Příští kolo
Zveme všechny naše fanoušky, pokud mohou, aby přijeli podpořit náš tým v zajímavém
zápase a možná i šlágru podzimu o první místo v soutěži. Zápas se odehraje v neděli
8. 11. 2015 ve 14:00 hodin na hřišti v Suchohrdlech.
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Aktuální tabulka III. A třídy
Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo Hluboké Mašůvky, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.
____________________________________________________________

III. A třída OFS ZNOJMO
TJ Družstevník Starý Petřín – Hluboké Mašůvky
sobota 31. Října 2015 – 14:00 hodin
Hlavní sudí: Aleš Richter

Dnešní zápas sehrajme s týmem Hlubokých Mašůvek. Tento tým byl
dlouhodobým účastníkem IV. třídy a někteří pamětníci našeho týmu si pamatují
urputné boje na nechvalném hřišti v blízkosti místního hřbitova.

Sponzoři TJ Družstevníku Starý Petřín:
Obec Starý Petřín, Obec Lančov, Rhea holding, Comimpex-L.Durajka,
Elektrikářství - B.Kučera, Temont-M.Karásek
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V minulé sezóně Hluboké Mašůvky postoupily na základě mimořádného
postupu ze třetího místa. Vstup do letošní sezóny se jim vůbec nepovedl, neboť
s jedním bodem, za domácí remízu s Mramoticemi, okupují poslední sestupovou
příčku.
Naši hráči si vedou o poznání lépe, s 25 body pronásledují první tým naší
soutěže Suchohrdly A. V posledním zápase si náš tým odvezl cenné body z dalekých
Micmanic, po výhře 5:0. Střelecky se prosadil Radim, Broňa 2, Milan K., a Česťa.

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

MICMANICE – TJ STARÝ PETŘÍN 0:5 (0:3)

ZBYNĚK PRUKNER

Sestava: Prukner Z. – Kovář Č., Kalabis D., Miňha O., Fila R. - Prukner R., Kobík M.,
Kuřitka L., Kofroň O. – Sobotka B., Jankůj V. Lavička: Lazarek T., Kafka P.
V 11. kole podzimní části jsme zajížděli do dalekých Micmanic. Vzhledem
k současným objížďkám to byla cesta úmorná. Na marodku k Radovanovi přibyl opět
Milan Palát, omluvil se Dominik. V minulém kole jsme utrpěli ostudný debakl, a tak
jsme věděli, že nebude lehké se na tento zápas připravit a bodovat zde. Hned v prvních
minutách jsme zjistili, že kombinovat zde nebude lehké, neboť terén nebyl v dobré
formě. To nás ovšem neodradilo a hned v úvodu Milan svou dalekonosnou střelou
orazítkoval břevno. V 15. minutě jsme zahrávali přímý kop. Vojta ukázkově našel
Radima a ten vstřelil úvodní gól utkání. Domácí reklamovali ofsajdové postavení, na
štěstí pro nás, si tuto situaci hlavní arbitr pohlídal a gól uznal. Což vzbudilo značný
rozruch a od té doby mělo hodně domácích borců „červeno“ před očima. Svým
důrazem, za hranicí pravidel, nás domácí zatlačili a vytvořili si dvě slibné šance. Hned
na to po pěkné akci Vojta nastřelil opět břevno. Ve 34. min., jsme zahrávali rohový kop,
Radim míč netrefil ideálně a Broňa pohotově zakončil. Stav 0:2. Poté Kofík orazítkoval
svojí střelou levou tyč domácí svatyně. Domácí dál předváděli velmi důrazný fotbal a
našeho stopera likvidovali zákrok za zákrokem. Ve 43. min., zahrával Vojta rohový kop,
pohotovou a přesnou střelu předvedl Milan, který rozvlnil síť domácí svatyně, stav 0:3.
Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivně, ale hlavně zodpovědně, což se nám i
dařilo. Asi po deseti minutách jsme zahrávali rohový kop, kdo jiný než Vojta, míč se po
teči dostal až k Broňovi, který ho chytře pustil na Česťu a ten svým, asi nejhezčím
gólem své kariery, zvýšil skóre na 0:4. V 52. min., se Radim snažil dostat až před
domácí svatyni, to se mu nepovedlo, míč převzal Broňa a upravil stav na konečných
0:5. Další slibnou šanci promarnil Lukáš. Domácí se v závěru dostali do slibné
příležitosti, ale náš góloš udělal vše proto, aby udržel čisté konto. Do hry se dostal
Tomáš a Pavel. Utkání řídil velezkušený pan Zdeněk Kolesa.
Zápas to byl velice těžký a hodně bolel. Na některé zákroky nemám slov.
Nebylo lehké se na tento zápas připravit a hlavně jej zvládnout. Ukázali jsme velkou
sílu a charakter, ve standartních situacích jsme předvedli kvalitu, za což jsem hodně
rád. Všem hráčům patří velký dík.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Sám.
Fotbalový vzor? Fabien Barthez.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Ve Vranově nad Dyjí a pak
Starý Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? III. třída.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na
postupy a na velké prohry.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Průměrně.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Jako gólman.
Oblíbené a aktuální číslo? Jedna.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Starý Petřín.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Roman Přibyl, brácha, Vojta Jankůj.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Fotbalem žiji, takže asi radost a bere mi čas
s rodinou.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby dobře fandili a neopustili nás, sponzorům
aby dávali více peněz.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? U některých hráčů lepší přístup
k fotbalu.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Do 40. let chytat.
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: býval to Hošák, teď ani nevím
nejtišší: Oťas (Otakar Miňha)
nejvíce „brblající“: Kofík
hlavní bavič: nevím
hecíř a bojovník: Lopéz a Radim
největší manekýn: Selda

