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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Sportu zdar, váţení sportovní přátelé, 

vítejte na mistrovském utkání 16. kola IV. třídy litoměřického okresního 

přeboru dospělých sk. A, ve kterém se náš SOKOL utká s týmem TJ Podbradec. 

Minulý týden měl náš SOKOL volno. Plánovaný zápas proti týmu SK Český 

granát Podsedice se nekonal, protoţe se tým Podsedic ze soutěţe odhlásil.  

Přestoţe libochovanský SOKOL minulý týden nemohl bodovat, hnízdí na 

velmi pěkném třetím místě tabulky. Náš dnešní soupeř, TJ Podbradec, momentálně 

okupuje příčku pátou. Minulý týden porazil na domácí půdě muţstvo Zahořan 4 : 1  

a před čtrnácti dny dokázal zvítězit 6 : 3 v Třebouticích. V jarní části sezóny mají tedy 

hosté z Podbradce, s průměrem pět vstřelených gólů na zápas, velmi slušnou 

střeleckou formu. Jedním dechem je však třeba dodat, ţe my jsme v posledním 

domácím zápase, před čtrnácti dny, rozstříleli FC Libínky 1948 vysoko 7 : 1, kdyţ se 

hned 4x trefil Tomáš Škárka, 2x Honza Hauler a jeden gól přidal také Lukáš Tovara. 

Také naše střelecká fazóna by tedy měla budit u soupeřů respekt. 

 

Jak jste si mohli všimnout, Sokol pokročil ve zkvalitňování svého zázemí. 

Nástup na tribunu přes čerstvě poloţenou zámkovou dlaţbu má úroveň vyšších 

soutěţí. Rovněţ z vyvýšené vyhlídkové plochy mezi stánkem s občerstvením  

a kabinami se nyní bude na hřiště koukat s nadhledem. Obojí jistě přispěje  

ke komfortnějšímu fotbalovému záţitku.  

 

 Do bojů o mistrovské body o minulém víkendu zasáhly oba naše mládeţnické 

týmy. Naše mladé naděje sehrály minulý týden dva vyrovnané zápasy. Ţáci  

i dorostenci po ukončení základní hrací doby remizovali se svými soupeři 1 : 1.  

Za ţáky dokázal skórovat Dan Slezák, za dorost se gólově prosadil Ondra Gašpárek. 

O výsledcích obou zápasů, hraných na hřištích soupeřů, tak rozhodly penalty. 

Ţáci dokázali TJ Sokol Straškov - Vodochody na penalty porazit. V Peruci se 

po penaltovém rozstřelu nakonec radovali dorostenci domácího FK Peruc.  
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Rovněţ tento víkend mají oba naše mládeţnické „mančafty“ zápasy jiţ  

za sebou. Ţáci i dorostenci vyzvali své soupeře k utkání na libochovanském paţitu. 

Ţáci v sobotu hostili tým SK Liběšice, dorostenci dnes dopoledne přivítali své 

vrstevníky z FK Schoeller Křešice. Oba zápasy byly odehrány před redakční 

uzávěrkou. Pokud výsledky zatím nevíte, zeptejte se v blízkosti stánku 

s občerstvením, jistě Vám je tam někdo prozradí.  

 

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při utkáních hraných  

na hřištích soupeřů: 

Sobota – 14. května 2022: 

14:00   dospělí  FK Třeboutice  vs. TJ SOKOL Libochovany 

Neděle – 15. května 2022: 

10:00  dorost :    SK Lukavec / SK Velemín  vs. TJ SOKOL Libochovany 

(zápas se hraje na hřišti v Lukavci) 

 

Žáci mají příští víkend volno, zato ale můžete navštívit jejich zápas ve 

středu, 18. května, kdy od 17:00 hostí na domácím kolbišti družstvo svých 

vrstevníků, složený tým, FK Vchynice/Slavoj Sulejovice.  

 

Průběţné pořadí soutěţe - dospělí: 
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Průběţné pořadí soutěţe – starší ţáci: 

 

Průběţné pořadí soutěţe - dorost: 

 

 

Pro TJ SOKOL Libochovany zpracoval Vlastimil Vrbenský ml.  


