
Anketa „kdo je v týmu…“ 

První vydání našeho malého zápasového programu bylo na domácí zápas proti 
Hlubokým Mašůvkám. Ty se nedostavily a my vyhráli kontumačně. Za tu dobu jsme ušli 
poměrně dlouhou dobu jak na hřišti tak v pozadí veškerého dění kolem petřínského 
fotbalu. Vydali jsme celkem 19 programů, kde jsme Vás seznámili s aktuálními hráči 
naší skvadry a jeden speciální program v rámci postupových oslav do okresního 
přeboru. V předchozím domácím zápase s Rakšicemi program nevyšel kvůli 
administrativní chybě, za což se omlouváme.  

Je tak ale na místě, že byl v tomto jubilejním 20. díle představen hráč největších kvalit, 
který kdy v petřínském týmu nastoupil, neboť hrál nejvyšší soutěž a s Drnovicemi 
dokonce i pohár UEFA. Zároveň bychom vyhodnotili naši malou anketu. Prvním, kdo 
vůbec hodnotil v naší týmové anketě, byla naše opora v bráně Zdenek a postupně jej 
doplňovali ostatní kluci z týmu. Jak již bylo avizováno v minulém vydání, tak jediná 

pozice největšího manekýna byla známá již předem. 😊  

Kdo je podle nás v týmu … 

Nejupovídanější – Kofík a Miláneček (oba 5 hlasů) 

Nejtišší – Oťas (jednoznačná výhra s 11 hlasy) 

Nejvíce „brblající“ – Kofík (7 hlasů, o jeden více než Milan Kobík) 

Hlavní bavič – Hošák a Kofík (shodně 4 hlasy) 

Hecíř a bojovník – Radim (18 hlasů!!! Druhý lopéz měl 7) 

Největší manekýn – Zdenek (Zde nebylo pochyb – 16 hlasů) 

Děkujeme všem sponzorům 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 Sokol Božice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Sokolo Božice 

sobota 10. června 2017 – 16:30 hodin 

Hlavní sudí: pan Koudela Pomezní: pánové Strapina a Reschovský   

Předposlední kolo v okresním přeboru bude zároveň posledním, kdy se v této 
sezóně představíme na domácí půdě, před domácím publikem! Přijedou k nám Božice. 
Ty si v minulém kole odvezly plný bodový zisk z Dobšic. Do vedení poslal Božický celek 
ve 29. minutě Hrobár. Vedení udržely Božice i do druhého poločasu. V něm ovšem 
nechaly Dobšice Nováčkem vyrovnat a zápletka byla na světě. Dělba bodů se nakonec 
nekonala, když 4 minuty před koncem vystřelil výhru Pavelčík.V podzimním střetnutí 
s Božicemi skončilo remízou 1:1. Za nás se trefil Miláneček pěknou střelou. Po 
rohovém kopu v druhé půli jsme inkasovali, když střelu nešťastně tečoval Kašpec mimo 
dosah Zdenka! Aktuálně jsou Božice na 10. místě, kdy na nás ztrácí pouze dva body.  

V neobvyklou nedělní dobu jsme se postavili FK Znojmu. Než jsme se stačili 
probrat, prohrávali jsme již ve 25. minutě 4:0. V druhé půli jsme se zlepšili a dokázali 
jsme snížit na rozdíl jediné branky. Bohužel domácí i v deseti, když dohrávali 
bezzraněného brankáře dokázali vstřelit ještě dvě branky a vyhrát tak 7:4. Za nás 
skórovali Miláneček 2x, Lopéz a Radim.  

V příštím kole zavítáme v sobotu 17. června do Dobšic k  poslednímu zápasu 
naší jubilejní sezóny v okresním přeboru. Zápas začne v klasickou herní dobu, tedy 
16:30. Zveme tímto všechny naše fanoušky na poslední kolo soutěže. 

 

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

FK ZNOJMO „B“ – TJ STARÝ PETŘÍN 7:4 (4:1) 

hřiště FK Znojmo 

Sestava: Prukner Z.,- Jankůj V., M., Kofroň O., Fila R., Kašpárek M., -Miňha O., Jankůj 
O., Kalabis D., Prukner R., – Sobotka B., Popelka M., 

lavička: Parůžek R., Gáfrik R., Přibyl R. 

V dalším venkovním kole jarní části OP jsme zajížděli na půdu rezervy FK Znojma. To, že 
nám tento nezvyklý ranní čas dělá problémy, s kombinací nedodržení potřebného 
spánku, bylo znát už po patnácti minutách, kdy výsledek na světelné tabuli byl už 
hodně nelichotivých 3:0 a já myslel, že je to zlý sen. My jsme ke konci prvního poločasu 
dokázali, po pěkné střele Milana, snížit na hrůzných 4:1. 

Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivněji, pokusit se defacto rozhodnuté utkání 
zdramatizovat a trochu uspokojit naše věrné fanoušky. To se nám i povedlo a v 50. 
minutě opět Milan snížil na 2:4. S domácíma to trochu otřáslo a rázem byl stav utkání 
5:4. Za tohoto stavu měl po pěkné akci vyrovnávací gól na hlavě Oťas, ale vyrovnat se 
mu nepodařilo. Za pět minut přišel trest, Kašpec v rozhodujícím momentu uklouzl a 
domácí forvard navýšil skóré na 6:4. To byl asi poslední pomyslný hřebíček a konečný 
stav zápasu skončil na hodně nelichotivých 7:4. 

Utkání se těžko hodnotí, ale musím uznat kvalitu soupeře, zejména v prvním poločase. 
Doufám, že někteří borci si uvědomí, že bez potřebné životosprávy a pod., to prostě 
nepůjde.  

 

 

 

 

 

Představujeme hráče týmu 

Roman Přibyl st.  

Kdo tě k fotbalu přivedl?  otec. 
Fotbalový vzor? Diego Armando Maradona 
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? TJ Znojmo, Zbrojovka 
Brno, RH Znojmo, FK Drnovice, FC Rymavská Sobota, MK Karviná , FC Jihlava, 1. SC 
Znojmo, SV Egenburg,  TJ Družstevník Starý Petřín. 
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Nejvyšší. 
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl. Na 
na všechny rád vzpomínám, vždy bych zapomněl na období, když se v Petříne sleze 
deset lidí. 
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Kladně. 
a jakém postu nejraději nastupuješ? V útoku a na starý kolena na stoperovi. 
Oblíbené a aktuální číslo? 10. 
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Sparta Praha 
a SC Frieburg. 
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Václav Dvořák, Petr Veselý a Jožko Urblík. 
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Tento rok mě přináší radost, ale zároveň mě před 
každým zápasem bere dva roky života. 
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Fanouškům děkuji  a aby vydrželi nadále, ikdyž 
se nám nebude dařit. Sponzurům děkuji,  bez nich bychom to nezvládli.  
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Moc toho není, rozšířil bych kádr a založil 
mládež.  
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Snem je postoupit s Petřínem do ligy mistrů, cílem 
alespoň tři sezóny být v okrese. 

Kdo je podle tebe v týmu … 

nejupovídanější: Oťas, 
nejtišší: Milan Popelka, 
nejvíce „brblající“: Milan Kobík,  
hlavní bavič: Oťas, 
hecíř a bojovník:  Radim, 
největší manekýn:  Lopéz. 


