
Příští kolo 

Příští týden v neděli 24.4.2016 se náš tým vydá na cestu do Dyjákovic. Utkání začne v 
1600 a bude jej řídit pan Miroslav Peňás. Zápas to nebude jednoduchý, neboť soupeř 
v jarní části ještě neinkasoval a připsal si 7 bodů za dvě výhry a jednu remízu.  

Aktuální tabulka III. A třídy 

 

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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Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme 
 A mužstvo Štítar, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

    III. A třída OFS ZNOJMO   
           TJ Družstevník Starý Petřín – Štítary A  
            sobota 16. dubna 2016 – 16:00 hodin 

Hlavní sudí: pan Lubomír Ryšavý 

 Dnešní zápas sehrajme s A týmem Štítar. Tento tým byl dlouhá léta účastníkem 
okresního přeboru a poté sestoupil do III. třídy. Pro nás jsou Štítary neoblíbené, 
protože vzájemné zápasy bývají většinou hodně vyhrocené a mnohokrát jsme slibný 
výsledek dokázali vyloženě promrhat.   

 V posledním zápase si náš tým odvezl bod ze Slupi. Tam jsme sehráli těžký 
zápas, jelikož jsme hráli téměř celý druhý poločas v deseti, když druhou žlutou dostal 
Radek. Dvakrát jsme ztratili jednogólový náskok, a tak skončil zápas dělbou bodů za 
stavu 2:2. Za náš tým se trefili Rosťa a Broňa.   

Soupeř ze Štítar podlehl minulý týden rezervě Blížkovic 2:1. Před tímto 
zápasem dvakrát sehrál bezgólový remízový výsledek. Což přinejmenším svědčí a 
kvalitní obraně. Se 17. body jsou na 11. místě. 

 



Report venkovního zápasu našeho týmu 

SLUP „A“ – TJ STARÝ PETŘÍN 2:2 (0:1) 

Sestava: Prukner Z. – Jankůj V., Miňha O., Kofroň O., Fila R. – Prukner R., Kobík M., 
Horák J., Kuřitka L. – Sobotka B., Parůžek R. 

Lavička: Dvořák D., Lazarek T., Kovář Č, Přibyl R. ml., Musil Vl., Soukup J. 

V 17. kole jarní části jsme zajížděli do daleké "Čuly". Body ze Slupi vozíme poskromnu, 
a tak jsme chtěli k zápasu přistoupit zodpovědně. Oproti minulému zápasu jsme byli 
nuceni udělat dvě změny v sestavě. Na posledního se posunul Selda a dělat parťáka k 
Broňovi dostal důvěru Rosťa. Utkání jsme nezačali vůbec špatně, byli jsme více na míči 
a domácí jsme téměř 20 minut k ničemu nepustili. Do velké šance se dostal Broňa, ale 
mířil vedle domácí svatyně. Ve 30. minutě jsme zahrávali standardku, za míčem šel 
nekompromisně Rosťa a hlavou vstřelil úvodní gól. Vstřelení gólu mělo ale opačný 
efekt. Naše hra polevila a domácí začali vystrkovat růžky. Po standardní situaci 
předvedl náš góloš Zdenek bravurní zákrok ala Bičík ve Villarealu. Poločasový stav 0:1. 

Druhý poločas začal poměrně rozhádaně. Navíc hlavní sudí, nutno říci, že celý zápas 
hledal stejné měřítko na zákroky, k naší smůle nenašel a vyloučil Radka. Tímto nás 
soupeř dokázal zatlačit, a v 57. minutě i vstřelit vyrovnávací gól. Potřeba říci, že z 
rohového kopu, což by se nám stávat nemělo. Kdo by čekal, že už se nic nestane, tak 
by se mýlil. V 80. minutě ukázal svojí dravost Broňa a tváří v tvář domácímu gólmanovi 
se nemýlil a my jsme vedli 1:2. Radost jsme měli tak velikou, že domácí hned po 
rozehrání vyrovnali. Do konce zápasu se už nic vážnějšího nestalo. Což beru jako velkou 
taktickou chybu. Do hry zasáhli Česťa, Roman, Vláďa a Tomáš. 

Před zápasem jsme se netajili s cílem zde plně bojovat, ale vzhledem k průběhu utkání, 
je bod dobrý. Nezbývá nám, než se ještě více zlepšit a zodpovědně se připravit na 
domácí zápas. Velkým zklamáním pro mě je domácí fans, jestli je teda tak mohu 
nazvat. Jejich "výroky" na naše hráče byly  nehorázné. Ale kam moje paměť sahá, tak 
tady to jiné nebylo snad nikdy. 

Poděkování patří opět naším fanouškům, neboť i do takové dálky přijeli v hojném 
počtu. Tímto je zveme na příští zápas, kdy zajíždíme do Dyjákovic, neboť podpora bude 
určitě potřeba. 

 

Představujeme hráče týmu: 

VOJTA JANKŮJ 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Kamarádí a bratr Ondra.                
Fotbalový vzor?  Roberto Carlos                                         
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem ve Vranově, 
chvíli jsem zkusil Štítary, poté jen Petřín.        
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Trojku.             
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?. 
Na postup, sestup a nevydařené zápasy .                                                              
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu?  Průměrně, v rámci 
možnosti.                                           
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Na kraji obrany, nebo zálohy.                   
Oblíbené a aktuální číslo? 14.                                                             
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? TJ, doma je 
doma.                                    
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Bratr Ondra, kamarád Jakub Zach, Radim. 
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost a týmového ducha (partu), v podstatě zatím 
nic, možná čas.                                                                 
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby fandili a jezdili v co největším počtu. 
Sponzorům ať se přijdou podívat na zápas a dále sponzorují.                           
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Přístup některých hráčů.                      
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Postup do okresu…!!!          

Kdo je podle tebe v týmu … 

  nejupovídanější: Zdenek 
  nejtišší: Oťas (Otakar Miňha) 
  nejvíce „brblající“: Kofík 
  hlavní bavič: Hošák 
  hecíř a bojovník: Radim 
  největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner) 


