Příští kolo
Příští týden zajíždíme do Hlubokých Mašůvek na hřiště u hřbitova. Tento celek je na
posledním sestupovém místě, a tak by měla být povinnost odvést 3 body. Zápas bude
odehrán v neděli 12. června, začátek utkání klasicky 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 TJ Micmanice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

III. A třída OFS ZNOJMO
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Micmanice
sobota 4. června 2016 – 16:30 hodin
Hlavní sudí: pan Koudela
Dnešní zápas sehrajme s týmem TJ Micmanice.
V minulém kole se nám nepodařil zápas s rezervou Přímětic. Ačkoliv jsme po
první půli odcházeli do kabin s jednobrankovým náskokem, kdy se trefil Vojta, ve
druhém poločasu došlo ke značnému oživené domácí sestavy. My jsme to nezvládli, a
nakonec jsme odjížděli bez bodů. Konečné skóre zápasu 3:1 pro domácí celek.

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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Soupeř z Micmanic utrpěl minulý týden doma těžkou porážku 3:10 od rezervy
Blížkovic a před tímto zápasem si odvezl úctyhodných 13 branek z Dyjákovic, kde byl
konečný stav utkání 13:2 pro domácí celek. S 29 body jsou na 9. místě. V posledním
vzájemném měření sil, jsme si z Micmanic odvezli tři body za výhru 0:5.

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

FC Přímětice “B“ – TJ STARÝ PETŘÍN 3:1 (0:1)

Milan KOBÍK

Hřiště: Přímětice
Sestava: Prukner Z. – Kubeš P., Jankůj V., Kofroň O., Fila R. – Prukner R., Kobík
M., Kalabis D., Musil Vl.,– Sobotka B., Parůžek R.
Lavička: Horák J., Přibyl R. ml., Kuřitka L., Lazarek T., Kovář Č, Soukup J.,
Ve 24. kole jsme zajížděli na půdu rezervy Přímětic. Omluvenku poslal Oťas, Kašpec a
Dominik, a tak museli přijít změny v sestavě. Zápas začal v neobvyklých 10:15 hodin
(tuto dobu bych zakázal) a prvních dvacet minut polovina hráčů doslova prospala.
Úvod utkání patřil domácím a jen díky skvělým zákrokům Zdenka, nebo tím, že soupeř
hledal ještě líp postaveného spoluhráče, bylo skóre 0:0. Poté jsme se otřepali a začali
jsme i my ohrožovat branku domácích. Do slibně šance se dostal Radovan, Rosťa,
Broňa a Radim. Po pěkné kombinaci po levé straně napřáhl Vojta a otevřel skóre
utkání, stav 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili také aktivně. Nejprve Radim zazdil z rohu
loženku, a poté šel Rosťa sám na domácího gólmana. Ani jedno neskončilo gólem.
Domácí v 60. minutě oživili sestavu a jejich výkon šel hodně nahoru. Po pěkné akci v
70. min. srovnali stav utkání na 1:1. My jsme pak po vlastních chybách v 85. a 88.
minutě inkasovali. Během zápasu se do hry dostal Pepa, Lukáš, Roman a Tomáš.
Konečný stav zápasu 3:1.
Konečný výsledek zápasu je pro nás hodně krutý, ale domácí vstřelili o dva góly více,
takže zasloužený. Celková naše hra nebyla až tak špatná, ovšem obranná činnost
celého týmu hrozná, v některých případech až naivní. Při lepším taktickém pojetí, jsme
mohli v klidu sahat po bodu. Zvládli jsme dohrát utkání bez karet, zranění Vojty mě
mrzí.
Naším fanouškům patří opět velké dík, osobně si toho hodně vážím.

Kdo tě k fotbalu přivedl? otec.
Fotbalový vzor? Carlos Caetano Bledorn Verri, alias Dunga.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Skalice nad Svitavou,
Boskovice, Letovice, Drnovice.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Divizi.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?
Postup se Skalicí do I.B a nerad vzpomínám na moment, kdy jsem byl vybrán jako žák
do Boby Brna a z rodinných důvodů jsem nemohl do výběru nastoupit.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Mohlo by to být lepší.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Střední záloha.
Oblíbené a aktuální číslo? 6
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Drnovice.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Nevím, asi Radek a Zdenek Sekanina, David Heler.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, těším se na každý zapas, a bere mi už
zdraví.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby se jim naše hra líbila, chodili v hojném počtu
a dál sponzorovali.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Přístup mladších hráčů a jinak nic.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Zažít postup s Petřínem!!!
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: já
nejtišší: asi naší stopeři, měli by více dirigovat
nejvíce „brblající“: já,
hlavní bavič: nevím
hecíř a bojovník: Radim
největší manekýn: Zdenek (Zbyněk Prukner)

