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FK Rynoltice TJ Sokol Doubí 3:0 (1:0)
V sobotu jsme zajídìli na høištì druhého celku tabulky do Rynoltic. Hostùm stále chybí mnoho
hráèù a tak se v základní sestavì objevil i jeden z trenérského dua, tentokrát Milan Bláha na
pozici stopera. Celý první poloèas se nesl v duchu domácí pøevahy s nebezpeènými kontry hostù.
První velkou šanci mìli hosté, to Benda vypíchl míè váhajícímu obránci domácích, pøedloil míè
Kováøíkovi, který v superšanci z malého vápna jen nastøelil gólmana Kubínka!!! Rèení nedáš,
dostaneš, se opìt potvrdilo ve 14. minutì, to nejlepší hráè domácích Kopic vzal na polovinì høištì
míè, obešel ètyøi protihráèe a støelou od tyèe otevøel skóre 1:0. Hosté však hrají dobøe a v dalších
minutách mají šance právì oni, nejprve Herkner z hranice vápna tìsnì mine šibenici domácí
branky. V další šanci je hostující Zeman, jeho støela levaèkou však není pøesná. Domácí kontrují
støelami Èeøovského a T. Kotka, které však Jirákovu branku neohrozí. Další 100% šanci na
vyrovnání má Herkner, kterého poslal do úniku Kováøík, Herky však s gólmanem Kubínkem
pøehodil i branku. To byla velká škoda pro hostující tým. První poloèas tak konèí tìsným
vedením domácích.
Hostující smùla nebere konce a v poloèase musí støídat zranìný Beneš a zdravotní problémy hlásí
i Kabát. Do druhého poloèasu vstoupí domácí aktivnì a dostanou hosty pod tlak, tìm se nedaøí
udret míè na polovinì soupeøe a domácí podnikají jeden útok za druhým. Druhou branku se jim
podaøí vstøelit v 52. minutì, hosté házejí aut avšak pouze na domácí kopaèky, následuje kolmice
do vápna na T. Vacka, kterého trochu nešikovnì fauluje kapitán hostù Suchomel. Následnou
penaltu s pøehledem promìòuje Tomáš Kotek 2:0. Tato branka prakticky rozhodla utkání,
domácí drí míè na svých kopaèkách a hosté se k ohroení branky domácích ji nedostanou.
V 89. minutì domácí pøidávají tøetí branku, to domácí hráè uteèe po pravé stranì a pøedloí míè
na vápno Kopicovi, který trefuje pìknì k tyèi 3:0.

28. 10. 2017

TJ Sokod Doubí : FK Krásná Studánka

Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme opravdu ve velmi sloité situaci, chybí
nám stále mnoho hráèù a sestavu doslova lepíme. I pøesto jsme dnes v prvním poloèase pøedvedli
velmi dobrý výkon a jen díky naší impotenci v koncovce jsme si neodvezli lepší výsledek moná
dokonce i nìjaké body. Ve druhém poloèase u nás domácí pøehráli a my se prakticky jen bránili.
Pøíští týden nás èeká klíèový zápas v domácím prostøedí a to derby s Krásnou Studánkou.
Musíme toto utkání zvládnout a zvítìzit, abychom mìli klidnìjší zimu. Doufám, e budou
k dispozici Beneš a Kabát, kteøí dnes utrpìli zranìní. U teï je jisté, e v tomto dùleitém duelu
nám budou scházet Jirák, Hájek, Zradièka, Šimek, Urban, Jonáš a nejistý je i start Ondry
Holického. Další ztráty v kádru by u byly opravdu kritické.

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

I Komentáøe k posledním zápasùm muù

Br.: 14., 89. Kopic, 52. T. Kotek z pen.
Rozhodèí: Švec Hrbáèek, Pánek (dobrý výkon) Delegát: Fischer
K: 2:3 (Bláha, Suchomel, Benda)
Sokol Doubí: Jirák Beneš (46. Èára), Suchomel (c), Bláha, Kabát Vlach, Kosiewicz Zeman,
Kováøík, Herkner Benda (77. Matuna)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Hájek, Zradièka (disciplinární trest), Urban, Jonáš, Šimek, Holický (zranìní), P. Gruncl
(práce)

TJ Sokol Doubí
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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase dvanáctého kola muù, ve kterém hostíme mustvo Krásné
Studánky. Tento tým je v souèasné dobì tìsnì nad námi na 11. místì s 12 body. Naše pozice je
tedy 12. místo s 11 body. Od 8. místa mají týmy nejvýše 13 bodù, proto by vítìzství v tomto derby
mohlo naši pozici pøed zimní pøestávkou trochu vylepšit. Náš kádr má stále problémy
s obrovskou absencí zavinìnou marodkou, èervenými kartami a dalšími absencemi.
Drme v tomto posledním domácím zápase našim chlapcùm palce, a zabodují a udìlají nám
a koneènì i sobì radost.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí

I

MUI - I.A TØÍDA - výsledky, pøíští zápasy, tabulka

-7-

I Komentáø k 10. mistrovskému utkání muù 14. 10. 2017
TJ Sokol Doubí TJ Desná 0:3 (0:2)
V sobotu za pìkného poèasí jsme hostili lídra tabulky z Desné. Domácí nastoupili opìt
v okleštìné sestavì, ale u ve 2. minutì se do velké šance dostal Vlach, jen v pádu støílel tìsnì
vedle! Ve 4. minutì mají velkou šanci hosté, Sulo však proti støele dobøe zasáhne a poradí si i
s následnou dorákou. V 8. minutì to z 20 metrù zkouší opìt Vlach, jeho støela šajtlí míøí tìsnì
vedle branky. Ve 13. minutì u jdou hosté do vedení, nejlepší hráè hostù V. Koøínek dostane
hodnì prostoru a narýsuje krásnou pøihrávku do našeho vápna, kam nabìhl mezi Jonáše
a Matunu hostující Kopal a s pøehledem otevøel úèet utkání 0:1. V 17. minutì najde Kováøík
rozbìhnutého Herknera, který bìí tísnìný bekem sám na hostujícího brankáøe Doubka,
v poslední chvíli si však Herky míè ukopne! Ve 22. minutì zahrávají hosté trestný kop z pùlky
høištì, následuje centr do našeho vápna, kde nedorozumìní kapitána Suchomela s brankáøem
Sulem trestá hlavou Vratislav Koøínek 0:2. Od této chvíle hosté kontrolují zápas a v pohodì
dovedou poloèas ke konci s dvoubrankovým vedením.
Druhý poloèas zaèal tak, jak skonèil ten první, tedy hostující hráèi dobøe kombinují a drí míè na
svých kopaèkách. V 56. minutì zahrávají hosté rohový kop a nehlídaný Jeek hlavou navyšuje na
0:3. Domácí se pøipomenou a v 73. minutì, to hlavièku Herknera chytá spolehlivý Doubek.
V 87. minutì má šanci hostující Petrùv, jeho støela však míøí mimo tyèe. V 89. minutì mohou
domácí korigovat stav, to pìknou individuální akci pøedvede Herkner, ve vápnì najde Èáru, který
místo prázdné branky trefil pouze obránce hostù. Utkání konèí a hosté mohou slavit spoleènì
s poèetnou skupinou fanouškù, která z Desné na utkání dorazila.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dnes jsme na soupeøe nemìli. Hosté hráli
kombinaèní fotbal a byli neustále v pohybu a naši hráèi jednoduše nestaèili. Neustále se
opakujeme, ale s takovým soupeøem mùeme dret krok, pouze pokud budeme kompletní, tìch
absencí je pøíliš mnoho a ukazuje se v plné nahotì, e kádr je úzký a nemá dostateènou kvalitu.
V pøíštím týdnu nás èeká opìt velmi sloité utkání, zajídíme toti na høištì druhých Rynoltic.
V utkání budeme outsider, ale nepojedeme k utkání v poraenecké náladì. Nemáme co ztratit,
mùeme vlastnì jen získat.
Br.: 13. Kopal, 22. V. Koøínek, 56. Jeek
Rozhodèí: Hnìtynka A. Bro, Mináø (dobrý výkon) Delegát: Všechovský
K: 1:0 (Beneš)
Sokol Doubí: Sulo Beneš, Kosiewicz, Kabát, Jonáš (46. Zeman) Benda (66. Èára), Vlach,
Kováøík, Matuna (66. P. Gruncl) Herkner, Suchomel (c)
Pøipraveni ještì: nikdo
Chybìli: Urban, Jirák, Holický, Šimek (zranìní), Hájek, Zradièka (disciplinární trest)
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I

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 Karle, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš dìtí?
O: Ahoj, jmenuji se Karel Kabát, je mi 24 let, iju v Liberci v novém bytì s pøítelkyní Nikèou. Dìti
zatím nemám, nebo o tom nevím :-)
2. Máš nìjakou pøezdívku? Pokud ano, jak vznikla?
O: Kluci mi nejèastìji øíkají Karlos, jednu dobu frèelo i Iván Drago. :-) Jak ta pøezdívka vznikla,
by vám asi nejlépe øekl bývalý spoluhráè Martin Novák. :-)
3. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
O: Fotbal hraji od 8 let a zaèínal jsem v sousedním Vesci. V Doubí jsem od starších ákù s jednou
mezipauzou v dorostu, kdy jsem hájil barvy tehdy ligového Rapidu.
4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
O: Nejèastìji v obranì, a u na krajním èi støedovém obránci.
5. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo máš na dresu?
O: Znaèku bot moc neøeším, v souèasnosti nosím kopaèky znaèky Nike. Na dresu mám od mala
èíslo 4.
6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
O: Hmmm, nejvìtší úspìch asi postup zde v chlapech z 1. A tøídy do KP. Poráka? Nevím,
v souèasné chvíli mì nic nenapadá.
7. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?

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

O: Vzor? Ve své éøe asi Carles Puyol.

O: Po absolvování základní školy jsem studoval na Støední škole dopravní. Po úspìšné maturitì
jsem 2,5 roku navštìvoval i TUL (peïák), ale nìjak to nevyšlo. :-) V souèasné dobì dìlám
v modelárnì v LIAZU.

8. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
O: Jsem srdcaø, take Slovan Liberec v zahranièí urèitì S. S. Lazio Øím.

10. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký je tvùj nejoblíbenìjší film?
O: Urèitì nejradìji spím. :-) Hodnì èasu samozøejmì vìnuji pøítelkyni. Z filmù mám nejradìji
Colette s mým oblíbeným hercem Jirkou Mádlem.
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MLADŠÍ ÁCI - OKRESNÍ PØEBOR - výsledky, pøíští zápasy, tabulka
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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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Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase dvanáctého kola muù, ve kterém hostíme mustvo Krásné
Studánky. Tento tým je v souèasné dobì tìsnì nad námi na 11. místì s 12 body. Naše pozice je
tedy 12. místo s 11 body. Od 8. místa mají týmy nejvýše 13 bodù, proto by vítìzství v tomto derby
mohlo naši pozici pøed zimní pøestávkou trochu vylepšit. Náš kádr má stále problémy
s obrovskou absencí zavinìnou marodkou, èervenými kartami a dalšími absencemi.
Drme v tomto posledním domácím zápase našim chlapcùm palce, a zabodují a udìlají nám
a koneènì i sobì radost.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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MUI - I.A TØÍDA - výsledky, pøíští zápasy, tabulka
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I Komentáø k 10. mistrovskému utkání muù 14. 10. 2017
TJ Sokol Doubí TJ Desná 0:3 (0:2)
V sobotu za pìkného poèasí jsme hostili lídra tabulky z Desné. Domácí nastoupili opìt
v okleštìné sestavì, ale u ve 2. minutì se do velké šance dostal Vlach, jen v pádu støílel tìsnì
vedle! Ve 4. minutì mají velkou šanci hosté, Sulo však proti støele dobøe zasáhne a poradí si i
s následnou dorákou. V 8. minutì to z 20 metrù zkouší opìt Vlach, jeho støela šajtlí míøí tìsnì
vedle branky. Ve 13. minutì u jdou hosté do vedení, nejlepší hráè hostù V. Koøínek dostane
hodnì prostoru a narýsuje krásnou pøihrávku do našeho vápna, kam nabìhl mezi Jonáše
a Matunu hostující Kopal a s pøehledem otevøel úèet utkání 0:1. V 17. minutì najde Kováøík
rozbìhnutého Herknera, který bìí tísnìný bekem sám na hostujícího brankáøe Doubka,
v poslední chvíli si však Herky míè ukopne! Ve 22. minutì zahrávají hosté trestný kop z pùlky
høištì, následuje centr do našeho vápna, kde nedorozumìní kapitána Suchomela s brankáøem
Sulem trestá hlavou Vratislav Koøínek 0:2. Od této chvíle hosté kontrolují zápas a v pohodì
dovedou poloèas ke konci s dvoubrankovým vedením.
Druhý poloèas zaèal tak, jak skonèil ten první, tedy hostující hráèi dobøe kombinují a drí míè na
svých kopaèkách. V 56. minutì zahrávají hosté rohový kop a nehlídaný Jeek hlavou navyšuje na
0:3. Domácí se pøipomenou a v 73. minutì, to hlavièku Herknera chytá spolehlivý Doubek.
V 87. minutì má šanci hostující Petrùv, jeho støela však míøí mimo tyèe. V 89. minutì mohou
domácí korigovat stav, to pìknou individuální akci pøedvede Herkner, ve vápnì najde Èáru, který
místo prázdné branky trefil pouze obránce hostù. Utkání konèí a hosté mohou slavit spoleènì
s poèetnou skupinou fanouškù, která z Desné na utkání dorazila.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dnes jsme na soupeøe nemìli. Hosté hráli
kombinaèní fotbal a byli neustále v pohybu a naši hráèi jednoduše nestaèili. Neustále se
opakujeme, ale s takovým soupeøem mùeme dret krok, pouze pokud budeme kompletní, tìch
absencí je pøíliš mnoho a ukazuje se v plné nahotì, e kádr je úzký a nemá dostateènou kvalitu.
V pøíštím týdnu nás èeká opìt velmi sloité utkání, zajídíme toti na høištì druhých Rynoltic.
V utkání budeme outsider, ale nepojedeme k utkání v poraenecké náladì. Nemáme co ztratit,
mùeme vlastnì jen získat.
Br.: 13. Kopal, 22. V. Koøínek, 56. Jeek
Rozhodèí: Hnìtynka A. Bro, Mináø (dobrý výkon) Delegát: Všechovský
K: 1:0 (Beneš)
Sokol Doubí: Sulo Beneš, Kosiewicz, Kabát, Jonáš (46. Zeman) Benda (66. Èára), Vlach,
Kováøík, Matuna (66. P. Gruncl) Herkner, Suchomel (c)
Pøipraveni ještì: nikdo
Chybìli: Urban, Jirák, Holický, Šimek (zranìní), Hájek, Zradièka (disciplinární trest)
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FK Rynoltice TJ Sokol Doubí 3:0 (1:0)
V sobotu jsme zajídìli na høištì druhého celku tabulky do Rynoltic. Hostùm stále chybí mnoho
hráèù a tak se v základní sestavì objevil i jeden z trenérského dua, tentokrát Milan Bláha na
pozici stopera. Celý první poloèas se nesl v duchu domácí pøevahy s nebezpeènými kontry hostù.
První velkou šanci mìli hosté, to Benda vypíchl míè váhajícímu obránci domácích, pøedloil míè
Kováøíkovi, který v superšanci z malého vápna jen nastøelil gólmana Kubínka!!! Rèení nedáš,
dostaneš, se opìt potvrdilo ve 14. minutì, to nejlepší hráè domácích Kopic vzal na polovinì høištì
míè, obešel ètyøi protihráèe a støelou od tyèe otevøel skóre 1:0. Hosté však hrají dobøe a v dalších
minutách mají šance právì oni, nejprve Herkner z hranice vápna tìsnì mine šibenici domácí
branky. V další šanci je hostující Zeman, jeho støela levaèkou však není pøesná. Domácí kontrují
støelami Èeøovského a T. Kotka, které však Jirákovu branku neohrozí. Další 100% šanci na
vyrovnání má Herkner, kterého poslal do úniku Kováøík, Herky však s gólmanem Kubínkem
pøehodil i branku. To byla velká škoda pro hostující tým. První poloèas tak konèí tìsným
vedením domácích.
Hostující smùla nebere konce a v poloèase musí støídat zranìný Beneš a zdravotní problémy hlásí
i Kabát. Do druhého poloèasu vstoupí domácí aktivnì a dostanou hosty pod tlak, tìm se nedaøí
udret míè na polovinì soupeøe a domácí podnikají jeden útok za druhým. Druhou branku se jim
podaøí vstøelit v 52. minutì, hosté házejí aut avšak pouze na domácí kopaèky, následuje kolmice
do vápna na T. Vacka, kterého trochu nešikovnì fauluje kapitán hostù Suchomel. Následnou
penaltu s pøehledem promìòuje Tomáš Kotek 2:0. Tato branka prakticky rozhodla utkání,
domácí drí míè na svých kopaèkách a hosté se k ohroení branky domácích ji nedostanou.
V 89. minutì domácí pøidávají tøetí branku, to domácí hráè uteèe po pravé stranì a pøedloí míè
na vápno Kopicovi, který trefuje pìknì k tyèi 3:0.

28. 10. 2017

TJ Sokod Doubí : FK Krásná Studánka

Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Jsme opravdu ve velmi sloité situaci, chybí
nám stále mnoho hráèù a sestavu doslova lepíme. I pøesto jsme dnes v prvním poloèase pøedvedli
velmi dobrý výkon a jen díky naší impotenci v koncovce jsme si neodvezli lepší výsledek moná
dokonce i nìjaké body. Ve druhém poloèase u nás domácí pøehráli a my se prakticky jen bránili.
Pøíští týden nás èeká klíèový zápas v domácím prostøedí a to derby s Krásnou Studánkou.
Musíme toto utkání zvládnout a zvítìzit, abychom mìli klidnìjší zimu. Doufám, e budou
k dispozici Beneš a Kabát, kteøí dnes utrpìli zranìní. U teï je jisté, e v tomto dùleitém duelu
nám budou scházet Jirák, Hájek, Zradièka, Šimek, Urban, Jonáš a nejistý je i start Ondry
Holického. Další ztráty v kádru by u byly opravdu kritické.

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

I Komentáøe k posledním zápasùm muù

Br.: 14., 89. Kopic, 52. T. Kotek z pen.
Rozhodèí: Švec Hrbáèek, Pánek (dobrý výkon) Delegát: Fischer
K: 2:3 (Bláha, Suchomel, Benda)
Sokol Doubí: Jirák Beneš (46. Èára), Suchomel (c), Bláha, Kabát Vlach, Kosiewicz Zeman,
Kováøík, Herkner Benda (77. Matuna)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Hájek, Zradièka (disciplinární trest), Urban, Jonáš, Šimek, Holický (zranìní), P. Gruncl
(práce)

TJ Sokol Doubí

