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I

Slovo úvodem

Ahoj Doubáci, vítáme Vás na zápase sedmého kola muù, ve kterém hostíme mustvo Košálov
- Libštát. Po pøedchozích šesti kolech mají naši mui stále 7 bodù. Bohuel jsme v sobotu doma
vidìli zápas s Pìnèínem, kdy jsme za stavu 0:1 mohli vyrovnat z penalty. Tu jsme nedokázali
promìnit a výsledek zápasu nakonec je, jaký je ... 1:5. Klesli jsme tak na osmé místo a body by se
nám dnes opravdu moc hodily.
Podpoøme naše chlapce hlasivkami a drme jim palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš.
Výbor TJ Sokol Doubí
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I Komentáø k 6. mistrovskému utkání muù 23. 9. 2017
TJ Sokol Doubí : FC Pìnèín 1:5 (0:1)
V sobotním deštivém poèasí jsme pøivítali nováèka z Pìnèína u Jablonce. Lépe do utkání vstoupil
soupeø, který šel do vedení ji v 5. minutì, to v rozehøe chybuje Beneš, následuje rychlé
pøenesení hry na levou stranu, centr do vápna a Hušek s pomocí bøevna otevírá skóre 0:1.
V 9. minutì se poprvé osmìlují domácí, to se zastøeloval Herkner. Ve 20. minutì pøichází
obrovská šance domácích, Zeman však místo prázdné branky trefuje jen bøevno! Další velká
šance na srovnání pøichází ve 23. minutì, to sudí na pokyn pomezního odpískal penaltu za faul na
Herknera, støelu Kováøíka však hostující gólman Pivrnec vystihl a vyrazil míè na rohový kop!
Zbytek poloèasu se ji odehrál bez vìtších šancí a hosté odcházeli do kabin s jednobrankovým
vedením.
Domácí v poloèase pøeskupili øady a snaili se soupeøe zatlaèit. Èáru pøes rozpoèet jim však
udìlali sudí, kteøí velmi významnì ovlivnili utkání. V 53. minutì nejprve pomezní pustil snad
tøímetrový ofsajd, následoval faul na hranici vápna a hlavní k šoku domácí lavièky udìlil druhou
lutou kartu Vlachovi, i kdy fauloval Kabát!!! Domácí jdou tedy do deseti, a aby toho nebylo
málo, následující trestný kop promìòuje Barcuch 0:2. Domácí to ještì zkouší, v 66. minutì se øítí
sám na branku Suchomel, hostující brankáø Pivrnec však úmysl Suchomela vystihl a jeho pokus
o lob chytá. Jak se øíká, nedáš-dostaneš a hosté v 68. minutì odskakují na ji neøešitelných 0:3,
autorem branky opìt Barcuch. Hosté jsou na koni a oslabení domácí inkasují další branku
v 73. minutì, tentokrát se prosadil Míèek 0:4. V 76. minutì mohou domácí sníit, ale
Suchomelovi dnes není pøáno a orazítkoval jen bøevno. V 77. minutì støílí domácí èestný úspìch,
støelu Kovaøíka si do vlastní branky srazil Barcuch 1:4. Poslední høebíèek do domácí rakve
zatluèe
v 86. minutì opìt Míèek støelou na první tyè 1:5. Hosté si tak odváí vysoké vítìzství.
Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Utkání se lámalo v prvním poloèase za stavu
0:1, to spálil tutovku Zeman a Kováøík nepromìnil penaltu. Do druhého poloèasu jsme pøešli na
dva útoèníky s úmyslem utkání otoèit. Bohuel pøišla hrubá chyba sudích a špatnì udìlena
èervená karta pro Vlacha. Hosté navíc trestný kop vyuili. My se mohli do utkání vrátit, avšak
Zdenda Suchomel svoji velkou šanci nepromìnil. Po tøetí brance u jsme odpadli a nakonec
z toho byl takový debakl. Nedá se nic dìlat, jsme teï dole, ale nic nevzdáváme, u ve ètvrtek se
pokusíme èernou sérii ètyø utkání bez vítìzství zlomit a porazit Košálov-Libštát.
Br.: 77. vlastní 53., 68. Barcuch, 73., 86. Míèek, 5. Hušek
Rozhodèí: Pánek Vrtal, Frýda (velmi špatný výkon) Delegát: Fischer
K: 4:0 (Jirák, Vlach, Herkner, Beneš) ÈK: 1:0 (53. Vlach)
Sokol Doubí: Jirák Beneš (73. Benda), Suchomel (c), Šimek, Kabát Holický, Vlach Zradièka,
Kováøík, Herkner (73. Matuna) Zeman (46. Kosiewicz)
Pøipraveni ještì: Sulo
Chybìli: Urban, Jonáš (zranìní), Hájek (nemoc), P. Gruncl (práce)
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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 Honzo, v krátkosti se nám pøedstav. Jaké je tvé jméno, vìk, rodinný stav a kolik máš dìtí?
O: Ahoj, mé jméno je Honza Kovaøík, pocházím z malebného mìsta Rumburk. Narozen jsem
2. 10. 1988 a bydlím v Liberci ji nìkolik let, nyní s pøítelkyní, zatím bez dìtí.
2. Kdy jsi zaèal s fotbalem, kde jsi hrál a jak dlouho jsi v Doubí?
O: S fotbalem jsem zaèal v 6 letech v Rumburku, po pár letech jsem byl vybrán do Slovanu
Liberec, kde jsem pùsobil do dorostu, dále vedla moje fotbalová cesta pøes Èeský Dub, Skalici,
Nový Bor, Èeskou Lípu a do Nìmecka, kde jsem strávil 6 let. Po návratu do Èech jsem zakotvil v
Doubí, hlavnì z dùvodu mnoha známých a kamarádù.
3. Na jaké pozici nejèastìji nastupuješ?
O: Nastupuji na pozici støedního ofenzivního záloníka a rozdávám za mírného poklusu radost.
4. Jakou nosíš znaèku kopaèek a jaké èíslo na dresu?
O: Na náš plácek by staèili nìjaké plááky, ale kdy jedem jednou za 14 dní i k hostùm, tak
pouívám kopaèky znaèky Nike. Èíslo dresu nosím 10.
5. Jaký je tvùj nejvìtší fotbalový úspìch a naopak poráka v kariéøe?
O: Mezi nejvìtší úspìchy øadím postup s Èeskou Lípou z divize do ÈFL a postup v Nìmecku do
tehdejší Landesligy, kdy postupové oslavy trvaly nìkolik dní. Za neúspìch naopak beru sestup
s Novým Borem z divize do KP. No asi jeden z nejvtipnìjších záitkù hovoøí vìta „Das ist nicht
mein Hotel“.
Stalo se to na soustøedìní v Dráïanech, kdy jsme dostali volný veèer na nìjaké to odreagování.
Se spoluhráèi jsme navštívili místní diskotéku v centru Dráïan, postupem èasu kluci odjídìli
domù, ale já jsem ještì zùstal a v doprovodu Nìmecké dámy nakonec odešel, jak se øíká na
snídani. kdy jsem si v brzkých hodinách zavolal taxi a øekl, kam chci odvést tak jsem po
necelých 30 minutách jízdy dojel k hotelu, který nebyl mùj. Po tom co jsem zavolal svému
spoluhráèi, jak se správnì hotel jmenuje, jsem dalších asi 45 min jel skrz Dráïany. Kdy jsem
dorazil na místo,
s ledovým klidem mi øekl 70 éèek a šel sem. Pøi hanebné cestì do hotelu, kdy
u kluci se smíchem trénovali na pøilehlém høišti, ještì pøišel trenér a dal mi pokutu 50 eur za
neomluvený trénink.
6. Kdo je tvým fotbalovým vzorem a proè?
O: Mùj vzor je jednoznaènì Pavel Horváth, krasavec se skvìlou kopací technikou a citem pro
hru.

7. Jaké je tvé oblíbené èeské a zahranièní mustvo?
O: Na tuzemské scénì fandím mustvu FK Jirny, kdy tam èlovìk jede, u v autobuse prohrává
2:0, take to tam dìlají dobøe. V zahranièí to je jednoznaènì Barcelona, klub klubù.
8. Jakým jsi byl v mládí studentem? Kde teï momentálnì pracuješ?
O: Kdy jsem odcházel ve 13 letech do Liberce, byla podmínka od Slovanu chodit na Barvíøskou,
myslím, e dodnes na mì tato škola zanechala následky. Maturitu jsem sloil na støední škole
Právní v Liberci, samozøejmì sem byl pilný ák, který do školy chodil vèas, sedìl v první lavici a
po hodinì si hned zopakoval látku. Nyní pracuju ve spoleènosti Autotrend Liberec, kde jsem
zamìstnaný jako prodejce nových vozù Škoda (kdyby mìl nìkdo zájem o vùz- 602 657 163)
9. Jak nejradìji trávíš volný èas? Jaký Je tvùj nejoblíbenìjší film?
O: Mùj oblíbený film je Trestná lavice, Pelíšky. Èasu moc nemám, a kdy ho mám tak ho trávím
odpoèinkem po sobotním dýchánku v Doubí, nebo s pøítelkyní.
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