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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení sportovní přátelé, 

než přejdeme k aktuálnímu dění, ohlédněme se krátce za minulou sezónou. 

Mančaft dospělých jí zakončil na velmi pěkném 4. místě z deseti týmů soutěže, a to se 

skóre 57 : 33. V 18 zápasech dokázal 12x zvítězit.  

Ani juniorské týmy se ve svých soutěžích neztratily:  

Starší žáci se, v konkurenci 14 týmů, umístili na velmi pěkném 6. místě se skóre 

80 : 52. Z 26 zápasů zvítězili v sedmnácti. 

Tým dorostu ve své premiérové sezóně obsadil mezi dvanácti celky 8. místo. 

V 22 zápasech zaznamenal skóre 46 : 49, dokázal 8x zvítězit. Náš mladý tým, výrazně 

doplňovaný staršími žáky, se velmi rychle zorientoval v soutěži. Mnozí dorostenci 

nastoupili rovněž k zápasům za tým dospělých.  

Všechny týmy příkladně reprezentovaly naší obec a patří jim za to veliký dík. 

Dnes se SOKOL v prvním domácím mistrovském zápase sezóny 2022/2023,  

 IV. třídy litoměřického okresního přeboru dospělých sk. A, utká s týmem  

SK Český granát Podsedice. 

Minulý týden měl tým dospělých volno. Před čtrnácti dny však zahájil útok  

na postup do vyšší soutěže zápasem v Lovečkovicích, kde dokázal pohodlně zvítězit 

5 : 0. Dvakrát se trefil Tomáš Škárka, po jednom gólu pak přidali Mára Matuščin, 

Honza Šinglovič a Matěj Vyšata, který tak zaznamenal první trefu v týmu dospělých. 

Náš dnešní soupeř, který se z minulé sezóny předčasně odhlásil, má za sebou 

již dva zápasy podzimní části soutěže. Před čtrnácti dny podlehl 3 : 2 Ploskovicím, 

minulý týden si ale spravil chuť, když na domácím hřišti dokázal porazit Lovečkovice 

4 : 0. 

 
Dravě vstoupila do nové sezóny obě naše juniorská družstva. Naši žáci  

na venkovním hřišti před čtrnácti dny rozstříleli TJ Sokol Mšené Lázně 12 : 2. Minulý 

týden pak dokázali na domácím hřišti porazit tým TJ Viktorie Budyně nad Ohří 6 : 0. 

Díky skvělému skóre vedou tabulku.  

Gólové úspěchy zatím zaznamenali: 9x Šíma Vocásek, 5x Pepík Klempa a 4x 

Ondra Filinger. 

Dorostenci stihli na podzim odehrát už tři zápasy. K úvodnímu zápasu vyrazili 

do České Kamenice, kde dokázali zvítězit nad složeným týmem FK Česká 

Kamenice/Markvartice 1 : 2. Následně odehráli zápas na domácí půdě, ve kterém 

podlehli dalšímu složenému týmu TJ Spartak Boletice n. L./Březiny 2 : 6. Minulý 

týden, opět na domácí půdě, si zastříleli v zápase proti TJ FC Dubany a zvítězili 6 : 0. 

Za dorost se v úvodních třech zápasech dokázali trefit: 5x Ondra Gašpárek a po 

jednom gólu přidali také Láďa Holec, Jirka Klempa a Pepík Klempa.   
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Dnes dopoledne odehráli svůj zápas naši starší žáci. Na domácí půdě přivítali 

tým FK Slavoj Třebenice. Zápas se odehrál po redakční uzávěrce, u stánku 

s občerstvením se však výsledek zápasu jistě dozvíte. 

Dorost čeká další zápas zítra dopoledne. Na domácím hřišti dorostenci vyzvou 

své vrstevníky z týmu FK Vchynice/Sulejovice. Přijďte naše mladé borce podpořit. 

 

Příští týden čekají SOKOL následující zápasy: 

17. září 2022 – sobota – 10:00: 

starší žáci:  FK Vchynice/Slavoj Sulejovice  vs. TJ SOKOL LIBOCHOVANY 

(zápas se hraje na hřišti v Sulejovicích) 

 

17. září 2022 – sobota – 13:30: 

dospělí:  TJ Sokol Terezín  vs. TJ SOKOL LIBOCHOVANY 

 

18. září 2022 – neděle – 10:00: 

dorost:   TJ Sokol Straškov - Vodochody   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.  


