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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení sportovní přátelé, 

vítejte na utkání 6. kola IV. třídy litoměřického okresního přeboru dospělých 

sk. A, ve kterém se náš SOKOL v domácím mistrovském zápase utká s týmem  

FC Libínky 1948. 

Jak se dařilo našemu SOKOLu minulý týden? Po velmi dobrém vstupu  

do sezóny náš SOKOL, bohužel, neudržel výsledkovou fazónu a minulý víkend 

přišel o body v Terezíně, kde domácímu Sokolu, po poločase 1 : 2 pro domácí, 

podlehl 2 : 4.  

V zápase jsme se dostali velmi rychle do vedení, když již ve 4. minutě skóroval 

Lukáš Tovara. Domácí však dokázali o dvě minuty později vyrovnat a v 11. minutě 

šli do vedení gólem našeho bývalého playera Patrika Mikysky. 

V druhém poločase nám sice svým gólem v 70. minutě zařídil vyrovnání 

Pepik Weber, soupeř však dokázal opět velmi dobře zareagovat a brankami  

z 80. a 90. minuty rozhodl o svém vítězství. 

Nutno dodat, že ztracených bodů je velká škoda zejména proto, neboť jsme 

k zápasu nastoupili v improvizované sestavě, ve které chybělo velké množství opor 

základního kádru. Velkou pochvalu zaslouží naši dorostenci, kteří děravou sestavu 

dospělého týmu vyztužili. Navíc tak získali další cenné bojové zkušenosti ze soutěže 

dospělých, což lze bezesporu vnímat jako investici do budoucna. 

Náš SOKOL tedy hnízdí v klidném středu tabulky, na šesté pozici. Na pozici 

osmé se v tabulce nachází náš dnešní soupeř - FC Libínky 1948, který o minulém 

víkendu prohrál doma 1 : 2 s Lovečkovicemi. 

 

Osud dospělého týmu sdílela o minulém víkendu i obě naše mládežnická 

družstva. Nejúspěšnějším naším týmem minulého víkendu byl tým starších žáků, 

který po nadějném vstupu do zápasu, kdy se z přímého kopu prosadil Šíma Vocásek, 

bohužel, nedokázal vedení udržet. Po remíze 1 : 1 v základní hrací době, a následné 

prohře na penalty, si tak odvezl alespoň jeden bod ze Sulejovic, kde nastoupil proti 

složenému týmu FK Vchynice/Slavoj Sulejovice.  

Tým dorostenců si pak v neděli zalétl zahrát fotbal proti svým vrstevníkům  

do Straškova, kde po remízovém poločase 0 : 0 dostal v druhé půli „bůra“. Alespoň 

čestný úspěch však naši dorostenci zaznamenali, a to když v 70. minutě korigoval 

stav svou brankou Pepík Klempa. Po závěrečném hvizdu rozhodčího se tak 

z vítězství v poměru 5 : 1 radovali domácí dorostenci TJ Sokol Straškov – 

Vodochody.  
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Dnes dopoledne odehráli v Čížkovicích svůj zápas starší žáci, kteří nastoupili 

v souboji o čelo tabulky proti domácí Viktorii. Zápas se odehrál po redakční 

uzávěrce, u stánku s občerstvením se však výsledek zápasu jistě dozvíte. 

Dorostenci mají díky změnám termínů zápasů volno a nejbližší zápas je čeká  

až 9. října, kdy budou na domácí půdě hostit složený tým svých vrstevníků  

Budyně nad Ohří/Mšené Lázně. 

 

Příští týden čekají náš SOKOL následující zápasy: 

Sobota – 1. října 2022 – 10:00: 

starší žáci:   TJ SOKOL LIBOCHOVANY    vs.    TJ Sokol Mšené Lázně  

 

Neděle – 2. října 2022 – 16:00: 

dospělí:  Sokol Velké Žernoseky „B“     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.  


