Děkujeme za Vaši podporu!
Chtěli bychom Vám fanouškům a sponzorům touto formou poděkovat za Vaši
podporu a hlavně přízeň, i když se nedaří tak, jak bychom si mnohdy přáli.
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I přes to, že jsou naši soupeři mnohem dále než v minulých sezónách, jezdíte
nás i nadále podporovat v hojném počtu i 70 kilometrů daleko a jste ozdobou i
této soutěže. Vytváříte pro nás domácí prostředí, ale hlavně pěknou a těžko
ocenitelnou fotbalovou atmosféru.
Poděkování patří také všem, kteří se starají a podílejí na chodu našeho klubu.
Mnohdy jsou nedoceněni, ačkoliv na hřišti stráví mnoho času.
Vše děláme pro radost, pro Vás, ale také pro nás.

„Hrdí, když se vítězí, věrní, když se nedaří!!!“
Obec Starý Petřín
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Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo TJ Družstevník Hostěradice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně
vítáme.

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Družstevník Hostěradice
sobota 5. listopadu 2016 – 14:00 hodin
Hlavní sudí: Svoboda – pomezní pánové Vomela a Jenerál
V rámci prvního kola sehrajeme dnes poslední zápas podzimní části proti
Hostěradicím. Tento celek je pro nás neznámou, jelikož jsme se s nimi dosud nesetkali.
Hostěradice hrávaly I. B třídu, dokonce postoupily a rok hrály v I. A třídě. Zažily několik
postupů i sestupů. Od postupu v roce v sezóně 2013/2014 hrají OP. V minulém ročníku
soutěže, se umístily na 8. místě, když si připsaly 36 bodů.
Minulé kolo k nám zavítalo béčko Dobšic. Opět se nejednalo o lehký zápas, ale
povedlo se nám ubránit soupeřovi akce a přišel trest. Z přímého kopu se trefil Vojta a
nastartoval pěti gólový příděl. Do poločasové přestávky zvyšovali Oťas a po něm Milan
P. V druhé půli jsme nepolevili. Milan P. přidal další branku, když předvedl svůj důraz
Rosťa a nachystal pro něj pozici, kterou nešlo nedat. Sám Rosťa poté uzavřel gólovou
listinu brejkovým únikem a nekompromisní bombou pod břevno. Připsali jsme si díky
tomu zatím nejvyšší výhru a hlavně další tři body v domácím prostředí.
Hostěřadice hostily minulý týden celek Božic. Zápas se rozhodoval již v prvních
minutách. Již v 7. minutě byl po brankách Horáka a Burgera stav 2:0 pro domácí celek.
V druhé půli šly Božice do oslabení a Hostěradice přesilovku využily hned v prvních
minutách, to se trefil Milan Fiala. V průběhu druhé půle domácí přidaly ještě dvě
branky. Nejprve se trefil Procházka a na konečných 5:0 zvýšil Vostřel deset minut před
koncem. Aktuálně patří Hostěradicím 12. místo s 12ti body (4 – 0 – 8).

Report předchozího zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

TJ STARÝ PETŘÍN – TJ Sokol Dobšice 5:0 (2:0)

Čestmír Kovář

Hřiště: petřínský campnou
Sestava: Prukner Z.,-Kašpárek M., Fila R., Dobeš M., Jankůj V.,- Prukner R., Kobík M.,
Miňha O., Kalabis D.,-Popelka M., Sobotka B.
Lavička: Kovář Č.,Kalabis T., Kofroň O., Přibyl R. ml.,
Na domácí půdě jsme v sobotu přivítali rezervu Dobšic. Po úvodním oťukávání jsme
převzali iniciativu a začali se stále více tlačit do pokutového území Dobšického celku.
Hosté se k naší bráně dostali zřídka kdy, a tak zkoušeli střelbu, ale branku netrefili.
Naše pokusy byli také nepřesné nebo je pochytal hostující brankář. Všichni už jsme se
radovali, když prodloužil Milan P. dlouhý aut, ale na brankové čáře zastavil míč domácí
bek. A tak přišel první gól až ve 28. minutě. To byl před šestnáckou faulován Broňa a
z nařízeného volného kopu se trefil přes zeď Vojta a otevřel tak skóre utkání. Díky
tomu jsme se uklidnili a už s větším klidem na kopačkách jsme pokračovali v tlaku. O
deset minut bylo v našich řadách ještě veseleji. Broňa si připravil střeleckou pozici, ale
nastřelil pouze tyč, od které se odrazil míč k Oťasovi a ten rozvlnil síť podruhé.
Neuběhly ani dvě minuty a po Lopézově rohu si našel míč Milan P. a krásně hlavou
zvýšil náš náskok na 3:0. Poločasový stav 3:0.
Do druhé půle naskočil za Broňu Rosťa a stále jsme chtěli pokračovat ve hře a
neinkasovat. Hosté hrozili převážně z nákopů a ze standartních situací, avšak
neúspěšně. V 66. minutě předvedl svůj důraz Rosťa, který před hostujícím gólmanem
vykopl míč a Milan P. jej uklidil do prázdné brány. Stav 4:0! O chvíli později předvedl
dobrý postřeh Zdenek, když vytáhl pěknou hlavičku po rohovém kopu hostů. Do hry
naskočil Roman a chvíli na to poslal Rosťu do brejku. Rosťa nabral rychlost, utekl a
nekompromisní bombou pod břevno uzavřel skóre na konečných 5:0. Přidat gól mohl
ještě Lopéz, ale v samostatném úniku již mu nestačily síly na kvalitní zakončení. Do hry
ještě zasáhli Kofík a Česťa. Svůj pětiminutový první debut za náš tým si odbyl Teodor a
Lopéz si tak mohl splnit jeden ze svých snů. Konečný stav zápasu 5:0.
Zápas to nebyl lehký a nám zase trvalo, než se nám podařilo vstřelit gól. Vstřelili jsme
jich pět, takže vítězství bylo zasloužené a my si mohli připsat důležité body. Pěknou
atmosféru utkání vytvořili naši diváci včele s FANS Clubem, opět velká paráda.

Kdo tě k fotbalu přivedl? Kamarádi.
Fotbalový vzor? Zinédine Zidane.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem v Petříně, pak
Vranov a poté opět Petřín.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Okresní přebor.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?
Na první postup do trojky a do okresu. Zapomněl bych na moje zranění kolen.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? V celku dobré.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Předstoper.
Oblíbené a aktuální číslo? 13.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Petřín, na
lepší trávě jsem ještě nehrál.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Radim, Lopéz a Mates (Martin Heřmanovský).
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost a potěšení, čas s rodinou.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům?Ať fandí stejně dobře, je to super. Sponzorům
děkuji a doufám, že budou pokračovat jako doposud.
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Asi nic.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Žádný cíl už nemám, mise je splněna.
Kdo je podle tebe v týmu …
Nejupovídanější: Milan Popelka,
nejtišší: Otakar Miňha,
nejvíce „brblající“: Milan Kobík,
hlavní bavič: když příjde, tak Hošak,
hecíř a bojovník: Radim a Lopez,
největší manekýn: Zdenek, ale konkuruje mu Michael.

