Příští kolo
Poslední podzimní zápas OP sehrajeme v rámci 1. kola na domácím hřišti proti
Hostěradicím. Bude se jednat o velmi důležitý zápas, a tak zveme opět všechny kdo
mohou, aby si našli cestu na naše hřiště a podpořili nás! Zápas se odehraje 5. listopadu
již od 14:00 hod.
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Aktuální tabulka Okresního přeboru
Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo TJ Sokol Dobšice „B“, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Sokol Dobšice „B“
sobota 29. října 2016 – 14:30 hodin
Hlavní sudí: Horký Marek – pomezní pan Horký Jiří a Gáfrik Robert
Dnes se na našem hřišti v rámci 13. kola představí béčko Dobšic. V minulém
ročníku OP se Dobšice umístily na sedmém místě se 37 body. S béčkem Dobšic se náš
tým utkával již ve III. A třídě do sezóny 2008/09, kdy Dobšice postoupily do OP. Od té
doby jsou stabilním účastníkem v této soutěži a umisťují se ve středu tabulky. Opět
můžeme dnes očekávat velmi kvalitního soupeře, neboť Dobšice mají širokou základnu
a pěkné zázemí.

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

V minulém kole jsme zajížděli na hřiště do Božic. Jelikož je náš tým nováčkem,
do role favoritů byli pasováni oprávněně domácí. Nás přijela podpořit opět početná
skupina fanoušků v čele s naším Fans clubem. Hned v úvodu utkání jsme si vytvořili tři
slibné šance, využít jsme dokázali pouze jednu, kdy se pěkně trefil Milana P. Druhou
půli jsme nezačali dobře a opět jsme hloupě, po odraženém rohu, inkasovali. Následné
šance a gólové situace, především v závěru utkání, jsme nedokázali využít, a tak jsme
se rozešli smírně a odvezli z Božic bod. Před utkáním bych bod bral, po utkání je bod
ztrátou.
Náš dnešní soupeř hostil minulý týden tým Jezeřan. Góly padaly pouze v prním
poločase. Za Jezeřany se trefil kapitán Šles, avšak před odchodem do šaten dokázal
vyrovnat domácí Křemenský. V druhé půli branky nepadly, a tak si Dobšice stejně jako
my připsaly bod za remízu 1:1. Aktulně patří Dobšicím se 14ti body 10. místo (4-2-5).
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Report venkovního zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

TJ SOKOL BOŽICE - TJ STARÝ PETŘÍN 1:1 (0:1)

Rostislav Parůžek

Hřiště: Božice
Sestava: Prukner Z.,-Kašpárek M., Fila R., Dobeš M., Jankůj V.,- Prukner R., Kobík
M., Miňha O., M., Kalabis D.,- Popelka M., Hoch S.
Lavička: Kovář Č., Kofroň O., Lazarek T., Kalabis T.
V dalším kole jsme zajížděli na horkou půdu zkušených Božic. Tento tým byl favoritem,
ale i tak jsme odjížděli s cílem uhrát co nejlepší bodový výsledek. Tento cíl se nám
hodně zkomplikoval, neboť jsme nemohli do zápasu použít útočné duo Rosti s Broněm.
Utkání začalo poměrně v tempu, kdy domácí byly sice více na míči, ale my si vytvářeli
slibné šance. Hned v úvodu se do pěkné šance dostal Oťas, ale v souboji nebyl důrazný.
V 9. minutě vybojoval míč Milan K., pěkně našel Milana P., který s přehledem poslal
míč k tyči. Stav 0:1. Ve 20. minutě se chytře uvolnil Hošák, ale domácí góloš předvedl
pěkný zákrok. V první půli se nic vážnějšího nestalo a odcházelo se do kabin za
příznivého stavu 0:1.
Druhý poločas jsme začali špatně a hned v úvodu hloupě inkasovali. Opět se nám
nepodařil po rohovém kopu zachytit odražený míč, který jsme si ještě nešťastně
ztečovali za záda Zdenka. Inkasování tak hloupého gólu nás trochu srazilo a chvíli nám
trvalo se do utkání zase dostat. Domácí měli nebezpečnou střelu, kterou bravurně
vykryl Zdenek. V závěru zápasu jsme cítili, že bychom mohli vstřelit gól. Selda chytře
zahrál standartku a míč orazítkoval břevno. Do pěkné šance se z pravé strany dostal i
Otakar. A když už jsme domácího góloše překonali, pěkně hlavičkoval Milan P., tak míč
z brankové čáry vykopl božický obránce. Rozhodnout jsme mohli v 87. minutě, kdy
Radim poslal Milana P. do brejku, ale ten tváří v tvář nedokázal gólově zakončit. Do
utkání naskočil Tomáš a Ondra. Konečný stav utkání 1:1.
Utkání nebylo lehké a na těžkém terénu fyzicky náročné. Domácí byli více na míči, ale
my jsme měli několik dobrých šancí vstřelit rozhodující gól. Neproměňování šancí nás
stojí hodně sil, ale věřím, že vytvořené šance začneme proměňovat. Poděkování patří
opět naším skalním fanouškům, především našemu FANS Clubu, kteří byli zase skvělí.
Pěkný výkon předvedl i hlavní sudí Nikolai ml.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Rodiče.
Fotbalový vzor? Tomáš Řepka.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem v Moravských
Budějovicích,Znojmo, Tasovice, Oblekovice, Pavlice, Mramotice, Blížkovice, Štitary a
pak TJ Starý Petřín. Přesně si to už nepamatuji.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Dorostenecká liga ve Znojmě.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl.
Nejraději vzpomínám na fotbal ve Znojmě.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Jsem rád když dostanu
šanci a hraji. V Petříně se mi líbí, je tu dobrá parta a chodí tu hodně diváků.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Útočník.
Oblíbené a aktuální číslo? 11 a 8.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí?
TJ Starý Petřín, útulný hřiště s pěknou trávou.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Milan Popelka, Martin Krutek, Marek Heiml.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost, potěšení, krásné chvíle, nebere mi nic,
možná čas a zdraví.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Aby chdili v tak hojném počtu co chodí, zároveň
jim děkuji. Hrajeme to i pro ně. Jen doufám, že budou chodit ikdyž se nám tolik dařit
nebude.
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Vše je tu ideální, není co měnit, jsem spokojený.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Už žádný nemám. At se nám daří, hrajeme pěkný
fotbal a chtěl bych ještě tak pět let hrát.
Kdo je podle tebe v týmu …
nejupovídanější: Radim a Roman (Prukner a Přibyl)
nejtišší: Oťas,
nejvíce „brblající“: Broňa a Milan K.,
hlavní bavič: Vojta,
hecíř a bojovník: Milan P., Radek, Radim, Lopez, Vojta, Oťas, někdy Broňa, všichni,
největší manekýn: jednoznačně šampon Zdenek.

