
Příští kolo 

V rámci dalšího kola se vydáme opět na dalekou cestu, tentokrát na hřiště do 
Jezeřan/Maršovic, jež aktuálně vedou bez porážky tabulku naší soutěže. Výkop je 
naplánován na 1600 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 Mikulovice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Mikulovice 

sobota 3. září 2016 – 16:00 hodin 

Hlavní sudí: Holík – pomezní pánové Jenerál a Vomela  

 V dnešním domácím zápase hostíme na našem hřišti tým Mikulovic. S tímto 
celkem jsme sehráli několik zápasů v době, kdy ještě hrál III. A třídu Znojma. 
Mikulovice postoupili a hrají OP od sezóny 2012/13, kde se jim dařilo držet se v horní 
části tabulky. Výjimkou byla minulá sezóna, skončili na 12. místě. Tento rok ovšem 
nechali Mikulovice nepovedené zápasy ty tam a rozehráli podzimní část soutěže velmi 
dobře, a nás tak dnes opět nečeká lehký zápas. 

 V rámci 4. kola jsme minulý týden zajížděli do Moravského Krumlova, kde nám 
svou kvalitu ukázalo tamní „béčko“. Hned od začátku zápasu začali domácí diktovat 
tempo a široké hřiště nám dělalo opravdu problémy. Ani v druhém poločase se nám 
nedařilo zlepšit pohyb a hru. Soupeř proměňoval šance a skóre jen rostlo. Po 
posledním hvizdu rozhodčího svítilo na tabuli skóre 8:1 pro domácí tým. Čestný gól se 
podařil Milanovi P., když dokázal přízemní střelou prostřelit domácího góloše.   

 Mikulovice minulý týden vyhráli doma proti Božicím. Nerozhodný stav 0:0 
změnili domácí během deseti minut ve svůj prospěch, když se trefil Brveník (50‘) a 
Motyčka (57‘). Za Božice se trefil deset minut před koncem utkání Švejdík. To bylo 
z obou stran vše, a tak zůstaly body v Mikulovicích a ty jsou tak díky 7 bodům (2-1-0) 
aktuálně na 3. místě.  

 



Report venkovního zápasu našeho týmu 

M. KRUMLOV „B“ - TJ STARÝ PETŘÍN 8:1 (3:0) 

Hřiště: Moravský Krumlov 

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

Lavička: Kalabis D., Lazarek T., Kovář Č, Soukup J. 

Do Moravského Krumlova jsme dojeli s respektem, ale pokusit se hrát a třeba i 
překvapit. Opět nemohl do sestavy promluvit Lopéz a Radovan, který se chystá na 
operaci po zranění v zápase s Únanovem, takže jsme nastoupili se změnami v sestavě, 
což se později ukázalo jako špatné řešení. Domácí měli od začátku výborný pohyb, 
takže jsme již po první akci prohrávali ve 4. minutě 1:0. Hořeli jsme v obranné fázi a 
domácí se pomocí pěkných kombinací dostávali po lajnách k centrům a servírovali míče 
do šestnáctky. Když už jsme se začali celkem chytat a přecházeli do útoku, 
zejména Milan P. zkoušející střelbu ze střední vzdálenosti, tak nám Krumlov z 
protiútoku ukázal kvalitu. Do toho všeho zmaru se zranil Kašpec, do hry přišel Tomáš L. 
Hned poté přišel trest  v podobě proměněné penalty, a tak se šlo do šaten za stavu 3:0 
pro domácí.   

Druhou půli jsme chtěli začít lépe, ale domácí rychle přecházeli do útoku a nám dělala 
obranná fáze opět problémy. Několikrát se vyznamenal Zdenek v bráně, ale i tak přišly 
další dvě rychlé branky. Na ně odpověděl Milan P. pěknou střelou na 5:1. Po gólu volal 
centr Milana K., který v jasné šanci zakončil Radim pouze vedle. To asi podtrhlo náš 
výkon v Krumlově. Do hry naskočil Jindra, a také Česťa. Další chyby zapříčinili dva góly, 
a v závěru utkání se z přímého kopu pěkně trefil domácí hráč a nedal Zdenkovi šanci, 
stanovil skóre na končených 8:1 

 

Informace pro příznivce TJ Starý Petřín   

Jak jste si mohli jistě všimnout, dnes je poprvé na soutěžní zápas v provozu světelná 
informační tabule. Tu nám za postup do okresního přeboru přislíbil a zasponzoroval 
Leoš Durajka, resp. firma Comimpex print. Touto formou bychom mu chtěli ještě 
jednou poděkovat. Děkujeme! 

Představujeme hráče týmu: 

Bronislav Sobotka 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Tonda Durajka.                                                          
Fotbalový vzor?  Christiano Ronaldo.              
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začal jsem ve Vranově 
n/D, poté SK Kladno, Novo Kladno, Spartak Kladno, Vranov n/D a TJ Starý Petřín.              
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Dorosteneckou ligu v Kaldně. 
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na 
mládežnický fotbal v Kladně, na moje působení ve Vranově n/D. 
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Může to být lepší, 
záleží na trenérech, jak jsou se mnou spokojeni. 
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útok.                                                                       
Oblíbené a aktuální číslo? 9.                                                             
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? U nás.                                                           
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? To je těžký, Jiří Endrš (Kladno), Roman Přibyl ml.                                                

Co ti fotbal přináší a naopak bere? Zábavu a bere mi čas.              
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Že jim vykopu I.B třídu, a ať nám dávají více peněz.         
Co bys jako první změnil v petřínském fotbale? Obměnil bych kádr, nové míče. 
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Zahrát si vyšší soutěž.          

Kdo je podle tebe v týmu … 

  nejupovídanější: Milan P., 
  nejtišší:  Tomáš L., 
  nejvíce „brblající“: Kofik,     
  hlavní bavič: Lopéz, 
  hecíř a bojovník: Radim, 
  největší manekýn: Zdenek. 

 


