Příští kolo
Ve 12. kole OP nás přivítají na domácí půdě Božice. Soupeř, se kterým jsme se také
utkávali již ve III. A třídě. Utkání proběhne v neděli 23. 10. 2016 od 14:30. Všichni jste
zváni a těšíme se na Vaši podporu.
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Aktuální tabulka Okresního přeboru
Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo FK Znojmo „B“, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Družstevník Starý Petřín – FK Znojmo „B“
sobota 15. října 2016 – 14:30 hodin
Hlavní sudí: Nikolai L. – pomezní pánové Strapina a Reschovský
V dnešním domácím zápase 11. kola hostíme na našem hřišti tým FK Znojmo B.
S tímto celkem jsme se v minulosti utkali, kdy hrával ještě III. třídu. Převážná většina
hráčů FK Znojma má zkušenost s krajskou soutěží. Porazit tento tým se letos podařilo
jen Jezeřanům, a tak je v tomto utkání rozhodně velkým favoritem. V minulé sezóně
skončilo FK Znojmo na 2. místě s 61. body.

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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V rámci 10. kola jsme minulý týden zajížděli do dalekých Rakšic. Od úvodních
minut jsme byli lepším týmem a měli jsme i šance na vstřelení gólů. Gól jsme dali ale
pouze jeden, kdy se trefil Broňa. Ve druhé půlce jsme se svým nedůrazem dostali pod
tlak. Uklidnění na naše kopačky ale přinesl Radim, který se trefil hlavou. V závěru
utkání pečetil výhru pěknou střelou Milan P. Zápas jsme zvládli a vyhráli 3:0.
FK Znojmo začalo minulý týden domácí zápas proti Božicím dobře. Už ve 35.
minutě vedli 3:0. Celý zápas si pohlídali a ve druhém poločasu přidali ještě dva góly. Za
domácí se trefili Fryš, dvakrát Černý a dvakrát Krejčí. Za Božice snižoval v 54. minutě
Kalina. Domácí tak vyhráli a s 20 body jsou na pěkném 2. místě

Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

FC RAKŠICE - TJ STARÝ PETŘÍN 0:3 (0:1)

Tomáš Lazárek

Hřiště: Rakšice
Sestava: Prukner Z.,-Kašpárek M., Fila R., Dobeš M., Jankůj V.,- Prukner R., Kobík M.,
Popelka M., Lazarek T.,-Parůžek R., Sobotka B.
Lavička: Miňha O., Kovář Č., Pilár M., Kalabis T.
V 10. kole jsme zajížděli na půdu předposledních Rakšic s jasným cílem bodovat, odčinit
zaváhání z minulého kola a odskočit od posledních míst. Hned v úvodu jsme se tlačili do domácí
branky a byli hodně na míči, i když povrch hřiště tomu moc nepřispíval. Velká podpora fanoušků
nás hnala a v 11. minutě přišla odměna. Broňa se pěkně uvolnil a bezchybně zakončil. Opět
jsme zahrávali hodně standardních situací a posílali míče do šestnáctky, ale další gól ne a ne
padnout. Radim neprotlačil míč pod brankářem a hodně blízko ke vstřelení další branky byl opět
Broňa, když mu míč na hlavu nejprve posadil Milan P., a poté Rosťa. Broňa se mezi tři tyče
netrefil. I my se ale museli bránit, neboť domácí nám zatápěli dlouhými nakopávanými míči.
Nejblíže ke vstřelení vyrovnávacího gólu byli před koncem poločasu, ale Zdenek vytáhl parádní
zákrok a my tak odcházeli do šaten s jednobrankovým náskokem.
V druhé půli jsme chtěli vedení navýšit. Ovšem svými chybami a nedůrazem v obranné činnosti,
jsme se zbytečně dostávali pod tlak a domácí ohrožovali naši branku stále více. Naštěstí pro nás
nebyli produktivní, a když už, tak vytáhl Zdenek opět pěkný zákrok. Do hřiště se po zranění
dostal Ota, který vystřídal unaveného Tomáše a na soupeře jeho rychlost a dravost platila. Dále
jsme měli více míč a v 73. minutě přišla konečně pojistka v podobě druhého gólu. Vojta posadil
míč Radimovi na hlavu, ten se nemýlil a zavěsil pod břevno. Několik našich dobrých protiútoků
vyšlo na prázdno. Radim se mohl podruhé prosadit, ale tváří v tvář domácímu gólmanovi
zaváhal. V závěru se pěkně uvolnil Milan P. a pěknou střelou (pumelica pod víko) pečetil naše
vítězství, a také tři body z venku. Na plac se dostal ještě v závěru Mário. Konečný stav 0:3.

Utkání se nejprve vyvíjelo dobře a vše nasvědčovalo, že půjde o lehký zápas a my si odvezeme v
klidu tři body. Naší střeleckou impotencí a jakýmsi podceněním v osobních soubojích, jsme ze
zápasu udělali drama, a to se nám nemusí příště vyplatit. Opravdu velikou pochvalu si zaslouží
naši fans. I když jsme dnes jeli daleko, tak jsme se díky nim cítili jako doma a jejich podpora nás
hnala za vítězstvím. Doufám, že jejich podpora bude i na dnešním zápase, neboť do Petřína
přijede jeden z nejkvalitnějších soupeřů a my ji budeme moc potřebovat, ještě jednou děkuji.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Rodiče.
Fotbalový vzor? Pavel Nedvěd.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Od přípravky až po žáky
za SC Znojmo, poté TJ Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Okresní přebor.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl.
Nejraději vzpomínám na postup v Petříně do okresu. Zapomněl bych na jedno zranění
kamaráda v zápase.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Myslím, že to může
být o dost lepší.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útočník.
Oblíbené a aktuální číslo? 7 a 12.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí?
TJ Starý Petřín.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Laďa Bastl, Martin Fryš a Otakar Miňha.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, baví mě, dělám to rád, nebere mi v
podstatě nic.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby nás dále podporovali, jsou úžasní a hodně
nám to pomáhá. Sponzorům aby nás co nejvíce sponzorovali, aby se tady mohl hrát okres
co nejdéle.
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Byl bych raději, kdyby to bylo víc v klidu,
zbytečně to bývá někdy vyhrocený. Jinak nic, je tu dobrá parta.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Chtěl bych u fotbalu vydržet co nejdéle a pořád
se zlepšovat, být Petřínu prospěšný.
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Kofik,
nejtišší: já,
nejvíce „brblající“: Mialn K.,
hlavní bavič: Lopéz,
hecíř a bojovník: Radim,
největší manekýn: Zdenek.

