
Příští kolo 

Příští kolo zavítáme na půdu Hrádku. Hrádku se v posledních zápasech příliš nedaří, ale 
není na místě soupeře podcenit, a tak Vás tímto zveme na další soutěžní zápas. Utkání 
se uskuteční 21. 5. 2017 s tradičním začátkem v 16:30 hodin.  

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

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Hostim 
sobota 13. května 2017 – 16:30 hodin 

Hlavní sudí: pan Palát Pomezní: pánové Fousek a Kněžíček   

 V dnešním malém derby přivítáme na našem hřišti po dvou sezónách celek 
z Hostimi, který dobře známe, neboť jsme se potkávali ve trojce i kdysi ve čtverce. Na 
podzim jsme si po pěkném obratu přivezli z Hostimi tři body. Na úvodní branku 
Petříčka odpovědělo trio Vojta, Milan P.,  Ondra J. a my tak mohli slavit.  

 Minulé kolo jsme si připsali výhru těžkou výhru v Práčích. Ty byly do té doby 
v domácí prostředí téměř stoprocentní. Podařil se nám chytit začátek zápasu a byli 
jsme nebezpečnější. Utkání otevřel po rohovém kopu nechytatelně Broňa. Chvíli po 
něm navýšil naše vedení Vojta a my tak vedli 0:2. Neuběhlo ani 5 minut a stav utkání 
korigoval nikým nehlídaný Gregor. Ve zbytku zápasu zůstaly šance na obou stranách 
nevyužity, když vytáhli oba brankáři pěkné zákroky. Dramatickou koncovku, kdy jsme 
dohrávali bez Broni, jsme dovedli nakonec do vítězného konce. 

Hostimští fotbalisté uštědřili v domácím prostředím bůra Božicím. Ačkoliv 
poločasové skóre tomu vůbec neodpovídalo, neboť se trefil pouze Prokeš. V druhé půli 
však navýšil Písařovic, který o chvíli později proměnil i penaltu. Božicím se nedařilo, a 
tak po brankách Petříčka a Kandla odjížděli s pětigólovým přídělem. V Hostimi se 
naopak slavilo a aktuálně jim patří za 26 získaných bodů 9. příčka. 

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

FK PRÁČE „A“– TJ STARÝ PETŘÍN 1:2 (1:2) 

Hřiště: Práče 

Sestava: Prukner Z.,- Jankůj V., Popelka M., Kofroň O., Přibyl R., -Kalabis D., Kobík 
M., Lazarek T., Prukner R., – Závora J., Sobotka B., 

V dalším kole jarní části OP jsme zajížděli do Práčí. Tento celek dokázal na domácí půdě 
prohrát jen s Únanovem, a tak jsme věděli, že nás zde nečeká nic lehkého. Vše bylo 
umocněno absencí Radka, Oťase, Romana ml., Michaela, Kašpece, Rosti, prostě hrůza. 
Od prvních minut jsme byli aktivnější a i nebezpečnější. Ve 14. minutě se, z rohového 
kopu, pověsil do vzduchu Broňa a nedal domácímu gólošovi šanci. Chvíli na to jsme 
zahrávali přímý kop a ve stejném duchu to provedl Vojta. Potom jsme si vybrali slabou 
chvilku v obraně a laciným gólem jsme nechali Práče snížit. Do konce poločasu měl 
gólovou příležitost Jirka a Radim. 

Ve druhém poločasu byl průběh hry ve stejném duchu. Pěknou střelu vyslal Jirka, ale 
domácí góloš se blýskl skvělým zákrokem, Broňa ve slibné vzdálenosti netrefil zařízení 
a Tomáš v rozhodujícím momentě zakončoval na dlouhou nohu. Horká chvíle přišla v 
70. minutě, kdy po druhé žluté musel do sprch dobře hrající Broňa. Domácí vrhli 
všechny síly do útoku a nám bylo horko. V 80. minutě mohl rozhodnout opět Vojta, kdy 
přímý kop zahrál skvěle, ale domácí gólman předvedl zase pěkný zákrok. Asi nejvíc nám 
bylo horko v 90. minutě, kdy domácí Gregor hlavičkoval a všichni jsme viděli jak míč 
putuje do naší brány, ale kde se vzal, tu se vzal Zdenek a zákrokem jara míč vyrazil. 
Poté hlavní sudí Horký ukončil utkání a my se mohli radovat z cenného skalpu. 

Utkání to nebylo lehké a vše bylo umocněné neukázněností dobře hrajícího Broni. My 
jsme ale nepropadli a naše obrana, kterou zkušeně řídil Roman, měla kvalitu. Velké 
představení předvedl náš skvělý fanklub, který byl od 70. minuty jedenáctým hráčem. 

 

 

. 

 

Představujeme hráče týmu: 

Jiří Závora 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Otec.                                                          
Fotbalový vzor? Milan Baroš.                                                    
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem v Horním 
Benešově, poté Sokol Mšec, Rakovník a Velká Dobrá.                       
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Divizi. 
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl. 
Nejraději vzpomínám na působení v Rakovníku a zapomněl bych na Velkou Dobrou.  
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Super, ale krátké, 
pouze šest zápasů a pak dlouhé zranění.                                                                    
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útok.      
Oblíbené a aktuální číslo? 10 a 15.                                                                                               
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Bazaly, jinak 
jsem měl vždy štěstí na pěkné hřiště, kde jsem působil.                   .       
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Jarda Černý a  Filip Libecajt.                                      
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Potěšení a bere mi čas.                            
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Ať pokračují, je to unikát, na této úrovni jsem 
něco podobného nezažil.                                                

Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Omladil kádr.            
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Sny už nemám, cíl je nezranit se a ještě si zápas 
zachytat. 

Kdo je podle tebe v týmu … 

 nejupovídanější: Kofík a Broňa, 
 nejtišší: Zbyňa, 
 nejvíce „brblající“: Lopéz,    
 hlavní bavič: Vojta, 
 hecíř a bojovník:  Radim,    
 největší manekýn:  Zbyňa. 

V příštím progrmu připravíme vyhodnocení naší malé ankety. ☺ Vyhodnocení 
samozřejmě ještě nemáme, ale jako „manekýna“ máme už jasného favorita. 


