Příští kolo
Zveme tímto všechny naše fanoušky, aby přijeli podpořit náš tým v nadcházejícím kole,
kdy se náš tým vypraví na neoblíbenou a dalekou půdu „Čuly“. Zápas se odehraje
netradičně již v sobotu 9. 4. 2016 v 15:30 hodin!
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Aktuální tabulka III. A třídy
Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo Prosiměřic, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.
(Tento zápasový program měl premiéru na posledním domácím zápase, který se
bohužel neodehrál, neboť soupeř z Hlubokých Mašůvek nedojel. Vydání si je možno
přečíst na naších webových stránkách, v sekci archiv)

III. A třída OFS ZNOJMO
TJ Družstevník Starý Petřín – Prosiměřice
sobota 2. dubna 2016 – 15:30 hodin
Hlavní sudí: pan Radek Strapina

Sponzoři TJ Družstevníku Starý Petřín:
Obec Starý Petřín, Obec Lančov, Rhea holding, Comimpex-L.Durajka,
Elektrikářství - B.Kučera, Temont-M.Karásek

Dnešní zápas sehrajme s týmem ambiciózních Prosiměřic. Tento tým je pro nás
neznámou, neboť dlouhodobě hrával moravskokrumlovskou skupinu. Pro nás jsou
Prosiměřice hodně neoblíbené, protože vzájemná bilance mluví jednoznačně pro hosty
z Prosiměřic. Nejenom, že nás tento celek dokázal vždy porazit, ale navíc s velkým
přídělem. První naše výhra proti tomuto celku se zrodila na podzim tohoto ročníku, kdy
jsme na jejich půdě dokázali těsně vyhrát 1:2.
V posledním zápase si náš tým odvezl velmi cenné body z rezervy Jevišovic, po
vydřené výhře 1:2. Když píši cenné, tak opodstatněně, neboť tento celek byl doma celý
podzim stoprocentní. Střelecky se po pěkných akcích prosadil Lukáš a Kašpec.
Soupeř nečekaně podlehl doma rezervě Blížkovic, kdy nadějně rozehrané
utkání ztratil v závěru zápasu. S 26 body je hned za námi na třetím místě.

Ročník 1|číslo 2| redaktor: Radim Prukner| korektura: Vojtěch Jankůj
www.tjpetrin.cz

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

JEVIŠOVICE B – TJ STARÝ PETŘÍN 1:2 (0:2)

DAVID KALABIS

Sestava: Prukner Z. – Kalabis D., Miňha O., Kofroň O., Fila R. - Prukner R., Kobík
M., Kuřitka L, Jankůj V. – Sobotka B., Kašpárek M.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Otec.
Fotbalový vzor? Nemám, snad Robén, kvůli vzhledu .
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Vše se odehrálo a
odehrává ve Starém Petříně.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? III. třída.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na
postup, na rvačky na hřišti a všechny podobné věci.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Nehodnotím, toto mi
nepřísluší.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Je mi to jedno, pokud budu platný pro tým, tak
všude.
Oblíbené a aktuální číslo? Sedm.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Nevím, asi
Dobšice.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Tonda, Radim, Vojta.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, také že se vidím s kluky po týdnu a dáme si
pivo, bere mi čas s rodinou.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby dále fandili a to, i když se nedaří a neopustili
nás, sponzorům aby dál sponzorovali.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Nic, vše se odvíjí od peněz.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Podívat se do okresu a zahrát si se syny Teodorem
a Tadeášem.

Lavička: Musil Vl., Dvořák D., Kovář Č., Horák J., Parůžek R.
V úvodním jarním kole ročníku 2015/16 jsme zajížděli na umělou půdu rezervy
Jevišovic. S tímto celkem doma v podzimní části ještě nikdo nevyhrál, a tak bylo jasné,
že nás nečeká nic lehkého. Zápas začal takovým mírným oťukáváním a spíše se
bojovalo ve středu hřiště. Poté jsme převzali taktovku a po pěkných kombinacích jsme
se dostávali před domácí svatyni. Po chytře zahrané standardní situaci, alá Brückner,
měl vyloženou šanci Broňa. Gól jsme ale nevstřelili, a naopak domácí nebezpečnými
brejky ohrožovali našeho gološe. Jakoby to bylo dostatečné varování a po pěkné akci z
pravé strany Kašpec naservíroval míč před bránu a Lukyn otevřel skóre. Stav 0:1.
Minutu před koncem prvního poločasu se nám opět po pěkné kombinaci přes Vojty,
Radima a Kašpece podařilo navýšit skóre. Poslední jmenovaný se z úhlu nemýlil a
stanovil poločas na 0:2.
Do druhého poločasu udělali domácí borci hned několik změn v sestavě a jejich hra se
podstatně zlepšila. Tlak domácích logicky vyústil v 60. minutě ve vstřelení kontaktního
gólu. Po zahraném rohu a několika odrazech se domácí hráč nechytatelně trefil. A to
jsem Zdeňkovi věřil, že to chytne. Domácí se nadále tlačili před naší bránu a nám tak
přibývaly šance pojistit výsledek. Možností bylo dost na obou stranách. Všechny šance
zůstaly nevyužity, a tak se ani výsledek neměnil. Do hry se dostali všichni naši
náhradníci. Konečný stav tedy 1:2.
Zápas to byl velice těžký a soupeř kvalitní. Proto si této výhry hodně cením. Všichni
zúčastnění podali velmi kvalitní výkon. Kvalitní lavičky si rovněž hodně cením a věřím,
že promluví do dalších bojů o jarní body. Utkání řídil velezkušený arbitr pan Zdeněk
Kolesa.
Velké díky patří naším fanouškům, neboť v Jevišovicích jich bylo nevídaně mnoho a byli
tím dvanáctým hráčem. To prostě potěší.

Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Hošák (Standa Hoch)
nejtišší: Oťas (Otakar Miňha)
nejvíce „brblající“: Kofík
hlavní bavič: Hošák
hecíř a bojovník: Já a Radim
největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner)

