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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Fotbalu zdar, vážení sportovní přátelé, 

vítejte na mistrovském utkání 18. kola IV. třídy litoměřického okresního 

přeboru dospělých sk. A, ve kterém se v souboji dravců utká náš SOKOL s týmem 

T.J. Sokol Zahořany. 

Minulý týden jsme zavítali do Terezína k zápasu proti Třebouticím. Ačkoli 

jsme od 17. minuty, díky gólu Tomáše Škárky, vedli, nebylo to pro nás šťastné 

utkání. Třeboutice nás kombinační hrou přehrávali a ještě do konce prvního poločasu 

stihli vyrovnat. V 57. minutě se Třeboutice dostali do vedení. Šanci vyrovnat 

z penalty jsme nevyužili a tak nás třeboutičtí v 86. minutě potrestali potřetí. Zápas 

tedy skončil 3:1 ve prospěch našeho soupeře.  

I přes porážku v minulém kole náš SOKOL hnízdí na krásném třetím místě 

tabulky.  

S naším dnešním soupeřem ze Zahořan jsme se naposledy utkali v podzimní 

části sezóny, když jsme ho, za krásného počasí končícího babího léta, dokázali na 

jeho hřišti porazit vysoko 9:0. Hattrick v podzimním utkání zaznamenali Patrik 

Mikyska a Petr Podráský, dvakrát se trefil Tomáš Škárka a jeden gól přidal Jirka 

Podráský.  

 

Minulý víkend sehráli svůj zápas také naši dorostenci, kteří v neděli odehráli 

utkání v Lukavci proti spojenému týmu SK Lukavec a SK Velemín. Také dorostenci 

se ze své mise vrátili bez bodu. Po poločase 3:0 pro domácí sice zavelel k obratu Pepa 

Klempa, který nejprve v 67. minutě snížil na 3:1 a v 79. minutě pak přidal i kontaktní 

gól na 3:2, domácí však v 90. minutě přidali z penalty čtvrtou branku. Zápas tedy 

skončil 4:2 pro domácí.  

Úspěch však v týdnu zaznamenali nejmladší sokolíci, když na domácím 

pažitu přivítali své vrstevníky ze spojeného týmu FK Vchynice a Slavoj Sulejovice.  

V normální hrací době skončilo utkání 1:1, když za Libochovany skóroval náš mladý 

sniper Pepa Klempa. O konečném vítězi tedy rozhodovaly penalty, ve kterých jsme 

byli úspěšnější. Náš tým starších žáků se tedy mohl radovat z již 15. vítězství 

v sezóně.  

 

Dnes dopoledne jste si mohli udělat výlet do Dobříně, kde naši žáci odehráli 

zápas proti svým vrstevníkům z místní TJ Dobříň. Zápas se odehrál po redakční 

uzávěrce, u stánku s občerstvením se však výsledek zápasu jistě dozvíte. 
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Dorost čeká další zápas zítra dopoledne. Od 10:00 hostí na domácím hřišti 

spojený tým TJ Spartak Boletice a SK Březiny. Přijďte naše mladé borce podpořit. 

 

Příští týden čekají SOKOL následující utkání: 

Sobota – 28. května 2022: 

10:00  starší žáci:    TJ SOKOL Libochovany  vs. FK Schoeller Křešice 

Neděle – 29. května 2022: 

10:00 dorost :             TJ SOKOL Libochovany            vs. FK Cvikov 

 

Tým dospělých má příští týden volno. Další mistrovský zápas ho čeká až 5. června, 

kdy vyletí z hnízda k utkání do Budyně nad Ohří, kde poměří síly s domácí 

Viktorií. 

 

 

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

 

Průběžné pořadí soutěže - dorost: 

 

 

Pro TJ SOKOL Libochovany zpracoval Vlastimil Vrbenský ml.  


