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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení sportovní přátelé, 

vítejte na mistrovském utkání 4. kola IV. třídy dospělých sk. A, ve kterém se náš 

SOKOL utká s týmem Sportovní klub SK Český granát Podsedice. 

Než přejdeme k dnešnímu zápasu, ohlédněme se za zápasy z úvodu sezóny. 

Náš tým v prvním kole vyrazil za soupeřem do Medvědic. Nervózní zápas byl několik 

málo minut před koncem regulérní hrací doby rozhodčím, zřejmě z obav před 

inzultací ze strany domácích hráčů, předčasně ukončen, a to za stavu 3:2 pro SOKOL 

Libochovany. Ve druhém kole jsme smolně prohráli 1:2 na domácí půdě s FK Schoeller 

Křešice „B“.  

Minulý týden jsme na výborně připraveném trávníku ve sportovním areálu 

v Polepech pohodlně zvítězili nad týmem FK Libínky 1948. Proti soupeři se nám dařilo 

výborně využívat volné prostory a plně využít rozměry polepského hřiště k naší 

křídelní hře. První gól zápasu vstřelil ve 34. minutě Tomáš Škárka, do šaten se tedy šlo 

za stavu 1:0 pro nás. I přes úvodní rozehrávku soupeře přidal již po 32 vteřinách 

druhého poločasu další gól Petr Žáček. V 69. minutě pak naše vítězství potvrdil Jirka 

Podráský a uzavřel tak skóre zápasu na 3:0. 

Po třech odehraných kolech náš SOKOL hnízdí v klidném středu tabulky. 

Nutno však dodat, že zatím nebylo rozhodnuto o bodech z úvodního zápasu 

v Medvědicích. Tento zápas tedy ani není zohledněn v tabulce soutěže. 

Náš soupeř z Podsedic se před dnešním zápasem nachází na výborném druhém 

místě tabulky, když v minulém kole na domácí půdě rozdrtil protivníka ze Záhořan 

vysoko 16:0.   

 

 

 Do podzimní části sezóny 2021/2022 vlétl náš SOKOL rovněž se dvěma 

mládežnickými celky.  

 Starší žáci nasbírali ve třech úvodních kolech 5 bodů a v současnosti jim patří  

7. pozice v průběžném pořadí soutěže. Dvěma hattricky se v prvních dvou kolech 

blýskl Šimon Vocásek. Minulý týden naši žáci odehráli utkání v Čížkovicích proti 

tamní Viktorii. Po přestřelce v prvním poločase, který skončil 3:3, již v druhém 

poločase další gól nepadl. O vítězi zápasu tedy rozhodovaly penalty, ve kterých byli 

v poměru 5:4 úspěšnější starší žáci Čížkovic.  
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 Rovněž naši dorostenci reprezentují náš oddíl nadšenými výkony. Také oni 

dokázali v prvních třech kolech ukořistit 5 mistrovských bodů. První výhru 

v podzimní části soutěže zaznamenali naši borci minulý víkend v Malšovicích, kde se 

jednou trefil Lukáš Tovara a hattrick zaznamenal kapitán týmu Ondra Gašpárek.   

 

 Dnes dopoledne jste mohli navštívit domácí zápas našich starších žáků, kteří 

nastoupili proti Trávčicím, fotbalový víkend v Libochovanech pak uzavře zítřejší 

zápas dorostenců, kteří na domácím pažitu od 10:00 hostí soupeře z Peruce. Přijďte je 

podpořit! 

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při utkáních hraných na hřištích 

soupeřů: 

Sobota – 25. září 2021: 

10:00 starší žáci: TJ SOKOL České Kopisty   vs. TJ SOKOL Libochovany 

Neděle – 26. září téhož roku: 

10:00 dorost : FK Schoeller Křešice vs. TJ SOKOL Libochovany 

16:30 muži:  TJ Podbradec vs. TJ SOKOL Libochovany 

 

Tabulka IV. třídy skupiny A Dospělých: 
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Tabulka II. třídy OP Starších žáků: 

 

Tabulka II. třídy OP Dorostu: 

 

 

Pro TJ SOKOL Libochovany zpracoval Vlastimil Vrbenský ml. 


