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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 utkání 21. kola IV. třídy litoměřického okresního přeboru dospělých 

sk. A, ve kterém se náš SOKOL v posledním domácím mistrovském zápase sezóny 

utká s týmem FK Slavoj Třebenice. 

Poslední zápas jsme odehráli minulou neděli, když jsme si přijeli zahrát báčko 

do Budyně nad Ohří s tamním B-týmem. Dlouhou dobu se jednalo o vyrovnané 

utkání, které jsme, po poločase 1 : 1, definitivně rozhodli až třemi góly v poslední 

desetiminutovce. Po gólové smršti jsme tedy nakonec v zápase zvítězili hokejovým 

výsledkem 6 : 3. Velmi kvalitní výkon v Budyni předvedli naši dorostenci, Ondra 

Gašpárek a Michal Novák, kteří do zápasu oba nastoupili v základní sestavě. Za 

zmínku stojí sólo z půlky hřiště až na malé vápno, které v závěru zápasu předvedl 

právě Míša Novák a následně pak naservíroval gólovou přihrávku pro Ondru 

Gašpárka. Nutno dodat, že oba dorostenci měli v nohách dopolední mistrovský 

zápas dorostu. Suma sumárum se v Budyni gólově prosadili jednou Honza Hock  

a Petr Žáček, dvakrát dokázali skórovat Tomáš Škárka a Ondra Gašpárek.  

Náš SOKOL se díky dosavadním velmi slušným výsledkům, dva zápasy před 

koncem sezóny, vyhřívá na krásném třetím místě tabulky. Bohužel, ani tato velmi 

pěkná pozice však nezaručuje účast v žádné z evropských pohárových soutěží,  

a to ani v předkole. 

S naším dnešním soupeřem z Třebenic jsme se naposledy utkali v podzimní 

části sezóny, když jsme na jeho půdě v oslabené sestavě prohráli 2 : 6. Třebeničtí 

suverénně vedou tabulku soutěže, když v dosud odehraných šestnácti zápasech 

neztratili ani bod.  

 

Velmi kvalitně nás reprezentují oba naše mládežnické týmy. Naši žáci 

dokázali minulý týden zvítězit 6 : 0 ve Velemíně, kde se o góly podělili Pepík Klempa 

s Šímou Vocáskem. Ve středu si pak žáci opět zastříleli v Úštěku, kde po poločase  

2 : 2, dokázali zvítězit 7 : 2. Pepík Klempa se v Úštěku trefil 4x a po jednom gólu 

přidali Dan Slezák, Vašek Tomášek a Šíma Vocásek.  

Dorostenci odehráli minulou neděli zápas v Budyni nad Ohří, kde po poločase 

1 : 0 pro domácí, dokázali zápas, díky brankám Ondry Gašpárka, Kuby Kuchaře  

a Vítka Novotného, otočit na 2 : 3 pro nás. Domácí však dokázali do konce zápasu 

vyrovnat a po uplynutí řádné hrací doby tak zápas skončil 3 : 3. O vítězi tedy 

rozhodly penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči domácí Viktorie. 
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Dnes dopoledne odehráli poslední zápas sezóny naši žáci. Na domácí půdě 

přivítali své vrstevníky ze špičky tabulky, tým TJ Sokol Pokratice - Litoměřice. Zápas 

se odehrál po redakční uzávěrce, u stánku s občerstvením se však výsledek zápasu 

jistě dozvíte. 

Dorost čeká další zápas zítra dopoledne. V tradičním derby vyzvou své 

vrstevníky ze Sokola Velké Žernoseky. Přijďte naše mladé borce podpořit. 

 

Příští týden čekají závěrečná utkání sezóny mančafty dorostu a dospělých: 

Středa – 15. června 2022 – 17:00: 

dorost:   FK Vchynice/Slavoj Sulejovice   vs. TJ SOKOL LIBOCHOVANY  

(zápas se hraje na hřišti v Sulejovicích) 

 

Sobota – 18. června 2022 – 14:00: 

dospělí:  TJ Lovečkovice vs. TJ SOKOL LIBOCHOVANY 

 

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.  


