Příští kolo
Příští týden v sobotu 7.5. hrajeme opět doma, kdy hostíme celek FC Mramotic. Tento
tým má z posledních zápasů vzestupnou formu, a tak nás nečeká opět nic lehkého.
V posledním zápase dokázaly Mramotice uspět právě na půdě Benfiky poměrně vysoko
0:5. Utkání začne v 16:30 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 rezervy Benfiky Blížkovic, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně
vítáme.

III. A třída OFS ZNOJMOTJ
Družstevník Starý Petřín – Blížkovice B
sobota 30. dubna 2016 – 16:30 hodin

Hlavní sudí: pan Marek Horký
Dnešní zápas sehrajme s B týmem Benfiky Blížkovic. Tento tým byl dlouhá léta
účastníkem IV. třídy a v loňském roce se mu podařilo postoupit do naší soutěže.
Benfika nemá vůbec špatný tým, složený převážně z mladých fotbalistů, z nichž někteří
navíc okusili atmosféru I. B třídy. Vzájemný podzimní zápas vyzněl lépe pro nás, neboť
jsme dokázali, i přes nevydařený úvod zápasu, na půdě Blížkovic zvítězit 1:3.

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

V posledním zápase se našemu týmu podařilo plně bodovat na půdě dalekého
Ajaxu Dyjákovic. Kdy jsme po nevydařeném úvodu dokázali v závěru utkání zápas
strhnout na svou stranu. Po poločasové remíze zápas skončil 1:4 v náš prospěch.
Úspěšnými střelci se stal dvakrát Broňa, Vojta a Rosťa.
Soupeř z Blížkovic nečekaně doma podlehl minulý týden celku FC Mramotice a
to 0:5. Před tímto zápasem dokázal dvakrát vyhrát a to doma porazit 3:0 Dyjákovice a
venku 1:2 Štítary. S 31. body jsou na 6. místě.
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Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

Ajax DYJÁKOVICE – TJ STARÝ PETŘÍN 1:4 (1:1)

RADEK FILA

Hřiště: Ajax Dyjákovice
Sestava: Prukner Z. – Jankůj V., Miňha O.,Kofroň O., Fila R. – Prukner R., Kobík
M., Kalabis D., Kuřitka L. – Sobotka B., Parůžek R.
Lavička: Dvořák D., Lazarek T., Kovář Č, Přibyl R. ml.,
V 19. kole jarní časti jsme zajížděli do hodně dalekých Dyjákovic. Tentokrát jsme měli
hned trojici hráčů, kteří se tohoto utkání nemohli zúčastnit. Asi tou dalekou cestou,
nebo nevím čím, jsme utkání nezačali dobře. Naše celá obranná fáze nebyla dobrá a
heslo: kdo věří gološovi, ten nebrání, bylo na místě. Od prvních minut jsme si
koledovali o gól. To se bohužel stalo a ve 20. minutě jsme inkasovali. Na štěstí se nám
hned z další akce podařilo vyrovnat. Dravý průnik předvedl Rosťa, byl faulován a Broňa
z penalty vstřelil vyrovnávací gól. Poté jsme se dostávali do dalších příležitostí, zejména
Radim a Broňa měli velkou příležitost vstřelit gól. Do kabin jsme odcházeli za
remízového stavu. Do druhé půle jsme vstoupili s lepším výkonem a začali jsme více
domácím zatápět. Zahrávali jsme více standartek a hra se zlepšovala. V 70. minutě byl
před pokutovým územím faulován Lopéz a Vojta se z přímého kopu pěknou
střelou nemýlil. V samotném závěru utkání ukázali opět dravost Rosťa s Broněm, kdy
poslední jmenovaný neomylně zvýšil na 1:3. Do toho byl v pokutovém území faulován
Lopéz a Rosťa z penalty stanovil skóré na konečných 1:4.
Utkání bylo velice těžké, neboť svým přístupem v první polovině poločasu jsme si jej
zbytečně zkomplikovali. Za výkon v druhém poločasu a vstřelení gólů jsme si zasloužili
vyhrát a odvést si tak všechny body. Nechci se opakovat, ale veliké poděkování patří
naším fanouškům, kterých i přes nepřízeň počasí a poměrně dalekou cestu, bylo zase
hodně.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Nikdo.
Fotbalový vzor? Képler Laveran Lima Ferreira, (Pepe) z Realu Madrid.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál TJ Suchohrdly, FC Znojmo,
FC Moulin Rouge Znojmo, FK Únanov, FC Mramotice, TJ Sokol Tasovice, Družstevník Starý
Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? I. B třída.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?.
Nejraději vzpomínám na hraní fotbalu za FC Znojmo 1. B třídu před sloučením s VTJ
Znojmo, zapomenout bych chtěl na hraní za B FC Moulin Rouge Znojmo.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Snad jsem pro
petřínský fotbal přínosem, hraji za tento klub rád, jsou tu milí lidé a je tu dobrá parta.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Předstoper.
Oblíbené a aktuální číslo? 3.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Dobšice a
Šatov.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Karel Veselý, Miroslav Pavlíček a Lukáš Krejčí.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, uvolnění, odreagování – asi nic.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby chodili v hojném počtu na naše zápasy a
podporovali nás.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Asi nic, myslím si, že klub pod
současným vedením funguje...snad nějaké větší posezení u stánku
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Postup s touto partou do okresu…!!!
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Broňa,
nejtišší: Oťas (Otakar Miňha)
nejvíce „brblající“: asi já a taky Milan Kobík
hlavní bavič: Kofík
hecíř a bojovník: Radim
největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner)

