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V jednotě je síla, v tělovýchovné 

jednotě je i zdravý duch. 
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Vážení sportovní přátelé,  

vítejte na posledním podzimním mistrovském utkání IV. třídy, skupiny A, 

litoměřického okresního přeboru dospělých, ve kterém náš SOKOL na domácím 

pažitu hostí soupeře z Ploskovic.  

O minulém víkendu jsme gentlemansky poskytly azyl třeboutickým a sehráli 

s nimi zápas na našem hřišti, který se měl původně odehrát v Terezíně. Paradoxně 

jsme tedy v naší fotbalové aréně nastoupili jako hosté. 

Utkání se odehrálo v pohodové atmosféře sychravého podzimního dne.  

Do vedení jsme se dostali již v 11. minutě, když se dokázal gólově prosadit Mára 

Matuščin. Do poločasu, ve 36. minutě, pak druhou naší branku přidal Tomáš Škárka. 

Do šaten se tedy šlo za pohodového stavu 2 : 0 pro nás. 

Soupeř sice dokázal utkání zdramatizovat, když v 51. minutě snížil 

z pokutového kopu na 2 : 1, již o deset minut později však Tomáš Škárka upravil 

skóre zápasu na konečných 3 : 1.  

Stínem, na jinak zvládnutém zápase tak bylo pouze vyloučení Martina 

Charváta, který v 51. minutě trochu smolně, po druhé žluté kartě, obdržel kartu 

červenou. Tři body však zůstaly v Libochovanech a náš SOKOL tak aktuálně hnízdí 

na sedmé pozici. 

Náš dnešní soupeř, TJ Sokol Ploskovice, si v dosavadním průběhu sezóny 

vede velmi slušně. Okupuje třetí místo tabulky a před týdnem si na domácím hřišti 

poradil s TJ Lovečkovice, které porazil 4 : 0. 

Užijte si poslední soutěžní zápas dospělých letošního fotbalového podzimu. 

Budeme rádi, zachováte-li našemu SOKOLU přízeň i na jaře ☺ 

 

Poslední zápas podzimu odehráli již minulý víkend naši starší žáci, když se 

v přímém souboji o první místo tabulky střetli na domácím hřišti se svými 

vrstevníky z FK Viktorie Čížkovice. Utkání se jim, bohužel, nevydařilo a soupeři 

podlehli 1 : 3. Přezimují tak na druhém místě tabulky. Jediný čestný zářez na pažbě 

zaznamenal Šíma Vocásek.  

Po podzimu se naše nejmladší naděje mohou pyšnit nejlepším útokem 

soutěže, když v 10 zápasech nastřílely 39 branek z toho 21 branek vsítil právě Šíma. 
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Pro koho sezóna zatím nekončí, jsou naši dorostenci. O prodlouženém 

víkendu minulého týdne zvládli odehrát hned dva mistrovské zápasy. Přestože si 

v soutěži vedou velmi slušně, tak minulý týden se jim nedařilo. 

V pátek, 28. října, podlehli na domácí půdě Liběšicím 1 : 4, když alespoň 

čestný gól našeho týmu vstřelil Ondra Gašpárek. 

V neděli, 30. října, pak dorostenci zavítali k derby do Velkých Žernosek,  

ani tam se jim ale nezadařilo. Velké Žernoseky zvítězily 3 : 0. Po deseti odehraných 

zápasech našim dorostencům patří devátá příčka tabulky. 

 

Chuť si však mohou zlepšit hned zítra. Čeká je předposlední zápas úvodní 

části sezóny, na domácím hřišti přivítají silného soupeře – FK Schoeller Křešice. 

Máte-li čas, přijďte se bavit fotbalem.   

 

 

Příští týden můžete naše dorostence podpořit v jejich posledním zápase 

podzimu. V sobotu, 12. listopadu, zavítají do České Lípy k zápasu s tamní 

Lokomotivou. Začátek zápasu je naplánován na 10:00.  

 

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.  


