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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Sportu zdar, vážení sportovní přátelé, 

vítejte na mistrovském utkání 6. kola IV. třídy dospělých sk. A, ve kterém se 

náš SOKOL utká s týmem FK Třeboutice. 

Libochovanský SOKOL hnízdí po pěti odehraných kolech na čtvrtém místě 

tabulky, ve které však stále není zohledněn výsledek utkání úvodního kola, ve 

kterém jsme se o první mistrovské body utkali s týmem z Medvědic, a které bylo za 

stavu 3:2 pro nás předčasně ukončeno.  

Minulý týden naši borci zavítali do Podbradce, kde jsme, s mírnou nadsázkou 

řečeno, zařídili všech sedm branek zápasu. V 17. minutě, po standardní situaci 

soupeře, jsme jeho akci suverénně zakončili do vlastní brány a Podbradec se tak ujal 

vedení zápasu. Na tuto úvodní branku jsme již v následující minutě zareagovali 

vstřelením další branky, tentokrát již do brány soupeře. O srovnání stavu se postaral 

Tomáš Škárka, který po dalších deseti minutách vstřelil i druhou branku. Do 

poločasu se pak gólově prosadil také Patrik Mikyska. Do šaten se tedy šlo za stavu 

3:1 pro nás. 

Druhý poločas jsme zahájili velmi dobře. Patrik Mikyska přidal další dvě 

branky a v 55. minutě tak dovršil hattrick. Vedli jsme 5:1. Domácí pak zkorigovali 

skóre zápasu gólem z penalty v 58. minutě, na kterou jsme sudího sami upozornili. 

Jinak totiž byla situace již zahrána. Do konce hrací doby pak již žádný další gól 

nepadl. Zápas jsme tedy zvládli, vyhráli jsme „hokejovým skóre“ 5:2 a domů jsme 

z Podbradce přivezli další cenné 3 body.  

 

Náš dnešní soupeř z Třeboutic před dnešním zápasem okupuje páté místo 

v tabulce, když má na svém kontě stejný počet bodů jako náš SOKOL a za námi je 

pouze o skóre. V minulém kole na svém hřišti porazil tým SOKOLA Záhořany 

vysoko 7:0. 

 

 Od posledního vydání zpravodaje sehrály oba naše mládežnické týmy po 

dvou zápasech, a to s následujícími výsledky: 

Starší žáci: 

5. kolo – 25. září: TJ SOKOL České Kopisty 5 : 1 TJ SOKOL Libochovany 

naše branka: 39. min. Šimon Vocásek 

15. kolo – 29. září: TJ SOKOL Libochovany 5 : 1 TJ SLAVOJ Úštěk 

naše branky: 14. min. (pen.) Josef Klempa, 38. (pen.) a 65. min. Matěj Vyšata, 52. a 60. min. 

Daniel Slezák  
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Dorost: 

4. kolo - 19. září: TJ SOKOL Libochovany  1 : 5  FK Peruc 

83. min. Ondřej Gašpárek 

5. kolo - 26. září: FK Schoeller Křešice 3 : 4   TJ SOKOL Libochovany 

naše branky: 16. min. Ondřej Gašpárek, 29. min. Michal Novák, 36. min. Lukáš Tovara  

a 57. min. František Klučiar  

 

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

nastoupili proti vrstevníkům z TJ SOKOL Straškov - Vodochody, fotbalový víkend 

v Libochovanech pak uzavře zítřejší zápas dorostenců, kteří rovněž doma od 10:00 

hostí soupeře SK Lukavec/SK Velemín. Přijďte je podpořit!  

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při utkáních hraných na hřištích 

soupeřů: 

Sobota – 9. října 2021: 

10:00 starší žáci: SK Liběšice   vs. TJ SOKOL Libochovany 

Neděle – 10. října téhož roku: 

10:30 dorost:  TJ SPARTAK Boletice n. L./SK Březiny  vs.  TJ SOKOL Libochovany 

16:30 muži:  TJ SOKOL Zahořany 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. 


