Áčko dostalo výprask od Zličína 2:7
2.6.2012
V sobotu dopoledne přijel do Lochkova topící se tým zličínského "béčka" a už dlouho dopředu bylo jasné, že to
bude zápas o šest bodů ! Dlouhodobě se nám proti Zličínu nedaří. Nejen statistiky nepřály Lochkovu, navíc ještě
Zličín k tomuto záchranářskému duelu přijel posílen o několik hráčů, kteří pravidelně nastupují za zličínské áčko v
přeboru. V podstatě to bylo utkání Sokol Lochkov – FC Zličín „A“. Již od počátku utkání se začala projevovat
převaha soupeře, veškeré snahy Lochkova byly utnuty po prvním poločase. Posílený Zličín v poklidu vedl 3:0 ,
Lochkov si nedokázal vypracovat jedinou kloudnou akci a zdálo se, že se bude jen dohrávat. Překvapivě
uvolněný Lochkov nastoupil do druhé půle a dokonce se mu povedlo snížit na 1:3, jenže v tu chvíli Zličín opět
zapnul motor a gólem odpověděl - 1:4. Bylo dost času a Lochkov znova dokázal snížit na rozdíl 2 branek, ale
když jsme hned z další akce Zličína inkasovali, sesypal se už kompletně celý lochkovský tým a na hřišti začala
válka, která vyvrcholila v 80.minutě, kdy obdržel červenou kartu Vojta Zdražil a za oplácení jeden z hostujících
hráčů. Lochkov doma dostal napráskáno 2-7 a pokud příští týden nevyhraje, může začít hledat v mapách hřiště
Miškovic, Čakovic a podobně. Prohra byla zasloužená, Zličín nás přehrál po všech stránkách. Nutno říct, že
ROZHODČÍ tento zápas opravdu nezvládl.
__________________________________________________________________________________________
Radotín vyhrál derby 4:1
27.5.2012
Derby v Radotíně pro naše barvy nepřineslo dobrý výsledek. Radotínští hráči posíleni několika hráči Á týmu byli
od začátku aktivnější a nebezpečnější. Již v 5.minutě Lochkov prohrával po nedůrazném bránění 1:0 a ve
12.minutě po smolné teči již 2:0. Zbytek poločasu už byl vyrovnaný, ale ke snížení skóre to nevedlo. Druhý
poločas začal podobně jako první. Střelu domácího hráče opět smolně změnil Honza Vokřínek a Jirka Zamazal v
brance neměl šanci. Lochkov ze skrumáže před radotínskou brankou snížil na 1:3, ale z dalšího rychlého
protiútoku opět inkasoval a prohrál tak 4:1. Vítězství pro Radotín, tak bylo v tomto zápase zcela zasloužené.
Sestava Lochkov:
Zamazal – Schneider, Vokřínek, Drahota, Kovačík – Goll (70´Suchánek), Geryk, Zdražil, Jaroš – Vrba (45´
Havel), Jirka
__________________________________________________________________________________________
Lochkov remizoval doma s Aritmou 3:3
19.5.2012
V dalším zápase jsme nastoupili proti silnému celku z Vokovic. Hostům se na jaře velice daří, a po sérii 4 vítězství
v řadě, chtěli uspět i v Lochkově. My naopak potřebujeme každý bod k jistotě záchrany. Do utkání jsme nastoupili
opět zcela v jiném složení, hlavně obrana byla úplně jiná než v posledním zápase se Zbraslaví. Od začátku se
hrál otevřený fotbal, kde jedna šance střídala druhou. Hosté byli aktivnější a vytvářeli si více příležitostí ke střelbě.
Lochkov hrozil hlavně z protiútoků. Ve 20. min se do jednoho z nich dostal Venca Jirka, který přesně našel Honzu
Golla a ten poslal Lochkov do vedení 1:0. Aritma přidala na tempu a po přesné ráně za velkým vápnem brzy
vyrovnala na 1:1. Hra byla jak na houpačce. Lochkov se dostal opět do vedení po úniku Václava Jirky, ale Aritma
stejnou střelou opět srovnala na 2:2. Ve 40.min. se opět Lochkov, znovu po akci Václava Jirky dostal do vedení
3:2. Ve druhé půli nás Aritma přitlačila a měla několik slibných šancí. Z jedné z nich po zmatku před naší brankou
srovnala na 3:3. Zápas byl čím dál více nervóznější, to odnesl hráč Aritmy za úder na Tomáše Geryka červenou
kartou. Bohužel převahu v poli jsme nedokázali využít i když hlavně Venca Jirka měl více než dost příležitostí.
Zajímavostí je, že stejným výsledkem skončil zápas s Aritmou i na podzim.
Sestava:
Zamazal – Rotsčidl, Drahota, Zdražil, Kotouč(20.Dvořák, 60.Havel) – Goll, Geryk, Kovačík, Jaroš – Jirka,
Suchánek
Branky: 2x Jirka, 1x Goll
__________________________________________________________________________________________
SK Zbraslav B – Sokol Lochkov 2:2
13.5.2012
Lochkovské áčko v neděli 13.května zavítalo na horkou půdu do Zbraslavi. Do sestavy se vrátil dlouho nezvěstný
Tomáš Lencsés, který nahradil zraněného kapitána Mirka Vrbu. Pásku pro tento duel, tak navlékl Honza
Vokřínek. Utkání začalo podobně jako minulé proti Chuchli - První minuta, tentokrát Venca Jirka sám před
gólmanem , zahodil a přišel trest. Jediný nebezpečný hráč Zbraslavi prokličkoval asi 3 hráče a střelou k tyči nedal
Božkovi šanci. Mezitím Lochkov pokračoval v hitparádě zahozených šancí, ale i přesto stačil do půle s velkým
štěstím vyrovnat a zaslouženě. Začátek druhé půle opět podobný jako s Chuchlí, Lochkov měl sérii zhruba 5 rohů
, soupeře víceméně tlačil a Zbraslav hrozila pouze z brejku, po jednom z nich se do souboje se zbraslavským
útočníkem dostal Honza Rotsčidl, který byl sražen k zemi - pomstít ho přišel Pavel Schneider a na obou stranách
se dohrávalo v deseti ! Zdálo se, že by to mohlo Lochkovu vyhovovat, ovšem to by Zbraslav nesměla mít útočníka
s číslem 11. Opět obešel dva hráče a tvrdou ranou z 25 metrů, kterou otřel o tyč, znova nedal našemu brankáři
šanci. Lochkov v tu chvíli byl před Zbraslaví o pouhé 3 body a musel dát gól !! Ovšem útok Lochkova byl
bezmocný, více než na standartky a rohy se nezmohl. V 93.minutě kopal Lochkov poslední roh zápasu, obrana
jako obvykle odvrátila na půli, kde už zůstal jen střídající Tomáš Dvořák. Jeho poslední nákop do vápna prodloužil

brankář Jirka Zamazal (!!!) za sebe,tam se objevil Honza Rotsčidl, který trefil pouze tyč, ale naštěstí pohotový
Tomáš Geryk doklepl do odkryté klece a lochkovská lavice mohla začít bouřit !!
V příštím kole se Lochkov utká doma s Aritmou "B" a půjde po výhře a po jistotě záchrany.
__________________________________________________________________________________________
Konečně 3 body, porazili jsme první Chuchli 4:1
5.5.2012
Trápící se Lochkov, který už ve 4 zápasech po sobě nepoznal chuť výhry, přivítal v sobotu odpoledne, před
hodně zaplněným "klandrem" vedoucí Chuchli. Po emotivním předzápasovém rozboru v kabině od trenéra Ládi
Kacovského, Lochkov na svého soupeře vlétl a v druhé minutě už to mohlo být 1-0 po akci Milana Kovačíka ,
který z bezprostřední blízkosti ovšem trefil pouze gólmana. Lochkov byl lepší, ovšem jako obvykle první skóroval
soupeř. Z nakopnutého balonu naše obrana propadla a jelikož Václav Jirka mezitím promarnil minimálně 4
gólovky prohrávali jsme 0-1. Zhruba v 35.minutě se zranil kapitán Vrba a po více než roční přestávce se za
potlesku tribun zapojil do hry uzdravený Pepa Kotouč, nutno říct, že po takové pauze předvedl skvělý výkon,
protože Lochkov už neinkasoval. Od té doby už šlo vše, jak mělo jít. Lochkov do půle srovnal na 1-1, v kabině si
hráči odpočinuli a na začátku druhé půle zasadili Chuchli 2 slepené góly. Výborní fanoušci hnali Lochkov za
vítězstvím a třešnicku na krásném zápase jim věnoval Vojta Zdražil, který dal svůj premiérový gól za Lochkov. Po
nádherné akci, do které se zapojili Milan Kovačík a Tomáš Geryk , který poslal Vojtu do samostatného úniku a ten
á la Messi vykoupal hostujícího brankáře nádherným lobem. V utkání se blýskl hattrickem Václav Jirka. Po
zaslouženém vítězství Lochkov konečně vyhrál a je nutno poděkovat skvělým Fanouškům, kteří i přes
výsledkovou krizi na Lochkov dorazili a podporovali nás. Děkujeme !!!
__________________________________________________________________________________________
Áčko prohrálo v Lipencích 4:2
29.4.2012
Nedělní odpoledne nasměrovalo lochkovský tým na horkou půdu do Lipenců. Místní celek se umisťoval na
podobných příčkách jako Lochkov, ale v této sezóně jeho kádr posílil syn slavného fotbalisty Ivana Haška.
Lipence příchod ligového fotbalisty bojujícího se zákeřnou chorobou zvedl a katapultoval je do horních pater
tabulky. Zápas začal Lochkov aktivně a Lipence se nedostávaly do hry. Odměnou za aktivitu byla vedoucí branka
hostů. Milan Kovačík poslal přesný centr před branku, kam si naběhl Honza Goll a poslal hosty do vedení.
Domácí hrozili ze standartních situací a při jedné dokázali míč procedit přes Jirku Zamazala. Vyrovnaný stav
nevydržel dlouho. Venca Jirka se dokázal nadvakrát prosadit přes přesilu obránců. Lochkov odcházel do sprch s
vedením 2:1. Do druhé půle vstoupili oba soupeři několika šancemi. Bohužel tu lochkovskou Venca Jirka nevyužil
a domácí z přímého kopu ano. Vyrovnání nalilo novou krev do žil Lipencům, Lochkov na několik minut vypadl z
role a domácí šli do vedení po jasném faulu na Jan Vokřínka. Rozhodčí podlehl tlaku řvoucích lidí stojících u
chytrého klandru. Hostům nezbývalo nic jiného než se vrhnout do útoku. Branku se jim vstřelit nepovedlo. Lipence
upravily skóre na 4:2 z rychlého brejku do otevřené obrany.
__________________________________________________________________________________________
Sokol Řepy – Sokol Lochkov 2:0
22.4.2012
Nedělní dopoledne přineslo zápas dvou ohrožených týmů „ domácí„ Řepy přivítaly Lochkov na umělé trávě na
Zličíně. Lochkov lepil sestavu, jak se dalo. Do branky musel Mirek Kocourek, na hřiště několik debutantů v
základní sestavě. Lochkov začal defenzivně a snažil se neinkasovat brzo branku. Bohužel realita na hřišti byla
jiná. Domácí se hned z prvního závaru dokázali dostat do vedení a nádhernou střelou, které pomohl silný vítr.
Řepy pokračovaly v náporu a rychle přidaly i druhou branku. Po dvou inkasovaných gólech se o slovo přihlásil
také Lochkov, jenže jeho akce končily hromadou nepřesností a prakticky neohrozily branku domácích. Ve druhém
poločase se hra odvíjela ve stejném duchu. Lochkov se bez efektu snažil vysouvat dopředu, ale Řepy využívaly
okének v obraně. Paradoxně největší šanci hostům připravil špatným odkopem domácí brankář, ale ani tuto akci
jsme nedokázali proměnit a zaslouženě jsme prohráli. Bohužel jsme se touto prohrou dostali do nepříjemných
problému a budeme muset ještě bojovat o jistotu záchrany v soutěži.
__________________________________________________________________________________________
Prohra s posledními Klánovicemi 0:3
14.4.2012
Zápas s posledními Klánovicemi se mohl někomu zdát předem rozhodnutý. Všechny předpoklady se, ale brzo
měnily. Hned v úvodních minutách se nám zranil Vojta Zdražil a musel střídat. Lochkov byl aktivnější, ale
nedokázal si vytvořit brankovou příležitost. Hosté se uchylovali k velmi ostrým zákrokům, za které nebýt slabosti
rozhodčího, mohli jít po právu pod sprchu. Obzvláště Tomáš Geryk na tento zápas dlouho nezapomene.
Klánovice se však po rychlém protiútoku a našem špatném bránění dostaly ve 35. minutě do vedení 1:0. V naší
největší šanci se v prvním poločase objevil po přihrávce Vency Jirky, Ondřej Havel, ale míč bohužel nedokázal
dopravit do sítě. Do druhého poločasu delegát utkání důrazně domluvil kapitánovi Klánovic i hlavnímu
rozhodčímu. Ovoce to přineslo, ale kupodivu na straně Lochkova. Rozhodčí na začátku druhé půle k překvapení
všech vyloučil po druhé žluté kartě domácího Tomáše Geryka. Lochkov se i v deseti snažil o vyrovnání, ale
bohužel jasnější branková příležitost nepřicházela. V závěru utkání vyloučil rozhodčí i hráče Klánovic. Lochkov
útočil, vzadu hrál na tři obránce, ale branku nevstřelil. Naopak ke konci utkání se z protiútoku 2x prosadili hráči
Klánovic. I přes jasný výsledek byl Lochkov v tomto utkání lepším týmem, ale bez branek nemohl pomýšlet na
body.
Sestava:
Zamazal – Vokřínek, Vrba, Drahota, Rotsčidl – Dvořák(80. Suchánek), Zdražil(10.Havel., 80.Štěpán), Jaroš,
Kovačík – Jirka, Geryk

__________________________________________________________________________________________
Sokol Troja – Sokol Lochkov 3:1
7.4.2012
Po předchozích zápasech jsme chtěli s Trójou uhrát minimálně bod. Tento záměr vzal, však brzy za své. Po
špatné rozehrávce Honzy Vokřínka se dostal míč přímo k domácímu útočníkovi a ten hned v úvodu překonal Jirku
Zamazala. Po 10. minutách bylo ještě hůř, když si Mirek Vrba nerozuměl s Jirkou Zamazalem, 2:0. Nám
nezbývalo nic jiného než začít bojovat a zkusit ještě vyrovnat. Před přestávkou po faulu na Milana Kovačíka snížil
z penalty Tomáš Geryk. Druhá půle byla naprosto vyrovnaná, ale bohužel se nám nedařilo vstřelit vyrovnávací
branku. Z rohu nastřelil Václav Jirka tyč a střídající Pepa Suchánek míč do sítě také nedotlačil. Navíc po druhé
žluté kartě šel pod sprchu Honza Goll. Trója z protiútoku zvýšila na 3:1 a vedení si do konce utkání v klidu
pohlídala. Vyrovnané utkání, tak rozhodly naše chyby v úvodu zápasu, ale to se někdy stává i lepším fotbalistům.
Branka: 40´ Tomáš Geryk pen.
Sestava:
Zamazal – Vokřínek, Vrba, Drahota, Jaroš – Goll(80´ČK), Zdražil, Geryk, Kovačík – Dvořák (75´ Suchánek), Jirka
__________________________________________________________________________________________
Lochkov - Střešovice 1:0 (0:0)
31.3.2012
Lochkov už 3 zápasy v řadě nedostal gól a vydoloval 7 bodů !! Na sobotní dopoledne bylo připraveno utkání proti
střešovickému B týmu, kterému před zápasem patřila 4. příčka. První půle byla z obou stran velice opatrná a až
na nějaké náznaky to byla půle bez šancí. Do druhé půle šel Lochkov s tím,že stejně jako na Modřanech bude
muset o tři body tvrdě bojovat, ale soupeř chtěl samozřejmě také vyhrát. V 60. minutě zápasu se na výlet vydal
stoper Mirek Vrba, narazil si balon s Jirkou Jarošem a ten mu nabídl milimetrovou přihrávku, kterou náš kapitán
nemohl pohrdnout...1-0.Soupeř se hnal za vyrovnáním, ale v silném větru všechny dlouhé balóny posbíral
zaskakující gólman Míra Kocourek.V 91. minutě byl v našem vápně největší rozruch za celý zápas, opět to
zavánělo rukou a penaltou, naštěstí rozhodčí nepískali jako v minulém kole a přísná penalta se tentokrát
nekonala.Lochkov tedy začal jaro dvěma výhrami, s čistým kontem a tabulkou stoupá stále výš. Svou velkou
premiéru před domácím publikem si odbyl i Štěpán Martin, který v 90. minutě nahradil jalového Václava Jirku.
Takže opět jako minule NA 3 BODY !!!
Branka: Vrba
Sestava:
Kocourek – Vokřínek, Vrba, Drahota, Rotsčidl – Schneider, Geryk, Zdražil, Jaroš – Goll (45.Havel), Jirka (Štěpán)
__________________________________________________________________________________________
Vítězství na horké půdě v Modřanech 1:0
24.3.2012
První jarní mistrovský zápas nemohl začít jinde než v Modřanech. Na tomto hřišti se nám vcelku daří, průběh
zápasu je vždy stejný a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Před zápasem, ale nastaly problémy s horečkou Jirky
Zamazala, ale bohužel jiný brankář nebyl a tak musel nastoupit mezi tyče. Jak se ale nakonec ukázalo, stal se i s
tímto handicapem strůjcem vítězství Lochkova. Modřany se netají ambicemi postoupit do vyšší třídy a tak hned
na začátku na nás spustily kolotoč akcí. Z několika slibných šancí, ale vždy došlo jen k závaru před naší brankou,
který vždy Jirka Zamazal s pomocí obrany dokázal vyřešit. Postupem času se hra začala vyrovnávat. Do kabin se
tak šlo za stavu 0:0. Začátek druhé půle se odvíjel podle stejného scénáře. Modřany útočily a Lochkov čekal na
svojí šancí. Ta přišla v 70.minutě. Trestný kop Tomaše Geryka skončil na levé tyči, ale pohotový Venca Jirka si
hlavou poradil s dorážkou. Náskok mohl pojisti znovu Venca Jirka, ale při úniku byl sražen domácím brankářem
mimo pokutové území. Rozhodčí si ale asi zapomněl červenou kartu v šatně. Modřany se snažily výsledek
vyrovnat, ale naše hra byla pozorná a skvěle podpořena Jirkou Zamazalem v brance. V 88.minutě však rozhodčí
neváhal písknout proti nám přísnou penaltu po ruce Milana Kovačíka. Domácí hráč však Jirku Zamazala v naší
brance nepřekonal. Zápas tak skončil po delším nastavení 1:0 pro Lochkov! V tomto zápase musíme lochkovské
hráče pochválit za bojovnost. Doufejme, že v příštím zápase potvrdíme 3 body z venkovního utkání. Předvedený
výkon proti Modřanům byl skvělou pozvánkou pro naše příznivce.
Branka: 70´ Václav Jirka
Sestava:
Zamazal – Schneider, Vrba, Drahota, Rotsčidl – Jaroš, Zdražil, Geryk, Kovačík – Goll (80´ Havel), Jirka
Připravení na střídání: Nykl, Fojtů

