
Příští kolo 

V 8. kole OP nás přivítá na domácí půdě Hostim. Soupeř, se kterým jsme se utkávali již 
ve III. A třídě. Nás nečeká konečně dlouhá cesta a tak zveme i naše fanoušky. 

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 FK Práče, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – FK Práče 

sobota 17. září 2016 – 15:30 hodin 

Hlavní sudí: Neužil – pomezní pánové Holík a Fousek  

 V dnešním domácím zápase 7. kola hostíme na našem hřišti tým FK Práče. 
S tímto celkem jsme se v minulosti neutkali, a tak je pro nás velkou neznámou. 
Rozhodně je v tomto utkání favoritem, neboť patří dlouhodobě ke zkušeným týmům 
okresního přeboru. V minulé sezóně skončily Práče na 11. místě s 26. body. 

 V rámci 6. kola jsme minulý týden zajížděli do dalekých Jezeřan/Maršovic. Od 
úvodních minut jsme byli lepším týmem a měli jsme i šance na vstřelení gólů. To se 
nám nepodařilo a domácí nás trestali po naších chybách. Čestným střelcem se stal 
z pokutového kopu Rosťa. Zápas skončil nelichotivě 3:1. 

 Práče začali minulý týden domácí zápas proti Božicím hodně špatně. Ve 24. 
minutě prohrávali již 0:3, když se za hostující celek trefili dvakrát Ležák a jednou Šob. 
Domácí však zápas nevzdali. V druhé půli vstřelili 4 branky a otočili tak nepříznivý vývoj 
zápasu. Za domácí se trefili Kosec, Klouda, Gregor a Zimek. Domácí tak vyhráli a s 9 
body jsou na 6. místě.   

 



Report venkovního zápasu našeho týmu 

JEZEŘANY/MARŠOVICE - TJ STARÝ PETŘÍN 3:1 (1:0) 

Hřiště: Jezeřany 
 
Sestava: Prukner Z. – Kašpárek M.,  Fila R., Jankůj V., Dobeš M. – Prukner R., Kobík M., 
Kalabis D., Popelka M.,– Parůžek R.,  Sobotka B. 
Lavička: Lazarek T., Kovář Č 
 
V dalším venkovním kole jsme zajížděli k favoritovi soutěže, dalekých Jezeřan Maršovic. Po 
posledním zpackaném venkovním utkání jsme chtěli spíše navázat na ten domácí a hlavně odjet 
se vztyčenou hlavou. Utkání jsme začali dobře, byli jsme hodně na míči, vyhrávali souboje a 
tlačili jsme se před domácí svatyni. Nejprve Lopéz střílel poměrně z úhlu, asi měl spíše volit 
přihrávku. Chvíli na to už z pravé strany čechral míč na nabíhajícího Milana, domácí gološ tečí 
brankovou příležitost zmařil. Ve 20. minutě udeřili domácí. Po zahrávaném rohovém kopu 
Zdenek vyrazil míč na velké vápno, kde nikým nehlídaný domácí borec vystřelil a k naší smůle 
ještě tečovanou střelu, pustil Zdenek za své záda, stav 0:1. Pokračovali jsme dál ve své hře a asi 
největší šanci na vyrovnání měl Radim, kdy sice z otočky, ale na hranici malého vápna, netrefil 
mezi tyče. Do kabin se šlo za nepříznivého stavu 1:0. 

Do druhé půle jsme vstoupili stejně a naše snaha přinesla úspěch. V 50.minutě byl v pokutovém 
území faulován Rosťa, který sám proměnil pokutový kop, stav 1:1. Dále jsme měli míč více v 
držení a opět v 70. minutě udeřili domácí. Naše obrana chtěla obrannou situaci vyřešit až moc 
kombinačně, toho využil domácí forvard a Zdenkovi nedal šanci, stav 2:1. Chvíli na to jsme 
vytvořili závar pře domácí brankou, Rosťa proběhl před domácím gólmanem (podotýkám, 
že opravdu jen proběhl, bez vzájemného kontaktu), ten míč „horce“ chytil a poté oběma 
rukama udeřil Rosti do obličeje. To vše se odehrálo za přímé účasti hlavního rozhodčího. Asi 
po šesti minutové strkanici, hlavní arbitr odměnil Rosti a Radima žlutou kartou a celou věc 
vyhodnotil jako útočný faul. To se později ukázalo jako zlomový okamžik utkání, neboť se 
dohrávalo ve velké nervozitě a napětí. Náš závěrečný tlak byl spíše křečí i přes poměrně 
vysokém počtu námi zahrávaných standartních situací. V 94. minutě domácí zahrávali přímý 
kop a pěknou střelou přes zeď pečetili konečný výsledek 3:1. 

Utkání to z naší strany nebylo špatné, ale udělali jsme dvě velké chyby, které soupeř prostě 
využil. Incident už nemá asi cenu nějak komentovat, protože se stejně nic nezmění, ale všichni 
víme, jak to mělo být vyřešené. Nejvíce mě na tom irituje to, že pokud by to udělal Milan, 
Rosťa, nebo Broňa, tak by to byla jasná červená a minimálně půl roku stop. Nám nezbývá nic 
jiného, než se z chyb poučit a připravit se na dalšího těžkého soupeře. Nedelegování tří 

rozhodčí snižuje kvalitu této soutěže. Velké poděkování patří naším věrným fanouškům. 

 

Představujeme hráče týmu: 

Milan Popelka 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Otec .                                                          
Fotbalový vzor? Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  (Ronaldo).                                      
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál?  Začal jsem ve Štítarech, 
poté 1 SC. Znojmo, Miroslav, Štítary, Blížkovice a Petřín.      
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? MSFL.  
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl. 
Nejraději vzpomínám na dorost ve Znojmě, kdy jsme vykopali druhou ligu, zapomněl 
bych na mé působení v Miroslavi.                                                                                            
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? V Petříně hraji moc 
rád, i přes nějaké ty problémy, mě to tady baví.                                                                     
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útok.                                                                      
Oblíbené a aktuální číslo? 11.                                                                                               
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí?               
Čafka ve Znojmě.                                                                                                                     
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Bratři Jankujové a Radim.                                                                        

Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, baví mě, nebere mi v podstatě nic.             
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Jestli budou fandit jak dosud, tak budu rád, jsou 
fajn. Sponzorům děkuji, především za to, že nám umožnili hrát takovou soutěž, jakou teď 
hrajeme.                                                                                                                                                

Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Kázeň  jinak nic jiného, je to tady fajn.         
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Už asi cíle nemám, chtěl bych abychom vydrželi 
v OP co nejdýl.        

Kdo je podle tebe v týmu … 

  nejupovídanější:  Milan k., 
  nejtišší:  Ota., 
  nejvíce „brblající“: já,      
               hlavní bavič: Standa Hoch, 
  hecíř a bojovník: Radim, 
  největší manekýn: Zdenek. 

 


