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Slovo vodemú

Ahoj Doub ci i fotbalu, vá ítáme Vás na zápase pátého kola I.A tøídy.
V tomto kole se naši borci utkají s týmem Semil. Naši jsou po ètyøech kolech se ètyømi
body na 11. pøíèce. Pro mnohé je to zatím zklamání, ale je teprve zaèátek soutì�e, tak�e
vìøme v obrat našich bodových výsledkù, tým na to jistì má. Mu�stvo Semil je s nulovým
bodovým ziskem na poslední pozici.
Doufejme, �e naši kluci zvítìzí a nenechají nic náhodì a mu�stvo Semil nepodcení.

Milí diváci, pøejeme Vám pøíjemný zá�itek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

ostatní pøíznivci

Dr�me jim proto palce a podpoøme je svými hlasivkami i potleskem za ka�dou hezkou
a povedenou akci.

Mu�i - I.A tøída - rozpis a výsledky

Mu�i - I.A tøída - tabulka�
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�Komentáø k 4. mistrovskému utkání mu�ù 2. 9. 2018

Jiskra Mšeno B Sokol Doubí 2:0 (1:0)

V nedìlním odpoledni jsme zají�dìli do Jablonce, kde nás èekal duel se silnì posílenou rezervou
Mšena. Domácí nenechali nic náhodì a v jejich sestavì se objevilo hned pìt hráèù z divizního
áèka (Masaøík, Hrnèíø, Pelta, Hušek, Krejèík)!! Od úvodních minut mají domácí míè na svých
kopaèkách, avšak hosté dobøe brání v bloku a� do 14. minuty, kdy pøijde hodnì neš�astný
okam�ik pro hostující tým. Hostující obrana odvrátí centr ze svého vápna, odra�ený míè napálí ze
40 metrù kapitán Škvor, jeho vysoká „svíce“ se ve slunci ztratí gólmanu Vymetalovi a míè
k pøekvapení všech aktérù utkání konèí v síti 1:0! Navíc se pøi brankáøském zákroku Vymetal
zranil (náraz hlavou o tyè) a musel silnì otøesený støídat. V dalších minutách mají domácí územní
pøevahu, ale obrana hostù pracuje dobøe a za zmínku stojí snad jen nù�ky kanonýra Krejèíka,
které branku minuly. Postupem èasu vystrkují rù�ky i hosté, Zradièku po centru Hypiuse v jasné
šanci zradilo zpracování, velkou šanci mìl i kapitán Hájek, jeho� nadvakrát vychytal Masaøík
a tìsnì pøed poloèasem støílel Hájek v tì�ké pozici nad branku.

Úvod druhého poloèasu patøí domácím, kteøí se sna�í utkání rozhodnout, ale Jirák je v�dy na
svém místì. V 60. minutì musí vytáhnout fantastický zákrok, kdy dokázal vyškrábnout støelu po
trestném kopu. V 62. minutì u� však inkasuje, to Kabát nechá odcentrovat Peltu, hlavièku
Krejèíka ještì doká�e Jirák vyrazit na tyè, ale zkušený matador Krejèík je u dorá�ky o krok døíve
ne� Vlach a ve skluzu posílá míè do opuštìné èásti branky 2:0. Hosté pak hru otevøou a vytvoøí si
nìkolik šanci, po dlouhém autu Vlacha propadne míè a� k Herknerovi, ten však ze dvou metrù
trefil jen dobøe postaveného Masaøíka. V další šanci se zjevil Vojta Zeman, jeho slabou støelu
chytá Masaøík. Domácí hrozí z brejkù, sólo špílmachra Bro�e musí øešit výborný Jirák. Na druhé
stranì Herkner v dobré šanci nedoká�e míè zpracovat a Zemana v tutovce evidentnì postrèí
domácí obránce, co� však nepøesný rozhodèí Šùma nezaregistroval. Utkání tak konèí vítìzstvím
domácího týmu, hosté však odcházeli ze høištì se vztyèenou hlavou.

Ohlasy po utkání - Milan Bláha (trenér TJ Sokol Doubí):

Dnes jsme proti domácímu favoritovi pøedvedli dobrý výkon. Všichni moji kluci pøedvedli snahu
a bojovnost, vyzdvihnout bych chtìl dvojici Jirák, Hypius, která pøedvedla nadstandartní výkon.
Bohu�el nás poslední dobou trápí koncovka, a proto si ze Mšena nevezeme ani bod. Teï nás
èekají ètyøi utkání pravdy, které doopravdy uká�í, jak na tom jsme a na jakých pozicích se budeme
v tabulce pohybovat. Ji� v sobotu hostíme poslední tým tabulky ze Semil a povinnost nám velí
zvítìzit. Vìøíme, �e nás pøijdou podpoøit fanoušci a tøi body zùstanou doma.

Br.: 14. Škvor 1:0, 62. Krejèík 2:0

Rozhodèí: Šùma Èurda, Mizera (hlavní podprùmìrný výkon, pomezní dobrý výkon) Delegát:
Mazánek

�K: 1:0

Nejlepší hráèi: Hušek (MŠE) Hypius (DOU)

Sokol Doubí: Vymetal (15. Jirák) Beneš, Vlach, Holický, Kabát (70. Matuna) Jech, Hypius,
Zradièka, Herkner Hájek (c), Benda (63. Zeman)

Pøipraveni ještì: nikdo

Chybìli: Suchomel, Kováøík (rodinné dùvody), Gadas, Èára (zranìní), Hrubý, Sulo (dovolená),
Haunold (disciplinární trest), Èermák (práce), Šimek (dlouhodobé zranìní)
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�Komentáø k 3. mistrovskému utkání mu�ù 25. 8. 2018

Sokol Doubí FK Ruprechtice 0:3 (0:2)

V sobotním odpoledni jsme pøivítali našeho tradièního rivala z Ruprechtic. Úvod zápasu patøil
našim barvám a soupeøe se nám podaøilo zatlaèit. V 8. minutì byl na hranici vápna faulován
kapitán Hájek, k míèi se postavil Kováøík a jeho støela, kterou hostující gólman pouze sledoval,
skonèila na bøevnì! Domácí se sna�í tvoøit hru a hosté jsou zata�ení pøed svým vápnem a� do 22.
minuty, kdy hosté podniknou rychlý útok po naší levé stranì, následuje støílená pøihrávka do
našeho vápna, kde si neš�astnì srá�í míè do vlastní branky Jirka Haunold 0:1. Inkasovaná
branka s domácími viditelnì otøese a hra se jim pøestane daøit. K vidìní je spousta nepøesností,
co� vyhovuje hostùm, kteøí zaènou být nebezpeèní. Navíc, na co sáhnou, to se promìní v branku.
Ve 41. minutì pošlou dlouhý míè na naši pravou stravu, která evidentnì zaspí, následuje
pøihrávka do vápna na volného Vrtala, který zkušenì støelou k tyèi navyšuje skóre 0:2. Do kabin
tak odchází hosté maximálnì spokojení.

Druhý poloèas domácí pøeskupí øady a pøejdou na hru na dva útoèníky a hned v úvodu hosty
zatlaèí pøed vlastní branku. Z tlaku se však podaøí vytì�it pouze nìkolik rohových kopù, jeliko�
hostující obrana dirigována zkušeným Rampáèkem pracuje spolehlivì. Kdy� domácí tlak
opadne, pøijde 61. minuta a zøejmì klíèový okam�ik zápasu, to za obranou hostù vyplave úplnì
volný Hájek, ale v super šanci z hranice malého vápna posílá svou støelu mimo tøi tyèe!! Domácí
hráèi se stále sna�í s nepøíznivým stavem nìco udìlat, ale dnes jim prostì není pøáno, jako v 71.
minutì, kdy pìkná støela Hypiuse konèí na bøevnì. V 74. minutì se k hlavièce dostane domácí
Beneš, jeho hlavièka jde pøes celou branku, na zadní tyèi ještì zkouší míè dorazit do sítì ve skluzu
Zeman, ale míè netrefí. V 87. minutì je ještì vylouèen po druhé �luté kartì domácí Haunold, který
trošku zbyteènì z frustrace zajede v souboji o míè do hostujícího hráèe. V 90. minutì zasadí hosté
domácím ještì poslední høebíèek, kdy uteèe støídající Konopáè, najde pøed prázdnou brankou
Neumanna, který uzavírá skóre utkání 0:3.

Ohlasy po utkání - Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):

Jsme zklamaní, koneènì jsme chtìli ukonèit tu nepøíznivou sérii s tímto soupeøem, bohu�el se to
opìt nepovedlo. Klukùm nejde upøít snaha, ale dìláme v zadku naivní chyby a naopak v útoku
nám chybí kvalita ve finální fázi. Nedá se nic dìlat, je zaèátek soutì�e a my musíme pracovat dál.
Vìøíme, �e vítìzství pøijdou, mu�stvu vìøíme, svou kvalitu jednoznaènì má. V nedìli zají�díme do
Mšena, kde nás bude èekat posílená domácí rezerva, v jejím� dresu se pøedstaví napøíklad
exligový Hušek èi zkušený kanonýr Kamil Krejèík.

Br.: 22. vlastní 0:1, 41. Vrtal 0:2, 90. Neumann 0:3

Rozhodèí: Pavlù Švajdler, Dvoøák (hlavní Pavlù a pomezní Švajdler velmi nepøesní) Delegát:
Hasan

�K: 2:3 (Hájek, Haunold)

ÈK: 1:0 (Haunold)

Nejlepší hráèi: Hypius (DOU) Chwiedziuk (RUP)

Sokol Doubí: Vymetal Beneš (81. Èermák), Hypius, Holický, Jech Haunold, Vlach Zradièka (46.
Benda), Kováøík, Herkner (67. Zeman) Hájek (c)

Pøipraveni ještì: Sulo, Gadas, Matuna

Chybìli: Suchomel (práce), Kabát, Jirák, Hrubý (dovolená), Èára (zranìní), Šimek (dlouhodobé
zranìní)
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Mladší pøípravka - Okrasní pøebor U9 - rozpis podzimní sezóny

Zatím není znám, soutì� zaèíná a� 16. 9.

Naše webové stránky

Všechny informace v Doubákovi, ale i další naleznete na naší webové stránce na
adrese .www.sokoldoubi.cz



� Portrét hráèe TJ Sokol Doubí

1.Ahoj Jonáši, 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?

Dobrý den. Jmenuji se a je mi 19 let. Momentálnì stále bydlím a narodil jsem se
v Liberci. Jsem svobodný a bezdìtný.

V prùbìhu mé krátké fotbalové kariéry jsem u� pár pøezdívek dostal. Kontext jednotlivých z nich
radìji nebudu popisovat, ale byly to napøíklad: ‚‚Terry'', ‚‚Nanuku'', ale zaslechl jsem na svou
osobu i jméno ‚‚Ctibor''. Jinak mi normálnì kamarádi a spoluhráèi øíkají ‚‚Jony''.

S fotbalem jsem zaèal a� v roce 2014. Pøedtím jsem dìlal dlouhou dobu atletiku, ale tento sport
mì v jednu chvíli pøestal bavit a tak jsem se dal na kopanou, do které jsem se zamiloval. První
šanci mi dali v dorostu Doubí, kde jsem hrál svou první sezónu, ale moc

Jonáš Jech

úspìšní jsme nebyli. Byl
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jsem stále v dorosteneckém vìku,
ale mláde� v Doubí se kvùli
nedostatku hráèù v mé vìkové
kategorii zrušila a tak jsem si musel
hledat anga�má jinde. Byl jsem
domluvený, �e pùjdu na trénink
doVratislavické Jiskry a pak se uvidí,
ale pár dní pøed zaèátkem pøípravy
jsem dostal telefonát, jestli bych
nemìl zájem hrát za Rapid.
Okam�itì jsem odpovìdìl, �e bych
moc rád a tak se zrodilo mé tøíleté
anga�má zde, na které hroznì rád
vzpomínám, dva roky jsem strávil
v dorostu U19 a jednu sezónu
v A-týmu mu�ù. Poznal jsem
v Pavlovicích na stadionu spoustu
výborných fotbalistù a hlavnì
dobrých kamarádù, díky kterým jsem
tam chtìl zùstat i do dalších sezón,
ale kvùli nìkterým okolnostem jsem
zamíøil zpìt do svého mateøského
Doubí, kde mi dali šanci se poprat
o krajský pøebor a se spoluhráèi se ji
urèitì budeme sna�it ze všech sil
vyu�ít. Moc se mi tu líbí a u� za tìch
pár týdnù co tu jsem, vím, �e to urèitì
nebyl krok zpìt.

4. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?

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

6. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak porá�ka v kariéøe?

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

11. Co bys vzkázal fanouškùm našeho klubu?

Za pár let u� jsem si na nìkolika postech zahrál. V dorostu jsem nastupoval støídavì na pozici
pravého obránce a stopera. Nejlépe jsem se asi cítil právì ve støedu obrany. Po pøesunu mezi
dospìlé jsem se kvùli své nepøíliš robustní postavì pøesunul zpìt doprava. Pravidelnì jsem tak
hrál a zvykl jsem si, tak�e mì to doprostøed u� moc netáhne. Sna�ím se u lajn vyu�ít svou rychlost
a tam to jde mnohem lépe ne� ve støedu høištì. V Doubí mì zatím vyu�ívají na levém kraji obrany,
co� je pro mì nové a myslel jsem si, �e se mi tam moc líbit nebude, jeliko� hraji pøes nohu. Ale
opak je pravdou a jsem pøíjemnì pøekvapen.

Ne jen kopaèek, ale celkovì moje neoblíbenìjší znaèka je Nike a té jsem vìrný u všech druhù
obuvi. Nejlépe mi sedí a líbí se mi i z estetického hlediska. Druhá otázka je tì�ší. Oblékl jsem u�
èísla 10, 5, 7 a teï to støídám. Zále�í, co mi pøidìlí trenér, tak�e mám buï 4, nebo 3.

Na nìjaký poøádný úspìch prozatím èekám. V dorostu jsme byli blízko k titulu v krajském pøeboru,
ale bohu�el se nám nepodaøilo ho získat. Proto doufám, �e se mi podaøí nìèeho vìtšího
dosáhnout s Doubím. A nejvìtší prohru nemám, mám víc zápasù, které mì doteï mrzí, jak
skonèily. Souboje s mìstským rivalem Ruprechticemi v dorostu, které jsme v�dy dobøe rozehráli,
nìkdy i vedli, ale nikdy nedokázali dotáhnout do vítìzného konce. Stejnì tak zápas v Turnovì,
kde domácí otoèili vývoj zápasu dvìma góly v posledních dvou minutách. Vzpomínky na tyto
zápasy mì doteï bolí.

Mám pár oblíbených hráèù, ale mým nejvìtším vzorem je asi Cristiano Ronaldo, jeliko� na sobì
od zaèátku kariéry ka�dý den døe a sna�í se být lepším hráèem, i kdy� u� nejlepším fotbalistou na
svìtì je.

V Èesku jsem samozøejmì fanouškem místního Slovanu a ve svìtì je mým nejoblíbenìjším
klubem Real Madrid.

Kdy� si dám ruku na srdce tak musím pøiznat, �e nejsem dobrý student a urèitì ne u uèitelù pøíliš
oblíbený. Ka�dopádnì jsem letos úspìšnì odmaturoval na libereckém gymnáziu a chystám se
na vysokou školu, zatím ale ještì stále nevím, jestli budu dál studovat v Praze nebo v Liberci ale
víc bych chtìl do hlavního mìsta.

Jsem extrovert, ale kdy� mám èas a mù�u si lehnout ve svém pokoji na gauè a sám se koukat na
oblíbený seriál doká�u tak strávit klidnì celý den. Poslední dobou ale trávím spoustu èasu
s pøítelkyní. Teï bìhem prázdnin jsme hodnì cestovali i do zahranièí a díky ní doká�u vypnout od
okolního svìta a relaxovat i bìhem dne.

Chtìl bych všem fanouškùm podìkovat za podporu bìhem zápasù i jindy a doufám, �e i nadále
bude na naše domácí utkání chodit v tak hojném poètu. Vytváøí lepší atmosféru a i nám hráèùm se
hraje pøed fanoušky lépe a máme ještì vìtší radost, kdy� vyhrajeme a lidé se radují s námi. Snad
se nám to v sezónì bude daøit co nejèastìji. Dr�te nám palce!
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co� je pro mì nové a myslel jsem si, �e se mi tam moc líbit nebude, jeliko� hraji pøes nohu. Ale
opak je pravdou a jsem pøíjemnì pøekvapen.

Ne jen kopaèek, ale celkovì moje neoblíbenìjší znaèka je Nike a té jsem vìrný u všech druhù
obuvi. Nejlépe mi sedí a líbí se mi i z estetického hlediska. Druhá otázka je tì�ší. Oblékl jsem u�
èísla 10, 5, 7 a teï to støídám. Zále�í, co mi pøidìlí trenér, tak�e mám buï 4, nebo 3.

Na nìjaký poøádný úspìch prozatím èekám. V dorostu jsme byli blízko k titulu v krajském pøeboru,
ale bohu�el se nám nepodaøilo ho získat. Proto doufám, �e se mi podaøí nìèeho vìtšího
dosáhnout s Doubím. A nejvìtší prohru nemám, mám víc zápasù, které mì doteï mrzí, jak
skonèily. Souboje s mìstským rivalem Ruprechticemi v dorostu, které jsme v�dy dobøe rozehráli,
nìkdy i vedli, ale nikdy nedokázali dotáhnout do vítìzného konce. Stejnì tak zápas v Turnovì,
kde domácí otoèili vývoj zápasu dvìma góly v posledních dvou minutách. Vzpomínky na tyto
zápasy mì doteï bolí.

Mám pár oblíbených hráèù, ale mým nejvìtším vzorem je asi Cristiano Ronaldo, jeliko� na sobì
od zaèátku kariéry ka�dý den døe a sna�í se být lepším hráèem, i kdy� u� nejlepším fotbalistou na
svìtì je.

V Èesku jsem samozøejmì fanouškem místního Slovanu a ve svìtì je mým nejoblíbenìjším
klubem Real Madrid.

Kdy� si dám ruku na srdce tak musím pøiznat, �e nejsem dobrý student a urèitì ne u uèitelù pøíliš
oblíbený. Ka�dopádnì jsem letos úspìšnì odmaturoval na libereckém gymnáziu a chystám se
na vysokou školu, zatím ale ještì stále nevím, jestli budu dál studovat v Praze nebo v Liberci ale
víc bych chtìl do hlavního mìsta.

Jsem extrovert, ale kdy� mám èas a mù�u si lehnout ve svém pokoji na gauè a sám se koukat na
oblíbený seriál doká�u tak strávit klidnì celý den. Poslední dobou ale trávím spoustu èasu
s pøítelkyní. Teï bìhem prázdnin jsme hodnì cestovali i do zahranièí a díky ní doká�u vypnout od
okolního svìta a relaxovat i bìhem dne.

Chtìl bych všem fanouškùm podìkovat za podporu bìhem zápasù i jindy a doufám, �e i nadále
bude na naše domácí utkání chodit v tak hojném poètu. Vytváøí lepší atmosféru a i nám hráèùm se
hraje pøed fanoušky lépe a máme ještì vìtší radost, kdy� vyhrajeme a lidé se radují s námi. Snad
se nám to v sezónì bude daøit co nejèastìji. Dr�te nám palce!
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�Komentáø k 3. mistrovskému utkání mu�ù 25. 8. 2018

Sokol Doubí FK Ruprechtice 0:3 (0:2)

V sobotním odpoledni jsme pøivítali našeho tradièního rivala z Ruprechtic. Úvod zápasu patøil
našim barvám a soupeøe se nám podaøilo zatlaèit. V 8. minutì byl na hranici vápna faulován
kapitán Hájek, k míèi se postavil Kováøík a jeho støela, kterou hostující gólman pouze sledoval,
skonèila na bøevnì! Domácí se sna�í tvoøit hru a hosté jsou zata�ení pøed svým vápnem a� do 22.
minuty, kdy hosté podniknou rychlý útok po naší levé stranì, následuje støílená pøihrávka do
našeho vápna, kde si neš�astnì srá�í míè do vlastní branky Jirka Haunold 0:1. Inkasovaná
branka s domácími viditelnì otøese a hra se jim pøestane daøit. K vidìní je spousta nepøesností,
co� vyhovuje hostùm, kteøí zaènou být nebezpeèní. Navíc, na co sáhnou, to se promìní v branku.
Ve 41. minutì pošlou dlouhý míè na naši pravou stravu, která evidentnì zaspí, následuje
pøihrávka do vápna na volného Vrtala, který zkušenì støelou k tyèi navyšuje skóre 0:2. Do kabin
tak odchází hosté maximálnì spokojení.

Druhý poloèas domácí pøeskupí øady a pøejdou na hru na dva útoèníky a hned v úvodu hosty
zatlaèí pøed vlastní branku. Z tlaku se však podaøí vytì�it pouze nìkolik rohových kopù, jeliko�
hostující obrana dirigována zkušeným Rampáèkem pracuje spolehlivì. Kdy� domácí tlak
opadne, pøijde 61. minuta a zøejmì klíèový okam�ik zápasu, to za obranou hostù vyplave úplnì
volný Hájek, ale v super šanci z hranice malého vápna posílá svou støelu mimo tøi tyèe!! Domácí
hráèi se stále sna�í s nepøíznivým stavem nìco udìlat, ale dnes jim prostì není pøáno, jako v 71.
minutì, kdy pìkná støela Hypiuse konèí na bøevnì. V 74. minutì se k hlavièce dostane domácí
Beneš, jeho hlavièka jde pøes celou branku, na zadní tyèi ještì zkouší míè dorazit do sítì ve skluzu
Zeman, ale míè netrefí. V 87. minutì je ještì vylouèen po druhé �luté kartì domácí Haunold, který
trošku zbyteènì z frustrace zajede v souboji o míè do hostujícího hráèe. V 90. minutì zasadí hosté
domácím ještì poslední høebíèek, kdy uteèe støídající Konopáè, najde pøed prázdnou brankou
Neumanna, který uzavírá skóre utkání 0:3.

Ohlasy po utkání - Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí):

Jsme zklamaní, koneènì jsme chtìli ukonèit tu nepøíznivou sérii s tímto soupeøem, bohu�el se to
opìt nepovedlo. Klukùm nejde upøít snaha, ale dìláme v zadku naivní chyby a naopak v útoku
nám chybí kvalita ve finální fázi. Nedá se nic dìlat, je zaèátek soutì�e a my musíme pracovat dál.
Vìøíme, �e vítìzství pøijdou, mu�stvu vìøíme, svou kvalitu jednoznaènì má. V nedìli zají�díme do
Mšena, kde nás bude èekat posílená domácí rezerva, v jejím� dresu se pøedstaví napøíklad
exligový Hušek èi zkušený kanonýr Kamil Krejèík.

Br.: 22. vlastní 0:1, 41. Vrtal 0:2, 90. Neumann 0:3

Rozhodèí: Pavlù Švajdler, Dvoøák (hlavní Pavlù a pomezní Švajdler velmi nepøesní) Delegát:
Hasan

�K: 2:3 (Hájek, Haunold)

ÈK: 1:0 (Haunold)

Nejlepší hráèi: Hypius (DOU) Chwiedziuk (RUP)

Sokol Doubí: Vymetal Beneš (81. Èermák), Hypius, Holický, Jech Haunold, Vlach Zradièka (46.
Benda), Kováøík, Herkner (67. Zeman) Hájek (c)

Pøipraveni ještì: Sulo, Gadas, Matuna

Chybìli: Suchomel (práce), Kabát, Jirák, Hrubý (dovolená), Èára (zranìní), Šimek (dlouhodobé
zranìní)
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Mladší pøípravka - Okrasní pøebor U9 - rozpis podzimní sezóny

Zatím není znám, soutì� zaèíná a� 16. 9.

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 vodemú

Ahoj Doub ci i fotbalu, vá ítáme Vás na zápase pátého kola I.A tøídy.
V tomto kole se naši borci utkají s týmem Semil. Naši jsou po ètyøech kolech se ètyømi
body na 11. pøíèce. Pro mnohé je to zatím zklamání, ale je teprve zaèátek soutì�e, tak�e
vìøme v obrat našich bodových výsledkù, tým na to jistì má. Mu�stvo Semil je s nulovým
bodovým ziskem na poslední pozici.
Doufejme, �e naši kluci zvítìzí a nenechají nic náhodì a mu�stvo Semil nepodcení.

Milí diváci, pøejeme Vám pøíjemný zá�itek ze hry a hezky strávené odpoledne.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

ostatní pøíznivci

Dr�me jim proto palce a podpoøme je svými hlasivkami i potleskem za ka�dou hezkou
a povedenou akci.

Mu�i - I.A tøída - rozpis a výsledky

Mu�i - I.A tøída - tabulka�
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�Komentáø k 4. mistrovskému utkání mu�ù 2. 9. 2018

Jiskra Mšeno B Sokol Doubí 2:0 (1:0)

V nedìlním odpoledni jsme zají�dìli do Jablonce, kde nás èekal duel se silnì posílenou rezervou
Mšena. Domácí nenechali nic náhodì a v jejich sestavì se objevilo hned pìt hráèù z divizního
áèka (Masaøík, Hrnèíø, Pelta, Hušek, Krejèík)!! Od úvodních minut mají domácí míè na svých
kopaèkách, avšak hosté dobøe brání v bloku a� do 14. minuty, kdy pøijde hodnì neš�astný
okam�ik pro hostující tým. Hostující obrana odvrátí centr ze svého vápna, odra�ený míè napálí ze
40 metrù kapitán Škvor, jeho vysoká „svíce“ se ve slunci ztratí gólmanu Vymetalovi a míè
k pøekvapení všech aktérù utkání konèí v síti 1:0! Navíc se pøi brankáøském zákroku Vymetal
zranil (náraz hlavou o tyè) a musel silnì otøesený støídat. V dalších minutách mají domácí územní
pøevahu, ale obrana hostù pracuje dobøe a za zmínku stojí snad jen nù�ky kanonýra Krejèíka,
které branku minuly. Postupem èasu vystrkují rù�ky i hosté, Zradièku po centru Hypiuse v jasné
šanci zradilo zpracování, velkou šanci mìl i kapitán Hájek, jeho� nadvakrát vychytal Masaøík
a tìsnì pøed poloèasem støílel Hájek v tì�ké pozici nad branku.

Úvod druhého poloèasu patøí domácím, kteøí se sna�í utkání rozhodnout, ale Jirák je v�dy na
svém místì. V 60. minutì musí vytáhnout fantastický zákrok, kdy dokázal vyškrábnout støelu po
trestném kopu. V 62. minutì u� však inkasuje, to Kabát nechá odcentrovat Peltu, hlavièku
Krejèíka ještì doká�e Jirák vyrazit na tyè, ale zkušený matador Krejèík je u dorá�ky o krok døíve
ne� Vlach a ve skluzu posílá míè do opuštìné èásti branky 2:0. Hosté pak hru otevøou a vytvoøí si
nìkolik šanci, po dlouhém autu Vlacha propadne míè a� k Herknerovi, ten však ze dvou metrù
trefil jen dobøe postaveného Masaøíka. V další šanci se zjevil Vojta Zeman, jeho slabou støelu
chytá Masaøík. Domácí hrozí z brejkù, sólo špílmachra Bro�e musí øešit výborný Jirák. Na druhé
stranì Herkner v dobré šanci nedoká�e míè zpracovat a Zemana v tutovce evidentnì postrèí
domácí obránce, co� však nepøesný rozhodèí Šùma nezaregistroval. Utkání tak konèí vítìzstvím
domácího týmu, hosté však odcházeli ze høištì se vztyèenou hlavou.

Ohlasy po utkání - Milan Bláha (trenér TJ Sokol Doubí):

Dnes jsme proti domácímu favoritovi pøedvedli dobrý výkon. Všichni moji kluci pøedvedli snahu
a bojovnost, vyzdvihnout bych chtìl dvojici Jirák, Hypius, která pøedvedla nadstandartní výkon.
Bohu�el nás poslední dobou trápí koncovka, a proto si ze Mšena nevezeme ani bod. Teï nás
èekají ètyøi utkání pravdy, které doopravdy uká�í, jak na tom jsme a na jakých pozicích se budeme
v tabulce pohybovat. Ji� v sobotu hostíme poslední tým tabulky ze Semil a povinnost nám velí
zvítìzit. Vìøíme, �e nás pøijdou podpoøit fanoušci a tøi body zùstanou doma.

Br.: 14. Škvor 1:0, 62. Krejèík 2:0

Rozhodèí: Šùma Èurda, Mizera (hlavní podprùmìrný výkon, pomezní dobrý výkon) Delegát:
Mazánek

�K: 1:0

Nejlepší hráèi: Hušek (MŠE) Hypius (DOU)

Sokol Doubí: Vymetal (15. Jirák) Beneš, Vlach, Holický, Kabát (70. Matuna) Jech, Hypius,
Zradièka, Herkner Hájek (c), Benda (63. Zeman)

Pøipraveni ještì: nikdo

Chybìli: Suchomel, Kováøík (rodinné dùvody), Gadas, Èára (zranìní), Hrubý, Sulo (dovolená),
Haunold (disciplinární trest), Èermák (práce), Šimek (dlouhodobé zranìní)



�Sponzor zápasu

Sponzorem tohoto zápasu je pivovar

kterému za náš oddíl dìkujeme.

Na dnešní zápas nám vìnoval tøi pìkné ceny pro diváky, které budou vylosovány
o pøestávce po prvním poloèase na terase jedním z náhodnì zvolených divákù.

Výherní èíslo tohoto bulletinu je:

Rohozec,

© 2018 Pavel Jošt
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