
Příští kolo 

V 10. kole OP se vydáme opět na dalekou cestu, jelikož se utkáme s Rakšicemi. Sezónu 
nezačali dobře a se třemi body jsou předposlední v tabulce. I přes to, to pro nás 
nebude lehký zápas. Zveme všechny fanoušky, aby nás i přes dlouhou cestu přijeli 9.10. 
od 1500 podpořit!  

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 Sokol Hrádek, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Sokol Hrádek 

sobota 1. října 2016 – 15:00 hodin 

Hlavní sudí: Palát – pomezní pánové Nikolai L. a Peřinka st.  

 Dnes, v dalším domácím zápase v rámci 9. kola hostíme na našem hřišti tým TJ 
Sokol Hrádek. Tento celek pro nás není neznámou, neboť Hrádek postoupil do OP před 
dvěma roky. Ve své první sezóně v OP se umístil na 9. místě, když si připsal 33 bodů.  

 V 8. kole nás přivítal známý soupeř z Hostimi. Opět se nám nepodařil vstup do 
zápasu, za domácí proměnil rychlý brejk Petříček a my v úvodu utkání prohrávali. I přes 
šance se nám podařilo vyrovnat těsně před koncem poločasu, když se trefil z přímáku 
Vojta. V druhé půli jsme chtěli vyhrát. Náš obrat nastartoval Milan P. a závěrečnou 
tečku a klid do našich řad vnesl Ondra J. My si tak připsali první venkovní výhru! 

 Minulý týden si Hrádek dokázal poradit doma s Božicemi. V první půli branka 
nepadla, ovšem hned ze začátku druhé půle se za domácí tým trefil Nemček (47′) a 
jelikož se nic jiného v zápase již nestalo, byl jeho gól vítězný. Hrádek si tak připsal tři 
body a v tabulce je před námi o skóre. Momentálně máme s Hrádkem a Mikulovicemi 
stejnou bilanci, jelikož jsme doposud nasbírali shodně 11 bodů (3-2-2). Pouze horší 
skóre nás řadí až za tyto dva celky.                                             

 



Report venkovního zápasu našeho týmu 

TJ HOSTIM - TJ STARÝ PETŘÍN 1:3 (1:1) 

hřiště Hostim 
 
sestava: Prukner Z., – Kašpárek M., Fila R., Jankůj V., Dobeš M., – Prukner R., Jankůj O., 
Popelka M., Pilár M., – Hoch S., Sobotka B. 
 
Lavička: Lazarek T., Soukup J., Kovář Č., Miňha O. 

V 8. kole podzimní částí OP jsme zajížděli do Hostimi. Naše sestava byla hodně 
pozměněná, neboť pro zranění nemohl nastoupit Lopéz, Milan K. a Otakar. Navíc 
nemohl nastoupit ani Rosťa, který si odpykával trest z předchozího zápasu. I přes 
několik upozornění na neinkasování gólu v úvodu zápasu, se nám zase „podařilo“, sice 
po pěkné akci domácích, inkasovat, a tak jsme od 3. minuty prohrávali 1:0. I přes 
obdržený gól jsme byli v úvodu lepším týmem, což vyústilo v zahrávání standartních 
situací. Hned z rohu jsme mohli Radimem srovnat, ten ale mířil hlavou vedle. Chvíli 
nato mířil Vojta z přímého kopu těsně mimo domácí svatyni. Naše hra trpěla zejména 
po pravém kraji, a tak muselo ve 40. minutě přijít střídání a do hry naskočil náš 
benjamínek Tomáš. Ve 43. minutě už svoje zaváhání Vojta napravil a z přímého kopu 
nedal domácímu gólošovi šanci. Poločasový stav 1:1. 

Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a 
levou stranu domácích jsme už dokázali eliminovat, kde hrál výborně Tomáš. V 50. 
minutě Broňa pěkně přistrčil Milanovi, ten se dokázal (i se štěstím) dostat sám před 
domácího golmana a vstřelit gól. Poté se domácí začali více tlačit před naší bránu a 
nadechli se k náporu. V 70. minutě zahodili asi největší svojí šanci, kdy z hranice 
penalty přestřelil domácí forvard naší bránu. O pět minut později jsme zahrozili my. 
Milan pěknou „uličkou“ vyslal Ondru, ten ještě pěkněji zakončil a pojistil tak naše 
vedení na 3:1. Do konce zápasu se už nic vážnějšího nestalo, náš gološ uhájil svojí 
svatyni a my mohli slavit zcela zasloužené vítězství. 

Zápas to byl opět těžký, soupeř ukázal svojí kvalitu, my jsme zase brzy prohrávali (mám 
jen jedny nervy) a nás stálo hodně sil se do utkání dostat. Naším dvanáctým hráčem 
byli fanoušci, kteří vytvořili pěknou atmosféru. Pro mě osobně bylo velkým zklamáním 
stav hrací plochy (snad se tím nikoho nedotknu). 

 

Představujeme hráče týmu: 

Michael Dobeš 
 

Kdo tě k fotbalu přivedl?  Otec .                                                          
Fotbalový vzor? Nemám vzor.                                                                                     
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál?  Začínal jsem od dětství 
v SC Znojmo, pak FK Praha Ďáblice, Tasovice, Únanov a teď Petřín.                  
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? I. A třídu.  
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? 
Nejraději vzpomínám na všechny postupy (žáci, s dorostem, postup v Tasovicích, 
postup v Petříně..), zapomněl bych na sestup v Tasovicích.                                                                                            
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Nevím, asi dobrý, jsme 
nováček a poměrně se nám daří.                                                                                              
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Pravý kraj.                                                                      
Oblíbené a aktuální číslo? 2 a 4.                                                                                               
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Zbrojovka.                                                                                                                      
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Jan Harenčák a Radek Fila.                                                                        

Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, baví mě, bere mi čas s rodinou.             
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Ať fandí jako doposud, hodně to pomáhá. 
Sponzorům ať nás neopustí. 

Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Nehrajícího trenéra s autoritou. 
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Sen už asi nemám, ale chtěl bych hrát alespoň do 
40. let a být zdravý, aby tady v Petříně vydržel okresní přebor co nejdéle. 

Kdo je podle tebe v týmu … 

   nejupovídanější:  Milan P., 
   nejtišší:  Ota., 
   nejvíce „brblající“: Broňa,    
   hlavní bavič: nevím, 
   hecíř a bojovník: Radim, 
   největší manekýn: Zdenek. 

 


