
Příští kolo 

V rámci dalšího kola se vydáme na cestu do Moravského Krumlova, kde změříme síly 
s tamním béčkem. Zápas se neodehraje v neděli, ale v sobotu 27.8. od 16:30!!! Za 
vyhovění našeho požadavku na změnu termínu utkání patří hostům velké dík. 

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 A. S. A ES Únanov, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – A. S. A ES Únanov „A“ 

sobota 20. srpna 2016 – 16:30 hodin 

Hlavní sudí: Horký Marek – pomezní pánové Fousek a Horký Jiří  

 V prvním domácím zápase v OP hostíme na našem hřišti áčko Únanova. Tento 
tým má dlouholeté zkušenosti s krajskou soutěží v podobě I. B třídy. V minulé sezóně 
se po horším startu celek Únanova umístil na pěkném čtvrtém místě. Z tohoto pohledu 
je Únanov favorit a nás nečeká rozhodně lehký zápas. Utkání bude řídit  zkušený pan 
Marek Horký, asistovat mu budou pan Fousek a pan Horký. 

 Minulý týden jsme zajížděli do dalekých Vlasatic. V souboji nováčků gól nepadl, 
a tak skončil tento zápas dělbou bodů, za stavu 0:0. Připsali jsme si tak historicky první 
bod do tabulky a první vychytanou nulu v nové sezóně. Na zápas se přišlo podívat 
pěkných 200 diváků, z nichž byla početná skupina z našeho okolí. Děkujeme za 
podporu.   

 Soupeř z Únanova minulý týden nečekaně podlehl doma týmu Božic. Na 
branku Jandáska z 25. minuty dokázal odpovědět ve druhém poločase domácí Holub. 
Tento stav však vydržel pouhých 10 minut, když se za Božice dokázal prosadit Švejdík a 
stanovil tak skóre na 1:2 z pohledu domácího celku. Aktuálně je Únanov na 10. místě.  

 



Report venkovního zápasu našeho týmu 

VLASATICE - TJ STARÝ PETŘÍN 0:0 (0:0) 

Hřiště: Start Vlasatice 

Sestava: Prukner Z. – Kašpárek M.,  Fila R., Jankůj V., Dobeš M., – Prukner R., Kobík 
M., Kalabis D., Miňha O.,– Popelka M.,  Parůžek R. 

Lavička: Sobotka B., Lazarek T., Kovář Č, Musil Vl. 

V prvním zápase 2. kola okresního přeboru sezóny 2016/2017 jsme zajížděli na horkou 
půdu dalekých Vlasatic. Věděli jsme, že po dlouhé cestě bude těžké se na zápas 
koncentrovat od prvních minut, což se potvrdilo. Domácí borci měli do dvacáté minuty 
dvě velké příležitosti ke vstřelení gólu. K našemu štěstí se jim to ale nepodařilo. Poté 
jsme zlepšili pohyb a hlavně důraz v osobních soubojích a začali si i my vytvářet šance. 
Do slibných příležitostí se dostal Milan P., Rosťa, a asi největší měl Lopéz. Ve druhém 
poločase se hra přelévala z jedné strany na druhou a byla spíše bojovná. Byli jsme sice 
častěji na míči a i nebezpečnější, ale vstřelit gól jsme nedokázali. Milan, Vojta nebo 
Rosťa byli blízko. Ve druhém poločase do hry zasáhl Broňa a Tomáš. Souboj nováčků 
tak skončil bezbrankovou remízou. 

Zápas to byl vzhledem k cestě a hlavně počasí (teplé a dusné počasí) velice náročný. V 
úvodu utkání bych byl s remízou spokojený, poté jsme byli lepším týmem, ale gól jsme 
vstřelit nedokázali, takže remíza je asi spravedlivá. Velké poděkování a příjemné 
překvapení byli naší fanoušci, neboť i přes takovou dálku jich bylo opět dost, jen tak 
dál. 

 

 

 

 

 

Představujeme hráče týmu: 

Michal Kašpárek 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Asi táta.                                                          
Fotbalový vzor?  Nemám žádný vzor.              
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začal jsem ve Vratěníně, 
poté Jemnicko, SC Znojmo a TJ Starý Petřín.                                         

Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Dorosteneckou ligu ve Znojmě.           
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na 
všechny dobré momenty a nejhorší je, když se zraníš.               
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu?  Nedovolím se sám 
hodnotit. 
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Už jsem objevil svůj post, stopér.                                                                       
Oblíbené a aktuální číslo? 21 a 12.                                                             
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Asi Slovácko.                                                           
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Aleš Handl.                                                    

Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost a bere mi čas.              
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? At dále chodí v hojném počtu, sponzorům ať 
sponzorují a my se jim odvděčíme, třeba dalším postupem.             
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Nic, líbí se mi tak, jak to je. 
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Cíl už žádný nemám.          

Kdo je podle tebe v týmu … 

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

 


