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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 10. kola IV. třídy litoměřického okresního přeboru dospělých 

sk. A, ve kterém náš SOKOL na domácím pažitu hostí lídra tabulky TJ Sokol 

Pokratice – Litoměřice „B“. 

Náš SOKOL minulý týden konečně po čtyřzápasové pauze opět naplno 

bodoval, když dokázal zvítězit na půdě předposledního celku tabulky T.J. Sokol 

Zahořany 4 : 1.  

První poločas jsme vyhráli 1 : 0, když se v 35. minutě dokázal gólově prosadit 

Mára Matuščin. Ve druhém poločase, v 69. minutě, pak Mára přidal ještě druhou 

branku.  

Soupeř sice dokázal v 74. minutě zdramatizovat průběh zápasu, v 83. minutě 

však skóroval Tomáš Škárka a v 89. minutě také Martin Charvát. Po 90 minutách 

jsme se tedy mohli opět radovat z vítězství a třech bodů. 

Díky vítězství se náš SOKOL posunul v průběžném pořadí soutěže o jednu 

pozici směrem k čelu a aktuálně hnízdí na sedmém místě tabulky. Náš dnešní soupeř 

si zatím v soutěži počíná suverénně. Vede tabulku, v sedmi zápasech neztratil  

ani bod, má průměr přes 8 vstřelených branek na zápas a v posledním kole dokázal 

na domácím hřišti rozdrtit TJ Lovečkovice 14 : 4. 

 

Minulý týden odehrály své zápasy také oba naše mládežnické týmy. Starší 

žáci dokázali zvítězit na půdě FK Slavoj Třebenice 1 : 0, když jedinou branku zápasu 

vstřelil po krásné akci Šíma Vocásek. 

Tým dorostu zavítal ke svému zápasu do Peruci, kde soupeři, po boji, podlehl 

1 : 4. Také v Peruci dokázal vsítit branku Šíma Vocásek, který tak opět potvrdil  

své kvality, když dokázal skórovat v kategorii věkově starších hráčů. Bohužel se 

jednalo pouze o čestný úspěch, když v 29. minutě srovnával stav utkání na 1 : 1. 

Soupeř však v utkání držel iniciativu na svých kopačkách a dokázal nás rozdílem 

třech branek porazit.    

 

Dnes dopoledne odehráli starší žáci svůj další zápas, tentokrát doma proti 

složenému týmu FK Vchynice/Slavoj Sulejovice. Zápas se odehrál po redakční 

uzávěrce, u stánku s občerstvením se však výsledek zápasu jistě dozvíte.  
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Starší žáci si v soutěži zatím vedou skvěle. Jsou na druhém místě tabulky, 

když na první místo ztrácí pouze jeden bod. 

Dorostence čeká nejbližší zápas zítra dopoledne. Na domácí půdě hostí  

od 10:00 své vrstevníky z týmu MSK Benešov nad Ploučnicí. Dorostencům aktuálně 

patří v tabulce paradoxně až desáté místo, a to přesto, že většinu svých zápasů 

vyhráli. Nutno však dodat, že to je dáno nevyrovnaným počtem odehraných zápasů 

mezi soupeři. Přijďte dorost zítra podpořit ☺  

 

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při těchto zápasech: 

Sobota – 29. října 2022 – 10:00: 

starší žáci:   TJ SOKOL LIBOCHOVANY  vs.  FK Viktorie Čížkovice  

 

Sobota – 29. října 2022 – 11:30: 

dospělí:   FK Třeboutice  vs.  TJ SOKOL LIBOCHOVANY  

 

Neděle – 30. října 2022 – 10:00: 

dorost:  Sokol Velké Žernoseky   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.  


