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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 prvním jarním mistrovském utkání dospělých. Hraje se zápas  

12. kola IV. třídy dospělých sk. A, ve kterém se dnes v „bitvě sokolů“ utkáme 

s týmem TJ Sokol Medvědice. 

Fotbalový podzim jsme zakončili zápasem na domácím hřišti proti  

TJ Lovečkovice. Zápas se hrál za příjemného slunného počasí. Po 90 minutách 

skončilo utkání nerozhodně 2:2. O našem vítězství tedy rozhodl penaltový rozstřel, 

ve kterém nás skvělými zákroky v bráně podržel Roman Říčař. Konečné vítězství pak 

na naší stranu strhl, nekompromisním způsobem proměněnou penaltou, Ondra 

Gašpárek.    

Po podzimní části sezóny náš SOKOL okupuje čtvrté místo tabulky se ztrátou 

čtyř bodů na našeho dnešního soupeře, který je momentálně na místě druhém. Sokol 

Medvědice ve svém posledním podzimním utkání pohodově zvítězil na hřišti 

posledních Zahořan 4:0.   

Našeho soupeře jsme na podzim navštívili na jeho hřišti v Medvědicích. Věřte 

nebo ne, bylo se na co koukat. Fotbal se sice nehrál příliš pohledný, diváci se ale 

nenudili. Jednalo se o nervózní zápas plný chyb, vyhrocených situací i gólových 

momentů. Při jedné z menších šarvátek dokonce vběhl na hrací plochu příslušník 

PČR, aby se pokusil uklidnit situaci. Naštěstí nemusel použít služební zbraň. Při 

podzimním zápase se dostal medvědický Sokol do vedení hned v 5. minutě, těsně 

před poločasem však stav utkání srovnal svou brankou Petr Žáček. V 63. minutě 

skóroval Petr Žáček podruhé a my se dostali do vedení. Domácí v 70. minutě sice 

srovnali na 2:2, ale po dalších pěti minutách nám svým gólem vrátil vedení v zápase 

Tomáš Škárka. 

Nervózní utkání bylo několik málo minut před koncem regulérní hrací doby, 

po vyloučení domácího playera, rozhodčím Vágnerem, zřejmě z obav před inzultací, 

předčasně ukončeno. Zápas byl následně kontumován v náš prospěch. 

 

 V rámci předsezónní přípravy přivítalo mužstvo dospělých o minulém 

víkendu na domácím hřišti tým TJ Skorotice, který je aktuálně na 3. příčce tabulky  

III. třídy okresu Ústí nad Labem. Soupeři jsme podlehli 2:8. 

 Týmy starších žáků a dorostu společně absolvovali v termínu od 11. do 18. 

března zimní soustředění v Krušných horách. 
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Do jarní části sezóny 2021/2022 tedy vlétl náš SOKOL opět se dvěma 

mládežnickými celky, které se pokusí navázat na velmi solidní podzimní výsledky.  

 Starší žáci zahájili fotbalové jaro ve velkém stylu. Již 19. března, v dohrávce 

z podzimu, porazili své vrstevníky z SK Velemín 6:1. Náš snipper, Šíma Vocásek, 

v tomto zápase vstřelil hattrick. Svou premiérovou trefu v tomto zápase zaznamenal 

Kuba Kunert. O týden později, 26. března, dokázali naše naděje zvítězit v derby proti 

Velkým Žernosekám 2:1. Obě vítězství získali starší žáci na domácí půdě. Minulý 

víkend si pak zajeli pro vítězství 2:5 do Mšených lázní, kde se dokonce 4x trefil Pepa 

Klempa. Pepíkovi to na jaře bezvadně střílí, ve zmíněných třech zápasech 

zaznamenal celkem již 7 branek. Dva góly na jaře přidal také Dan Slezák. Doufejme 

tedy, že si starší žáci budou držet svou střeleckou fazónu i jarní neporazitelnost.  

Dnes dopoledne jste mohli navštívit jejich domácí zápas proti FK Viktorii Čížkovice 

(Výsledek zápasu není v době redakční uzávěrky znám). 

 Naše dorostence první zápas jarní části sezóny čeká zítra, kdy od 10:00 na 

domácím pažitu hostí soupeře ze Straškova. Přijďte je podpořit! 

 Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při utkáních hraných na hřištích 

soupeřů: 

Sobota – 16. dubna 2022: 

10:00 starší žáci: FK Travčice/SK Libotenice   vs. TJ SOKOL Libochovany 

14:00 muži:  FK Schoeller Křešice „B“   vs. TJ SOKOL Libochovany 

Neděle – 17. dubna téhož roku: 

10:00 dorost :  SK Liběšice   vs. TJ SOKOL Libochovany 

 

Průběžné pořadí soutěže - muži: 
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Průběžné pořadí soutěže – starší žáci:  

 

Průběžné pořadí soutěže - dorost:  

 
 

 

Pro TJ SOKOL Libochovany zpracoval Vlastimil Vrbenský ml. 


