Poslední zápas ročníku 2015/16
Pro náš tým byl ročník 2015/16 hodně úspěšný a doufám, že dnes uděláme vše proto,
aby byl ještě úspěšnější a zapsal se do historie tak malé vesnice jakou Petřín je! Pokud
se to dnes ale nepodaří, tak prosíme naše fanoušky o shovívavost a hlavně zachování
přízně. Tímto naším fanouškům a příznivcům děkuji. Rozhodně jste byli ozdobou této
soutěže. Ještě jednou děkujeme za podporu!!!
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Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo TJ Suchohrdly, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

III. A třída OFS ZNOJMO
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Suchohrdly
sobota 18. června 2016 – 16:30 hodin
Hlavní sudí: pan Josef Černý – rozhodčí MSFL, pomezní pan Kněžíček a pan Koudela
Dnešní zápas sehrajme s týmem TJ Suchohrdly. Tento tým se dlouhodobě
netají postupovými ambicemi, a po posílení kádru v zimní přestávce, je téměř
stoprocentní. Vstup do letošního ročníku se jim povedl velmi dobře, a na jaře prohráli
jen na půdě Aditegu Vrbovce a rezervy Jevišovic. V posledním vzájemném měření sil
jsme dokázali v Suchohrdlech vybojovat remízu 1:1. Utkání bude řídit pan Josef Černý,
což je zkušený rozhodčí, pískající MSFL. Asistovat mu budou pan Kněžíček a pan
Koudela.

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 uspěli na půdě Mašůvek, kde se nám podařilo naplno
bodovat. Do poločasu jsme odcházeli za vítězného stavu 0:1. V druhé půli jsme po
několika šancích nedokázali vstřelit pojišťovací gól. Zápas tak skončil 0:1. Pro nás
znamenal zisk „povinných“ 3 bodů a návrat na první místo.
Soupeř ze Suchohrdel minulý týden doma remízoval proti rezervě Blížkovic
s výsledkem 1:1. Před tímto zápasem dokázal vyhrát venku v Dyjákovicích 0:3. S 57
body jsou na 2. místě.

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

HLUBOKÉ MAŠŮVKY – TJ STARÝ PETŘÍN 0:1 (0:1)

Radim PRUKNER

Hřiště: Mašůvský pažit
Sestava: Prukner Z. – Přibyl R., st., Musil Vl., Miňha O., Fila R. – Prukner R., Kobík
M., Kalabis D., Kofroň O.,– Kašpárek M., Parůžek R.
Lavička: Kuřitka L., Kovář Č, Soukup J., Jankůj V.
Ve 26. kole jsme zajížděli na vyprahlou půdu Hlubokých Mašůvek. Rozhodli jsme se
„pošetřit“ některé hráče, do toho přibyly omluvenky z důvodu práce a konečný
výsledek mínus šest hráčů. Hned v úvodu utkání jsme domácí zatlačili, ale bez kýžené
finální přihrávky. Do toho byl nucen Kašpec střídat a na hřiště šel Lukáš. Standardních
situací přibývalo a ve 40. minutě jsme jednu využili. Úspěšným střelcem se stal Lukáš.
Ve druhé půlce jsme udělali opět změnu a na hřiště šel Česťa. Šance jsme si vytvářeli,
zejména Ondra, Lopéz, Rosťa a Jindra měli vstřelit gól. Bohužel se tak nestalo. Domácí
dokázali jednou zahrozit a nestřelili břevno naší svatyně, poté se blýskl bravurním
zákrokem náš góloš, a tím udržel další nulu na svém kontě. Nic víc se v zápase nestalo,
a tak jsme si odvezli tři body. Diváků přišlo opět hodně a určitě si přáli větší gólový
příděl, což bylo logické. Zázemí zde nebudu nijak rozebírat, ale myslel jsem si, že jsem

Kdo tě k fotbalu přivedl? Asi táta, ale už je to dlouho.
Fotbalový vzor? Vždycky Pavel Nedvěd.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? V Družstevníku Petřín a na
dva roky jsem si odskočil do Vratěnína, respektive Jemnice.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? I. A třídu za FC Jemnicko.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?
Samozřejmě na první postup s Petřínem (nevídaná oslava) a vstřelení jediného gólu
v rozhodujícím zápase o postup do I.A. Na všechny svoje zdravotní lapálie-hrůza.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Dělám, co můžu, ale
vždy je co zlepšovat.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Kromě gološe a stopera mi to je jedno,
opravdu.
Oblíbené a aktuální číslo? 2 a 15.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Jemnické
hřiště v parku s tribunkou má hodně velké kouzlo.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Tonda Durajka, Honza Pilát a Radim Kincl (veliké fotbalové osobnosti).
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Odreagování od všedních problémů, radost. Bere
mi hodně, jen díky tolerantní rodině tady je fotbal na takové úrovni.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby dále zachovali přízeň v tak hojném počtu a
možná byli více tolerantní. Aby dále sponzorovali a hlavně se přišli podívat, na co přispívají.
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Je hodně věcí, přístup hráčů, založení
mládeže, větší angažovanost jiných lidí, atd…. vše je ale o zodpovědných lidech.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Postoupit dnes do okresu!!!

se vrátil 15 let zpátky.
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Roman P., starší,
nejtišší: Radovan (Vladimír Musil),
nejvíce „brblající“: Kofík,
hlavní bavič: momentálně nemáme hráče typu Hošáka,
hecíř a bojovník: asi já a Lopéz,
největší manekýn: jednoznačně brácha

