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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 druhém domácím mistrovském utkání fotbalového jara. IV. třída 

Okresního přeboru Litoměřice v kategorii dospělých - skupina A pokračuje tento 

víkend svými zápasy 14. kola. Náš SOKOL v něm přivítá tradičního účastníka 

litoměřických okresních soutěží, tým FC Libínky 1948.  

 

Než přejdeme k dnešnímu zápasu, ohlédněme se za zápasem z minulého 

týdne. Náš SOKOL si zalétl do Křešic poměřit síly s tamním B-mužstvem  

FK Schoeller.  Zápas se odehrál za příjemného jarního počasí. Čekalo se bojovné 

utkání týmů z předních pozic tabulky. Za domácí mužstvo nastoupilo několik hráčů  

z A-týmu a jejich rychlost byla chvílemi velmi znát. Křešice do utkání vstoupili 

náporem, ze kterého první branku vytěžili již v 9. minutě. Velmi dobrý zápas však 

odehrál náš Petr Žáček, který za Libochovany odpověděl srovnávací brankou na 1:1 

hned ve 14. minutě. Po jeho brance se zápas uklidnil a poločas tak skončil plichtou. 

V druhé půli domácí znervózněli, hodně se snažili strhnout vedení na svou 

stranu, ale nedařilo se jim. V 81. minutě proto opět zaúřadoval Petr Žáček, kterému 

se podruhé podařilo překonat domácího brankáře. Bohužel už za další dvě minuty, 

po zmatku v naší obraně, domácí vyrovnali. Žádný z týmů už do konce zápasu 

neskóroval. Utkání skončilo 2:2, o konečném vítězi proto rozhodl až penaltový 

rozstřel, ve kterém se nám nedařilo. A tak, ač Roman Říčař jednu penaltu soupeře 

lapil, z vítězství se radovali domácí. 

Smutným stínem zápasu je zranění Petra Podráského v dolní polovině těla 

(přetrhané kolenní vazy). Petr nám tak bude v nejbližších zápasech chybět. 

Po jedenácti odehraných utkáních náš SOKOL hnízdí na pěkném 4. místě 

tabulky, tj. o dvě pozice výše než náš dnešní soupeř. FC Libínky 1948 jsme na 

podzim porazili 3:0, na jaře se ale Libínkám daří. Před čtrnácti dny zvítězili 4:1 

v Třebouticích a minulý týden doma rozstříleli Zahořany 12:0.  

 

 Rovněž oba naše mládežnické týmy srdnatě bojují o mistrovské body. 

Výborně to pálí zejména našim mladým sniperům - Pepikovi Klempovi a Šímovi 

Vocáskovi, kteří se v posledním zápase starších žáků trefili každý 4x. Od posledního 

vydání zpravodaje odehrály naše juniorské týmy tyto zápasy:  

Starší žáci: 

19. kolo – 16. dubna: 

FK Trávčice/SK Libotenice 1 : 11 TJ SOKOL Libochovany 

naše branky: 5., 15., 20. a 25. min. J. Klempa, 27., 31., 40. a 52. min. Š. Vocásek,  

58. min. O. Filinger, 67. min. Mat. Vyšata a 68. min. J. Kunert.  
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Dorost: 

12. kolo – 10. dubna:  

TJ SOKOL Libochovany     1 : 2     TJ Sokol Straškov – Vodochody 

naše branka: 8. min. Lukáš Tovara 

13. kolo – 17. dubna: 

SK Liběšice        3 : 2 pen.   TJ SOKOL Libochovany 

 naše branky: 11. a 54 min. Ondřej Gašpárek 

 

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

domácím pažitu hostili TJ Sokol České Kopisty (Výsledek zápasu není k termínu 

redakční uzávěrky znám).  

Fotbalový víkend v Libochovanech pak uzavře zítřejší zápas dorostenců, kteří 

se od 10:00 utkají se svými vrstevníky z týmu FK Malšovice. Přijďte je podpořit! 

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při utkáních hraných na hřištích 

soupeřů: 

Starší žáci - sobota – 30. dubna od 10:00: 

TJ Sokol Straškov - Vodochody   vs. TJ SOKOL Libochovany 

Dorost – neděle - 1. května od 10:00: 

FK Peruc  vs. TJ SOKOL Libochovany 

Tým dospělých má příští víkend volno. Původně plánované utkání s týmem  

SK Český granát Podsedice se neuskuteční, neboť se tým odhlásil ze soutěže. 

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. 


