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TJ Sokod Doubí : FK - Cvikov



� Slovo vodemú

Ahoj Doub ci, vá ítáme Vás na zápase osmého kola mu�ù, ve kterém hostíme mu�stvo .
Hrajeme tøetí zápas po sobì doma a další tøi body by se nám náramnì hodily. Pøedchozí zápas
s Koš�álovem-Libštátem se našim klukùm velmi vydaøil a musel se Vám, zejména první poloèas,
dost líbit. Máme 10 bodù, jsme sedmí. Tak co to nevylepšit? :)
Fandìme našim chlapcùm, a� poznají, �e hrají doma, a dr�me jim palce.
Sportu zdar, fotbalu zvláš�.
Výbor TJ Sokol Doubí

Cvikov
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� Komentáø k 7. mistrovskému utkání mu�ù 28. 9. 2017

TJ Sokol Doubí - FK Koš�álov - Libštát 5:3 (3:0)

Po sobotní facce jsme ve ètvrtek hostili Koš�álov. Úkol znìl jasnì, vyhrát, za ka�dou cenu.
3. minuta faul na pronikajícího Herknera. Trestný kop posílá Kováøík pøes zeï a vedeme 1:0.
V 8. minutì kope Kovy trestný kop ze strany na hlavu Kosiewicze, jeho� hlavièka míøí tìsnì
vedle tyèe. Ve 13. minutì pøedvedl pìknou individuální akci Kováøík, jeho následný centr
promìòuje hlavou kapitán Suchomel, vedeme 2:0. V 18. minutì vyšle krásný míè Holický na
Herknera, který bì�í sám na branku, avšak jeho pokus o lob hostující brankáø vystihl. O minutu
pozdìji pøedvede pìknou individuální akci Herky, která najde pøed prázdnou brankou Zemana,
který v tì�ké pozici støílí vedle. Ve 20. minutì pøijde pøihrávka Kováøíka na Herknera, který sám
pøed gólmanem zaváhal, a nastøelil pouze hostujícího gólmana Klazara, který dokázal vyrazit
míè na rohový kop. Ve 35. minutì pøijde únik Herkyho a faul ve vápnì, následuje pokutový kop,
který prudkou ranou promìòuje Vlach 3:0. Ve 38. minutì bì�í sám od pùlky na branku hostù
Zeman, jeho pokus vyrá�í Klazar! To byla obrovská šance. Ve 40. minutì se poprvé uvedou
hosté, odra�ený míè po rohovém kopu vyrá�í Jirák. O minutku pozdìji støílí hosté tìsnì vedle
tyèe domácí branky. Poloèas konèí, a domácí po výborném výkonu vedou o tøi branky.
Druhý poloèas zahajují domácí opìt ve velkém stylu, v 51. minutì pøetlaèí Suchomel dva hráèe,
nahraje Zradièkovi, který z 30 metrù pøehazuje gólmana a vracející se obránce ve snaze
odhlavièkovat míè ho posílá do šibenice 4:0!!!! V 62. minutì pøichází faul na našem vápnì
a zkušený Janata sni�uje na 4:1. O dvì minutky pozdìji odvede výbornou práci Zradièka, který
ustojí faul na svoji osobu a vyzve ke skórování Bendu, který podél gólmana navyšuje skóre na
5:1. V 70. minutì velkou šanci hostù likviduje dnes výborný Jirák. O chvíli pozdìji hosté pøeci
jen sni�ují, to nepozornost v domácí obranì trestá Piry 5:2. V 75. minutì dochází pøed domácí
lavièkou ke konfliktu støídajícího Hájka s pomezním rozhodèím (kvùli elas�ákùm), následnou
kritiku domácího hráèe trestá rozhodèí èervenou kartou!!! Domácí tým tento incident oèividnì
zaskoèí a hosté mají více ze hry. V 85. minutì mají hosté velkou šanci, kterou na dvakrát likviduje
Jirák. 86. další velká šance hostù, Jirák opìt pøedvedl své kvality. V 87. minutì konèí trestný kop
Vlacha na tyèi hostující branky. V nastavení hosté sni�ují brankou svého nejlepšího hráèe
Cermanem na koneèných 5:3.

Ohlasy po utkání:
Milan Bláha, Peter Sulo (trenéøi TJ Sokol Doubí): Dnes jsme prostì museli vyhrát, a výkon
v prvním poloèase snesl ty nejvyšší parametry, škoda jen, �e jsme nepøidali více branek. Druhý
poloèas jsme polevili, ale výsledek jsme kontrolovali. Obrovsky mì mrzí vylouèení Hájka, tohle
si prostì jakkoli dobrý hráè nemù�e dovolit a bude nám dlouhou dobu citelnì chybìt. Pochválit
dnes musím všechny, hlavnì Holického, který pøedvedl vynikající výkon. V sobotu opìt doma
hostíme Cvikov a povinnost nám velí opìt zvítìzit.

Br.: 3. Kováøík, 13. Suchomel, 36. Vlach z pen., 51. Sládek vlastní, 65. Benda - 62. Janata,
70. Piry, 90. Cerman

Rozhodèí: Lopuszinsky - Èurda, Mináø (dobrý výkon) Delegát: Poppr

�K: 3:1 (Vlach, Zradièka, Beneš) ÈK: 1:0 (na lavièce Hájek)

Sokol Doubí: Jirák - Beneš, Kosiewicz, Vlach, Kabát - Zradièka (67. Matuna), Holický, Kováøík,
Herkner (46. Benda) - Suchomel (c) (78. P. Gruncl), Zeman

Pøipraveni ještì: Sulo a vylouèený Hájek

Chybìli: Jonáš, Urban, Šimek (zranìní)
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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 Honzo, ne� se Tì zaènu ptát, trochu se nám pøedstav.

Dìcka zatím nemáme…

2. Kde, kdy jsi zaèal s fotbalem a kde všude jsi pùsobil?

3. Teï tedy víme, �e nastupuješ na pozici brankáøe, proè zrovna tam?

4. Máš nìjakou pøezdívku?

5. Nosíš na zádech klasickou jednièku, nebo jiné èíslo a jakou znaèku rukavic máš v oblibì?

O: Ahoj, jmenuji se , je mi 33 let, narodil jsem se ve Frýdlantu v Èechách, 6. dubna
1984. V èervnu jsme si s mou dlouholetou pøítelkyní Zuzkou øekli na radnici ano, tak�e jsem
èerstvì �enatý.

Asi jako ka�dý v té dobì, kdo byl z Liberce, v pøípravce ve Slovanu na škváøe, ale poøádnì a� ve 12

letech ve Vratislavicích n. Nisou, kde jsem mìl štìstí na výborné trenéry, pana Drahotu a pana

Séma, ale hlavnì na bývalého pøedsedu Vratislavic pana Bartoníèka, na kterého nedám do dnes

dopustit. Ten mi dal v šestnácti letech prvnì "pøièuchnout" k dospìlému fotbalu. 4:0, ètyøi støely,

moc jsem si neèuchnul. V tom zápase mi dìlal dvojku tehdy devìtatøicetiletý mladík, dnes

doubský nestor Peter Sulo (smích). Nikdy jsem nebyl �ádný cestovatel, tak�e a� na roèní pùsobení

v Hejnicích a Ruprechticích, jsem strávil celou dobu ve Vratislavicích, ne� mì pøed dvìma lety

kontaktoval jeden z nynìjších trenérù Peter Sulo, zda bych to nezkusil v Doubí. Vyšší soutì�, pár

metrù od baráku, tak�e jsme se celkem rychle domluvili…

O: V�dycky se mi víc líbily zákroky brankáøù, ne� góly. Rána od balónu mi taky nikdy nevadila,

tak�e asi proto. Nebo se mi nechtìlo moc bìhat? Jedno z toho to urèitì bude…

O: Ve starších �ácích a� po dospìlé mi øíkali Oto, potom pøišla pøezdívka, které se asi nikdy

nezbavím, a to ,,Špenát", kterou vymyslel bývalý spoluhráè z Vratislavic Tomáš Šidák. Tak to

dopadne, kdy� Vám dodavatel pošle jiný druh špenátu, a zrovna v ten den pøijde spoluhráè na

obìd. Týden jsem od ,,Šídla" dostával hroznou bídu za špenát, a pak u� mi nikdo jinak neøekl…

O: Teï u� nosím pøevá�nì jednièku, jen v dorostu jsem mìl èíslo 18, nosil ho Tonda Kinský ze

Slovanu Liberec, tak�e jsem samozøejmì musel mít stejné èíslo. Posledních pìt let chytám

v rukavicích Adidas, nejvíc mi sedí. Akorát ta spotøeba se v posledních dvou letech trošku zvýšila.

Ale s tím se na umìlé trávì musí poèítat.

Jan Jirák
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6. Mìl jsi, nebo máš fotbalový vzor?

7. Co oblíbený èeský, nebo zahranièní klub?

8. Jaké máš vzdìlání a kde pracuješ?

9. Poslední otázka Honzo, jak se ti líbí u nás v Doubí?

O: Teï u� ne, ale samozøejmì v mláde�nických kategoriích jsme si na tréninku urèili, kdo je jaký

gólman a jelo se. Kdy se Vám sejdou v jednom týmu na tréninku borci jako Barthez, Schmeichel,

nebo Chilavert (smích)?

Nakonec to fungovalo samo o sobì jako dobrá motivace, kdy� na Vás zakøièel trenér ,,dobøe

Schmeichel" :-)

O: Od malièka mì to trošku táhlo ke Spartì, co� je v Liberci obrovská výhoda, kdy� to nìkdo zjistí.

Ze zahranièních klubù asi Manchester United, ta famózní otoèka s Bayernem ve finále ligy

mistrù v posledních dvou minutách, to je pøesnì ta krása fotbalu.

O: Jsem vyuèený v oboru kuchaø na SOU v Liberci a tomu øemeslu se vìnuji doteï. Nyní ètvrtým

rokem pracuji v liberecké firmì KNL.

O: Musím øíct, �e jsem byl hroznì mile pøekvapený, kdy� jsem sem pøišel. Nejvíc mì zaujalo,

jaká je tu parta, �e to mezi námi funguje, co� je zásluha samozøejmì i trenérù. Teï u� snad

jen, aby nám mìsto spoleènì s naším vedením, které tu funguje na výbornou, nadìlilo novou

umìlou trávu a vìøím, �e se to u nás v Doubí posune opìt o kus dál.
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TJ Sokod Doubí : FK - Cvikov
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