74. Kováøík, 85. Suchomel 19. Vacek, 63. Engelhart
Rozhodèí: Špidlen Halama, Horáèek (velmi dobrý výkon) Delegát: nepøítomen
K: 2:4 (Beneš, Kosiewicz) ÈK: 1:2 (za domácí Zradièka)
Sokol Doubí: Jirák Beneš, Kosiewicz, Vlach, Kabát
(66. Matuna), Suchomel (c)

Benda, Zradièka, Kováøík, Herkner, Zeman

Pøipraveni ještì: Sulo, Jonáš, P. Gruncl
Chybìli: Šimek, Urban, Holický (zranìní), Hájek (disciplinární trest)
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Sokol Ruprechtice - TJ Sokol Doubí 3:0 (3:0)
V sobotním dopoledni se torzo naší sestavy pøedstavilo na UMT v Harcovì, kam byl kvùli špatnému terénu
v Ruprechticích zápas pøeloen. Od úvodu utkání mìli domácí více ze hry a první ohroení naší branky
pøišlo po rohovém kopu v 10. minutì, to po nepøehledné situaci skonèil míè v naší síti, avšak po faulu na
gólmana Jiráka. Branka tedy nebyla uznána, ale mnohem horší zpráva byla ta, e brankáø Jirák si vánì
poranil kotník. První branka padla ve 26. minutì, kdy váhání s odkopem v naší obranì potrestal Sochor 1:0. Ve 34. minutì u vedou domácí o dvì branky, ztráta ve støedu høištì a rychlý brejk, který pøesnì
zakonèil Marek Šrajbr - 2:0. Po této brance musel definitivnì opustit branku Honza Jirák, který své místo
pøepustil "Nestorovi" Peteru Sulovi. Ve 43. minutì darujeme domácím tøetí branku, tu zreírovali Vlach s
Kosiewiczem, kteøí pøipravili ideální pozici pro Lukáše Šrajbra, který podìkoval brankou - 3:0. Hosté v
prvním poloèase smìrem do útoku nepøedvedli prakticky nic, za zmínku snad stojí jen hlavièka Matuny po
centru Beneše, se kterou si Vavøich v pohodì poradil.

14. 10. 2017

Ve druhém poloèase nastalo ve høe hostù hlavnì v defenzivì zlepšení i tak se domácí dostali k nìkolika
šancím. Tu nejvìtší napálil Prùcha z trestného kopu do bøevna. V ostatních pøípadech si vìdìl rady ve
spolupráci s obranou spolehlivì chytající Sulo. I hosté si vytvoøili jednu stoprocentní šanci, tu však kapitánu
Herknerovi výbornì chytil Vavøich. Domácí si tak pøipsali proti oslabenému soupeøi jasnou výhru.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Máme obrovské problémy se sestavou, dnes se nám navíc
zranili Jirák s Holickým. Pøesto jsme mìli utkání zvládnout lépe, domácím jsme všechny tøi góly doslova
darovali. Dìláme obrovské hrubky v obranì a dnes jsme nepøedvedli nic ani smìrem do útoku. Proto takový
výsledek, který je naprosto zaslouený. Nejsme v dobré situaci, navíc k nám v sobotu pøijede lídr tabulky z
Desné. Hosté jsou favoriti, pøesto vìøím, e pokud se vyvarujeme chyb v obranì, pøidáme bojovnost, tak
mùeme bodovat.

TJ Sokod Doubí : TJ Desná

Br.: 26. Sochor, 34. M. Šrajbr, 43. L. Šrajbr
Rozhodèí: Dvoøák - Šmíd, Bohata (velmi dobrý výkon), delegát: Mazánek
K: 1:3 (Beneš, Matuna, Vlach)
Sokol Doubí: Jirák (35. Sulo) - Beneš, Kosiewicz, Vlach, Kabát - Zeman, Holický (46. Jonáš), Benda,
Matuna - Èára, Herkner (c)
Pøipraveni ještì: Bláha
Chybìli: Šimek, Urban (zranìní), Kováøík, P. Gruncl (práce), Suchomel (rodinné dùvody), Hájek, Zradièka
(disciplinární trest)!!!

Obsah:
I Slovo úvodem
I Výsledky, pøíští zápasy, tabulky
I Naše webové stránky
I Portrét hráèe TJ Sokol Doubí
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