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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Zdar a sílu, vážení sportovní přátelé! 

Po třech týdnech vítejte opět na domácím mistrovském utkání  

už 9. kola IV. třídy dospělých sk. A, ve kterém náš SOKOL hostí tým TJ Viktorie 

Budyně nad Ohří „B“. 

Poslední zápas jsme odehráli před čtrnácti dny v Zahořanech. Hrálo se  

za krásného slunečného počasí, ve stínu však již byl cítit chlad blížícího se 

podzimu. Byl to pohodový zápas. Zahořany se poslední dobou trápí, v sedmi 

zápasech obdrželi již 50 branek. My jsme jich v prvním poločase nastříleli celkem 

sedm, v druhém poločase jsme přidali další dvě. Po devadesáti minutách  

a výsledku 9:0 jsme si domu odvezli zasloužené 3 body. Hattrick zaznamenali 

Petr Podráský a Patrik Mikyska, dvakrát se trefil Tomáš Škárka a jeden gól vsítil 

Jirka Podráský. Jediným zádrhelem zápasu tedy byla pouze skutečnost, že točené 

pivo došlo už před poločasovou přestávkou. 

V průběžné tabulce soutěže SOKOL hnízdí na pohodovém pátém místě, 

které, bohužel, nezaručuje účast v evropských pohárech. V tabulce stále není 

zohledněn nedohraný zápas 1. kola v Medvědicích 

Náš soupeř z Budyně nad Ohří se před dnešním zápasem nachází  

na desátém místě tabulky. V minulém kole, 17. října, dokázal na svém hřišti 

porazit Zahořany také hladce 4:0.   

 

 Rovněž oba naše mládežnické týmy srdnatě, leč se střídavými výsledky, 

bojují o mistrovské body. Od posledního vydání zpravodaje odehrály mladé 

naděje tyto zápasy:  

Starší žáci: 

7. kolo – 9. října: SK Liběšice  3:2  pen. 5:4  TJ SOKOL Libochovany                    

naše branky: 34. min. (pen.) Daniel Slezák, 56. min. Josef Klempa 

Dorost: 

7. kolo – 9. října: TJ SPARTAK Boletice/SK Březiny    4:0    TJ SOKOL Libochovany 

8. kolo – 16. října:  FK Cvikov 1:0 TJ SOKOL Libochovany 
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 Naši žáci dnes dopoledne přivítali své vrstevníky z TJ Dobříň. 

S fotbalovým víkendem v Libochovanech se pak můžete přijít rozloučit zítra. 

V neděli od 10:00 sehraje dorost zápas proti složenému týmu TJ Viktorie Budyně 

nad Ohří/Mšené Lázně.  

 

Příští týden můžete týmy našeho SOKOLA podpořit při utkáních hraných  

na hřištích soupeřů: 

Sobota – 30. října 2021: 

10:00 starší žáci: FK Schoeller Křešice vs. TJ SOKOL Libochovany 

Neděle – 31. října téhož roku: 

10:00 dorost : SOKOL Velké Žernoseky vs. TJ SOKOL Libochovany 

14:30 muži:  FK SLAVOJ Třebenice 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. 


