Příští kolo
Příští týden zajíždíme na půdu SK Bayernu Křepice. Tento celek dokázal v posledních
dvou kolech zvítězit a získat šest bodů. S přispěním velmi špatného povrchu nás opět
nečeká nic lehkého. Doufám, že uspějeme a pošleme Bayern tam kam patří-prales.
Utkání začne v 16:30 hodin.
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Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo FC Mramotice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

III. A třída OFS ZNOJMOTJ
Družstevník Starý Petřín – FC Mramotice
sobota 7. května 2016 – 16:30 hodin

Hlavní sudí: pan Neužil

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 FC Mramotice. Tento tým již několik let
prokazoval velkou herní kvalitu a končil na předních příčkách tabulky. Výsledky tohoto
týmu ale postupně uvadaly a v posledních dvou sezonách končily Mramotice na
chvostu tabulky. Vstup do letošního ročníku se jim rovněž nepovedl, ale z posledních
výsledků je zřejmé, že jejich forma jde nahoru. Celku FC Mramotice máme co oplácet,
neboť nás na podzim porazili jasně 3:0. Jsme si dobře vědomi, že bude velmi těžké
doma dvakrát zvítězit a navíc proti celku, na který se nám dlouhodobě nedaří.
V minulém kole jsme ubránili naši tvrz a podařilo se nám naplno bodovat proti
B mužstvu Benfice Blížkovic. Do poločasu jsme odcházeli za stavu 2:1, když se za nás
prosadilo naše útočné duo Broňa a Rosťa. V druhé půli se s velkou dávkou štěstí trefil
Pepa. Zápas tak skončil 3:1 a pro nás znamenal zisk 3 bodů a setrvání na prvním místě.
Soupeř z Mramotic podlehl minulý týden doma favorizovanému celku TJ
Suchohrdly a to 1:3. Před tímto zápasem dokázal vyhrát a venku porazit 5:0 Benfiku
Blížkovice. S 18. body jsou na 10. místě.
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Report domácího zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

TJ STARÝ PETŘÍN – BLÍŽKOVICE „B“ 3:1 (2:1)

Otakar MIŇHA

Hřiště: petřínský Camp Nou
Sestava: Prukner Z. – Jankůj V., Miňha O.,Kofroň O., Fila R. – Prukner R., Kobík
M., Kalabis D., Musil Vl. – Sobotka B., Parůžek R.
Lavička: Horák J., Kuřitka L., Kovář Č, Přibyl R. ml., Soukup J.
Ve 20. kole jsme hostili celek Benfiky Blížkovic. Omluvenky byly tři, ale i tak byla
připravena kvalitní sestava a i lavička. Zápas začal docela ve svižném tempu a hra se
přelévala z jedné strany na druhou. Postupně jsme se začali dostávat do slibných
příležitostí a naší obranu pro změnu dokonale zaměstnával námi známý hráč Mirek
Svoboda. Ve 20. minutě prokázal svoji rychlost Broňa a otevřel stav utkání. Poté se do
šance dostal i Radovan, ale gól nevstřelil. Poté byl nucen vystřídat a nahradil jej
Pepa. Po rohovém kopu orazítkoval břevno pohotovou střelou Broňa. Když už se zdálo,
že se nic do konce poločasu nestane, tak ve 41. minutě hostující obrana zapomněla na
Radima, ten míč netrefil ideálně, ale o to hezčí to byla přihrávka, a Rosťa se hlavou
nemýlil. Stav 2:0. Naše obrana se už asi viděla v kabině a hned po rozehrání nechala
nejnebezpečnějšího hráče snížit stav na 2:1. Dění v poločasové pause zde nebudu
popisovat, nicméně se naše hra v druhém poločasu zlepšila, ale vstřelit tolik kýžený gól
se nám nedařilo. Hosté cítili šanci vyrovnat, a tak do hry nastoupila posila z A týmu v
podobě Milana. V 70. minutě se Pepa z levé strany snažil najít Rosťu tak usilovně, že
míč skončil nechytatelně v sítí hostující svatyně. Stav utkání 3:1. Poté s do hry dostal
Roman a svým pohybem dělal obraně Benfiky značné problémy. Dostal se i do gólové
příležitosti, ale stav utkání už nenavýšil. Závěr utkání byl vzhledem k nastoupení Milana
dosti nervózní, ale všichni jej zvládli.
Utkání bylo opět těžké a začínám být přesvědčený, že už nás ani jiný nečeká. Důležité
je, že je dokážeme zvládnout. V utkání jsme zahrávali poměrně dost rohů a
standartních situací, ale bez větší šance. Zápas řídil zkušený Marek Horký a myslím, že s
přehledem. Nastoupení Milana zde nebudu komentovat, neboť bych asi nebyl
objektivní. Divácká kulisa byla opět nevídaná.
Další zápas hrajeme opět na domácí půdě a nemusím zde ani psát jak těžké utkání to
bude, už jen v porovnání, že Benfice dokázal tým Mramotic nastřílet hned pět
gólů. Tento celek má vzestupnou formu, a navíc se mu proti nám dlouhodobě daří.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Táta.
Fotbalový vzor? Jordi Alba.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem ve Znojmě,
potom Přímětice a teď Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Za žáky kraj a za chlapy trojku.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?
Když jsem dal první gól za žáky, zapomněl bych na poslední vzájemný zápas proti
Příměticím.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Nevím, jsem tady rád.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Na levé obraně.
Oblíbené a aktuální číslo? 10 a 5.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Samozřejmě
petřínský campnou.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Jsou to kamarádi Lukáš Schafer, Robin Janda a Tomáš Jelínek.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, těším se na každý víkend, že budu moct
hrát, zbytečné nervy.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby chodili v hojném počtu a aby je šlo slyšet.
Sponzorům děkujeme.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Abychom se míň hádali
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Zahrát si s Messim…a postup do okresu!!!
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Kofík,
nejtišší: asi já,
nejvíce „brblající“: Kofík,
hlavní bavič: Kofík,
hecíř a bojovník: Radim, lopéz a Milan
největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner)

