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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení přátelé fotbalu, 

vítejte na posledním mistrovském utkání tohoto podzimu, ve kterém se 

utkáme s tradičním účastníkem litoměřických okresních soutěží z Lovečkovic.  

Poslední zápas jsme odehráli minulou neděli na půdě lídra tabulky 

v Třebenicích. Počasí přálo, ačkoli podzimní sluníčko chvílemi ostře svítilo do očí.  

Do zápasu jsme nastoupili se třemi dorostenci, kteří měli v nohách dopolední 

mistrovské utkání proti Velkým Žernosekám, v základní sestavě. Ondra Gašpárek, 

Fanda Klučiar i Lukáš Tovara podali nadšený výkon, oživili naší hru a na trávníku se 

rozhodně neztratili. Další pozitiva se však hledají jen těžko. V zápase jsme dvakrát 

vedli, nakonec jsme však, po poločase 4:2, prohráli vysoko 6:2. Byl to zápas s velkým 

množstvím chyb na obou stranách, ve kterém se štěstí přiklonilo na stranu soupeře. 

Byla to spíše kopaná než fotbal, i přesto se ale hrstka diváků nenudila. Velký rozdíl 

ve skóre rozhodně neodpovídal rozdílu v herní kvalitě na hřišti. I takový ale fotbal 

někdy je. Důležité je, že jsme po 90 minutách neodjížděli se svěšenými hlavami,  

a to ačkoli se nám pohárová Evropa opět o kousek vzdálila.  

Náš Sokol si v neúplné tabulce pohodlně hnízdí na šestém místě. Během zimní 

přestávky, ve které bude Sokol nabírat síly k jarním útokům, se tedy nemusíme 

obávat, že bychom na jaře našim soupeřům nestačili. 

Náš dnešní soupeř se v minulém kole utkal se Zahořany, které na domácím 

hřišti porazil 2:1. Aktuálně mu v tabulce patří osmá příčka. 

 
 Výbornou reprezentací libochovanského Sokola se mohou pochlubit i naše 

mládežnické týmy. Žáci i dorostenci předváděli srdnaté výkony během celé 

podzimní části fotbalového podzimu. Bohužel minulý víkend zrovna právě 

dorostencům zápas nevyšel, když prohráli ve Velkých Žernosekách a tak 

libochovanský prapor drželi vzhůru jen naši žáci, když se v sobotním zápase proti 

Křešicím dokázal dvakrát prosadit Pepík Klempa. 

Od posledních zpráv o výsledcích v minulém čísle zpravodaje odehráli naše 

mladé naděje tyto zápasy:  

Starší žáci: 

9. kolo – 23. října: TJ SOKOL Libochovany  0 : 4  TJ Dobříň  

10. kolo – 30. října: FK Schoeller Křešice 1 : 2 TJ SOKOL Libochovany 

Naše branky:  43. a 51. min. Josef Klempa  

Dorost: 

9. kolo – 24. října: 

TJ SOKOL Libochovany 4 : 3    TJ Viktorie Budyně nad Ohří/Mšené Lázně 

Naše branky: 22. min. Michal Novák, 53. a 88. min. Lukáš Tovara, 75. min. Vítězslav 

Chochel 
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10. kolo – 31. října:   

SOKOL Velké Žernoseky  3 : 1 TJ SOKOL Libochovany 

Naše branka: 31. min. František Klučiar 

 
 Dnes, netradičně již od 8:30, jste mohli shlédnout mistrovské utkání našich 

starších žáků proti SK Velemín. Zítra od 10:00 hostí naše dorostenecké družstvo 

v jejich posledním zápase podzimní části sezóny složený tým FK Vchynice/Slavoj 

Sulejovice. Jste srdečně zváni, při zápase našeho dorostu se rozhodně nudit 

nebudete, přijďte se opět bavit fotbalem!  

 
V zápasech letos pokračuje ještě náš tým starších žáků, můžete  

jej podpořit na následujících zápasech: 

 

Sobota – 13. listopadu 2021: 

14:30 starší žáci: TJ SOKOL Pokratice - Litoměřice   vs. TJ SOKOL Libochovany 

Sobota – 20. listopadu 2021: 

10:00 starší žáci: TJ SOKOL Libochovany  vs. Tělovýchovná jednota FC Dubany 

 
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. 


