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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení přátelé libochovanského fotbalu,  

vítejte na utkání 11. kola IV. třídy, skupiny A, litoměřického okresního 

přeboru dospělých, ve kterém náš SOKOL na domácím kolbišti hostí soupeře  

z Třeboutic. Zápas se měl původně odehrát na hřišti v Terezíně. Vzhledem 

k nezpůsobilému terénu jsme však soupeři rádi vyšli vstříc a kývli jsme na jeho 

žádost o odehrání zápasu na hřišti v Libochovanech.  

Mužstvo dospělých sice minulý týden nebodovalo, když v domácím zápase 

podlehlo vedoucímu celku tabulky z Pokratic 2 : 4, ovšem kdo zápas navštívil, jistě 

nelitoval. S lídrem tabulky jsme dlouho drželi krok a soupeř o svém vítězství rozhodl 

až v samotném závěru utkání. 

Pokratičtí se ujali vedení, když skórovali již v 7. minutě zápasu, načež jsme 

dokázali ve 13. minutě zareagovat brankou Michala Nováka. Hned o tři minuty 

později šel ale soupeř opět do vedení. Do šaten se tak šlo za stavu 1 : 2 pro hostující 

tým. 

V 75. minutě dokázal skóre zápasu vyrovnat svým gólem Mára Matuščin  

a zdálo se, že bychom mohli být v této sezóně prvním týmem, který by dokázal 

favorita obrat o body. Pokratice šly však v 86. minutě, gólem z penalty, opět  

do vedení a brankou v 88. minutě si své vítězství ještě pojistily. Jednalo se však  

o napínavý zápas, ve kterém nebyla nouze o vzrušující momenty. 

Náš SOKOL aktuálně hnízdí na devátém místě tabulky a potřebuje sbírat body 

„jako sůl“. Našemu dnešnímu soupeři se v podzimní části sezóny zatím vůbec 

nedaří. V dosavadních osmi odehraných zápasech zatím nedokázal bodovat  

a nachází se proto na posledním, jedenáctém, místě tabulky. 

 

Skvěle si ve své soutěži vede tým starších žáků, který sice minulý týden 

nezvítězil, přesto se však dokázal posunout do čela tabulky. Minulou sobotu podlehl 

na domácí půdě svým vrstevníkům z týmu FK Vchynice, po remíze 3 : 3 v základní 

hrací době, na penalty. Získal tak jeden bod, který ale k posunu do čela tabulky stačil. 

Peloton vedoucích týmů je však velmi vyrovnaný, když první tři týmy dokázaly 

získat stejně bodů, byť právě náš soupeř z posledního zápasu, FK Vchynice, k tomu 

potřeboval o jeden zápas víc, než první dvě družstva.  

Proti Vchynicím se 2x gólově prosadil Ondra Filinger a jednou skóroval 

Venda Tomášek. 

Tým dorostu minulý týden přesvědčivě přehrál MSK Benešov nad Ploučnicí, 

když dal soupeři „bůra“. Dvakrát se trefili Ondra Gašpárek a Láďa Holec, jeden gól 

přidal Pepa Kunert. Benešovští se dokázali prosadit pouze dvakrát z penalty. Po 

odehrání základní hrací doby jsme se tak mohli radovat z vítězství 5 : 2.  
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Dorostenci se tak posunuli na průběžné sedmé místo tabulky soutěže. Jednalo 

se o vyhrocený zápas, ve kterém soupeř jen těžko držel nervy na uzdě. Krom pěti 

branek inkasoval hned tři červené karty a zápas tak dohrál v devíti hráčích. Naši 

dorostenci si ze zápasu odnesli nejeden šrám. 

 

Starší žáci odehráli tuto sobotu dopoledne svůj poslední mistrovský zápas 

fotbalového podzimu, když na domácím hřišti přivítali svého největšího rivala 

z tabulky – tým FK Viktorie Čížkovice.  

Dorostenci během třídenního volna sehrají hned dva zápasy. V pátek 

v dohrávce 6. kola jejich soutěže doma přivítali SK Liběšice. Na nedělní dopoledne 

bylo pak naplánováno derby ve Velkých Žernosekách.   

 

Příští týden můžete náš SOKOL podpořit při těchto zápasech: 

Sobota – 5. listopadu 2022 – 11:00: 

dospělí:   TJ SOKOL LIBOCHOVANY  vs.  TJ Sokol Ploskovice  

 

Neděle – 6. listopadu 2022 – 10:00: 

dorost:  TJ SOKOL LIBOCHOVANY  vs.  FK Schoeller Křešice 

 

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.  


