
Příští kolo 

V dalším kole se vydáme na půdu do Práčí. Práče dokázali minulé kolo porazit na svém 
hřišti FK Znojmo B, a tak můžeme očekávat velmi těžký zápas. Nedělní utkání 7. 5. 2017 
začne již v tradičních 16:30 hodin. Zveme Vás tímto na další zápas v OP. 

Aktuální tabulka Okresního přeboru 

 

Sponzoři TJ Družstevníku Starý Petřín:  

Obec Starý Petřín, Obec Lančov, Rhea holding, Comimpex-L.Durajka,  
Elektrikářství - B.Kučera, ES Sysytems, Lahůdky Pospíšil B., IBS Group –A. Bleša   
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ZÁPASOVÝ PROGRAM TJ STARÝ PETŘÍN 

ROČNÍK 2|ČÍSLO 10    29. 4. 2017 

 

Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme 
mužstvo TJ Jezeřany/Maršovice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Jezeřany/Maršovice 

sobota 29. dubna 2017 – 16:30 hodin 

Hlavní sudí: pan Strapina Pomezní: pánové Šťáva a Špricl   

 Dnešní zápase bude patřit opět do těch těžších, neboť se nám postaví soupeř, 
který hrál ještě minulou sezónu krajskou soutěž a momentálně mu patří 5. místo v OP. 
Na jsme v Jezeřanech prohráli 3:1. Čestným střelcem byl Rosťa, který se trefil ze značky 
pokutového kopu.  

 Minulý týden jsme se netradičně již v sobotu vydali do Mikulovic. 
V pochurném, deštivém počasí si cestu našli i naši skalní fanoušci. Tým, který se netají 
postupovými ambicemi otevřel skóre již v 11. minutě, kdy se trefil Motyčka. I po 
obdržené brance jsme se snažili o vyrovnání, ale do výrazných šancí jsme se 
nedostávali. Před koncem poločasu se naopak se štěstím odrazil míč k Brveníkovi a ten 
se nemýlil. V druhé jsme snížili brankou Romana ml., domácí snížili, ale vyrovnat se 
nám již nepodařilo. Před koncem zápasu pečetil mikulovické vítězství 3:1 svou druhou 
trefou v utkání Brveník. 

Celek Jezeřan si navíc minulý týden v domácím prostředí poradil s Božicemi. 
Božice začly podzimní část v dobré formě, ale v Jezeřanech se jim staly osudné rohové 
kopy. Skóre otevřel Machala v první půli. V té druhé začaly Božice lépe a tlačily se k 
vyrovnání, ale studenou sprchou pro ně byl opět rohový kop. To se trefil Kroupa a 
stanovil tak výsledek na 2:0. V tabulce jsou na páté příčce s 31 body a drží tak kontakt 
se čelem tabulky.  

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

TJ MIKULOVICE – TJ STARÝ PETŘÍN 3:1 (2:0) 

Hřiště: Mikulovice 

Sestava: Prukner Z.,- Jankůj V., Popelka M., Dobeš M., Fila R. –Prukner R., Kobík M., 
Miňha O., Kofroň O., – Přibyl R. ml., Kalabis 

Lavička: Závora J., Přibyl R. st. 

V dalším kole jsme zajížděli k aktuálně druhému celku Mikulovic. Domácí celek se 
netají postupovými ambicemi, a tak bylo na snadě, že nás čeká těžký soupeř. My 
museli opět improvizovat v sestavě, což se odrazilo na úvodu utkání, který byl z naší 
strany „rozhádaný“. I přesto jsme se dostali do velké šance, ale Roman místo střely 
volil přihrávku. Pravidlo nedáš dostaneš zafungovalo a my z následujícího útoku dostali 
gól. To náš výkon zase zabrzdilo a ke konci prvního poločasu jsme dostali ještě druhý 
gól.  

V druhém poločase jsme dokázali, po pěkném průniku Romana, snížit na 2:1 a hned 
bylo líp. S Mikulovicemi to viditelně taktéž zamávalo a nám se dařilo více kombinovat. 
Ovšem naše snaha končila před šestnáckou. Náš zmar podtrhla hrubka v 88. minutě, 
kterou Mikulovice dokázali využít, a tak potvrdit své vítezství. Konečný stav tedy 3:1. 

Zápas se hrál na těžkém terénu a jestli se někdy dal(y) odvést bod(y) z Mikulovic, tak to 
bylo v tomto zápase. My jsme nepředvedli takovou touhu po vítězství a svými chybami 
jsme se defacto porazili sami. 

Velké poděkování patří opět naším fanouškům, kterých i přes takovou zimu, přijel 
velký počet a opšt je bylo hodně slyšet… 

 

 

. 

 

DĚKUJEME VÁM  

 

 

V tomto čísle zápasové programu bych chtěl tímto způsobem poděkovat naším 
skvělým a věrným fanouškům v čele našeho FANS. 

Vím, že v posledních zápasech naše mužstvo nepředvádí zrovna oslnivé výkony, což se 
samozřejmě projevilo do samotných výsledků. Od začátku sezóny se na naše borce lepí 
zranění a v kontextu s kvalitou soupeřů se nám nedáří Vás odvděčit lepšími výsledky. 

Doufám a věřím, že náš výkon se zlepší a budeme si moc po zápase společně „zakřičet“ 
a tím Vás „odměnit“ za Vaší skvělou podporu. 

Podpory si nesmírně vážíme a rozhodně jí nebereme jako samozřejmnost. 

 

DĚKUJEME! 

 

 

 

HRDÍ, KDYŽ SE VÍTĚZÍ, VĚRNÍ, KDYŽ SE NEDAŘÍ… 

 


