
TJ SOKOL LIBOCHOVANY 

 

 
Minizpravodaj č. 8/22 

8. října 2022 

 

V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení sportovní přátelé, sportu zdar! 

 

Vítejte na utkání 8. kola IV. třídy litoměřického okresního přeboru dospělých 

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

FK Schoeller Křešice „B“. 

Našemu SOKOLu se minulý týden, bohužel, opět příliš nedařilo. V derby  

ve Velkých Žernosekách jsme, po poločase 1 : 2, polehli soupeři vysoko 2 : 5, a to náš 

podržel gólman, Aleš Kostovič, který ještě zvládl lapit penaltu, kterou proti nám 

žernosečtí kopali.  

Výsledek mrzí o to víc, že tři z pěti obdržených branek nám vstřelili playeři 

soupeře, kteří mají vztah k Libochovanům a Řepnici – Vašek Barták, Pavel Dobrý  

a Robert Meško. Škoda.  Naše čestné úspěchy v utkání zaznamenali Martin Charvát, 

který v 26. minutě nadějně vyrovnával na 1 : 1 a Marek Matuščin, který v 77. minutě 

korigoval stav zápasu na konečných 2 : 5 pro B-tým Velkých Žernosek. 

Náš SOKOL se tedy momentálně nachází na osmé pozici jedenáctimístné 

tabulky. Dnes nás čeká náročný soupeř, který v dosavadních pěti zápasech zaváhal 

pouze jednou a aktuálně se nachází na skvělém druhém místě tabulky. FK Schoeller  

Křešice „B“ v minulém kole doma rozstřílel Lovečkovice 9 : 0.  

Nechceme-li o naději na postup do vyšší soutěže přijít už na podzim, je 

potřeba přestat ztrácet body, dnes využít výhody domácího prostředí a silného 

soupeře porazit. 

 

Z mladých nadějí vyběhli minulý týden na trávník pouze starší žáci, kteří  

na domácí půdě vyzvali k zápasu své vrstevníky z TJ Sokol Mšené Lázně. Zápas  

se hrál převážně na mokru, chvílemi také za silného deště.  

Ačkoli naši žáci většinu zápasu tahali za kratší konec provazu, dokázali svou 

houževnatostí strhnout vítězství na svou stranu. Soupeř sice vedl od 37. minuty  

o dvě branky. V 45. minutě ale korigoval stav utkání na 1 : 2 svou brankou Ondra 

Filinger. Naši žáci však 4 minuty před koncem stále ještě o jeden gól prohrávali. 

Radim Dvořák ale v 67. minutě zavelel k obratu, když vyrovnal skóre a Ondra 

Filinger následně vstřelil v 69. minutě vítěznou branku utkání. Byl to fantastický 

obrat, který nenechal chladným žádného z fanoušků.  
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Dnes dopoledne odehráli starší žáci svůj další zápas, tentokrát venku – na 

půdě TJ Viktorie Budyně nad Ohří. Zápas se odehrál po redakční uzávěrce, u stánku 

s občerstvením se však výsledek zápasu jistě dozvíte.  

Starší žáci si v soutěži zatím vedou velmi dobře. Jsou na druhém místě 

tabulky, když na první místo ztrácí pouhé dva body. 

Dorostence čeká nejbližší zápas zítra dopoledne. Po třech týdnech opět 

odehrají soutěžní utkání. Na domácí půdě hostí od 10:00 složený tým svých 

vrstevníků Budyně nad Ohří/Mšené Lázně. Dorostencům aktuálně patří v tabulce 

deváté místo. Nutno však dodat, že vzhledem k tomu, že mezi týmy jsou značné 

rozdíly v počtu odehraných zápasů, vypovídací hodnota tabulky není příliš vysoká. 

 

Příští týden čekají náš SOKOL tři zápasy na půdě soupeřů: 

Sobota – 15. října 2022 – 10:00: 

starší žáci:   FK Slavoj Třebenice    vs.    TJ SOKOL LIBOCHOVANY  

 

Sobota – 15. října 2022 – 15:30: 

dospělí:   T.J. Sokol Zahořany    vs.    TJ SOKOL LIBOCHOVANY  

 

Neděle – 16. října 2022 – 10:00: 

dorost:  FK Peruc    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.  


