Příští kolo
Příští týden zajíždíme na půdu rezervy Přímětic. Tento celek sice v posledním kole
doma nečekaně podlehl proti Dyjákovicím, ale nám v posledním měření sil dokázal
nadělit pěkný příděl. Utkání hrajeme v neděli, a to v neoblíbených 10:15 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 FK Aditeg Vrbovec, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

III. A třída OFS ZNOJMO
TJ Družstevník Starý Petřín – FK Aditeg Vrbovec
sobota 21. května 2016 – 16:30 hodin

Hlavní sudí: pan Vladan Vodák – delegován na krajské soutěže
Dnešní zápas sehrajme s týmem FK Vrbovec. Tento tým se dlouhodobě netají
postupovými ambicemi, a po značném posílení kádru v zimní přestávce, je téměř
stoprocentní. Vstup do letošního ročníku se jim povedl velmi dobře, a na jaře neokusili
chuť porážky. V posledním vzájemném měření sil jsme dokázali ve Vrbovci zvítězit 0:2.
Utkání bude řídit pan Vodák, což je zkušený rozhodčí, pískající krajské soutěže.

Sponzoři TJ Družstevníku Starý Petřín:
Obec Starý Petřín, Obec Lančov, Rhea holding, Comimpex-L.Durajka,
Elektrikářství - B.Kučera, ES Sysytems, Lahůdky Pospíšil B.
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V minulém kole jsme doslova dobyli Křepickou tvrz a podařilo se nám naplno
bodovat. Do poločasu jsme odcházeli za nerozhodného stavu 0:0. V druhé půli se
v samotném závěru trefil Radim. Zápas tak skončil 0:1 a pro nás znamenal zisk
„povinných“ 3 bodů a setrvání na prvním místě.
Soupeř z Vrbovce minulý týden doma vyhrál proti rezervě Blížkovic
s výsledkem 4:1. Před tímto zápasem dokázal vyhrát venku v Dyjákovicích 1:3. Se 45
body jsou na 3. místě.

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

Bayern KŘEPICE – TJ STARÝ PETŘÍN 0:1 (0:0)

Ondřej KOFROŇ

Hřiště: křepický pažit
Sestava: Prukner Z. – Kubeš P., Jankůj V., Miňha O., Fila R. – Prukner R., Kobík
M., Kalabis D., Kofroň – Přibyl R. ml., Parůžek R.
Lavička: Horák J., Kašpárek M., Kovář Č, Lazarek T., Kuřitka L., Dvořák D.
V dalším kole jsme zajížděli do dalekých Křepic. Je to prostředí, které nesvědčí snad
žádnému týmu, a tak nějak se prohrává už na cestě do Křepic. Po příjezdu jsem nebyl
mile překvapen a stav hrací plochy byl opět ve stejné „kondici“. V sestavě jsme byli
nuceni udělat změny, na stopera se vrátil velezkušený Bure, do zálohy se posunul Kofík
a do útoku nastoupil Roman. Od první minuty bylo jasné, že kombinace bude hodně
těžká, ale i tak jsme měli více ze hry a zahrávali jsme i dost standartek. Těsně vedle
brány pálil Rosťa a Lopéz v těžké pozici mířil rovněž vedle. Naše obrana musela být
stále na pozoru, neboť domácí forvard Kapitán má svou kvalitu a domácí borci
ho hledali každým míčem. V druhém poločasu jsme pohyb ještě zvýšili a do tutové
šance se dostal Kofík, opět bez gólu. Poté do hry naskočil Kašpec, Pepa a Lukáš s cílem
ještě více hru rozhýbat. V 85. minutě si Radim narazil s Rosťou a ze 17. metrů poslal
míč k tyči. Konečný stav 0:1.
Zápas to nebyl lehký, bojovný a upracovaný, kde bylo naší povinností plně bodovat. To
se nám podařilo, i když nejtěsnějším možným výsledkem. Potěšením byla podpora
našich fanoušků, protože jejich převaha byla jednoznačná…
Zázemí Bayernu asi
nemá cenu komentovat a řečnický výkon domácího kapitána už vůbec ne.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Kamarád David zelníček.
Fotbalový vzor? Pavel Nedvěd.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začal jsem v SKP Vranov,
poté SC Znojmo a teď TJ Starý Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? MSFL za dorost a za chlapy III.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na
vítězství v Nizozemském Utrechtu za žáky a jinak zatím na nic.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Průměrně.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útočným, ale v podstatě kdekoliv.
Oblíbené a aktuální číslo? 11 a 8.
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? Vojta, Radim a Broňa.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, že můžu něco dokázat a volný čas.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Že se mají do budoucna na co těšit, jsem rád, že
chodí a nechci je zklamat.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Styl hry.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Zahrát si něco vyššího a postup do okresu!!!
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: já,
nejtišší: Oťas, ikdyž v poslední době nevím,
nejvíce „brblající“: já,
hlavní bavič: já,
hecíř a bojovník: Radim
největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner)

