
Příští kolo 

Příští týden se vydáme na zápas do Únanova, kde se utkáme s tamním Áčkem. To 
dokázalo minulý týden porazit vedoucí celek naší tabulky 3:2. Začátek utkání je 
naplánován 15:30 hodin. Tímto Vás zveme na další mistrovské utkání. 

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 Start Vlasatice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Start Vlasatice 

sobota 1. dubna 2017 – 15:30 hodin 

Hlavní sudí: pan Holík – pomezní pan Reschovský a Richter   

 V dnešním zápase přivítáme na domácí půdě TJ Start Vlasatice. Na hřišti ve 
Vlasaticích jsme odstartovali bezbrankovou remízou naše působení v okresním 
přeboru. Zároveň šlo také od utkání dvou postupujících nováčků. Vlasatice se tak jako 
my porvaly o postup do OP v posledním zápase. Paradoxem je, že sehráli utkání také 
proti Suchohrdlím, akorát u Miroslavi. Vlasatice musely na domácí půdě vyhrát, neboť 
ztrácely bod. To se jim povedlo a po výhře 4:3 mohla vypuknout oslava postupu.  

 V minulém kole jsme se vydali na horkou půdu do Hostěradic. Moc optimismu 
jsme před zápasem neměli, neboť se scházeli spíše naši fanoušci, než hráči. Podepsalo 
se to na sestavě, která doznala mnoha změn. Pozitivní tak byla akorát hodně početná 
skupina fanoušků, která nás přijela podpořit. Utkání se pro nás nevyvíjelo moc dobře. 
Do šaten jsme odcházeli za stavu 3:1, kdy se za domácí trefil 2x Fiala a Čech. Za nás 
uspěl Radim. Druhá půle byla však jiná. Kontaktní gól vstřelil Michael a v závěru zápasu 
se ukázalo, jak je důležitá podpora z řad fanoušků. Nejprve srovnal z rohového kopu 
Milan P., aby mohl Vojta v 85. minutě otočit stav utkání v náš prospěch. Po posledním 
hvizdu svítil na tabuli stav 3:4 a my tak vezli domů 3 body po velmi náročném zápase.  

Do Vlasatic zavítal minulé kolo celek z Božic, a ten si také odvezl plný počet 
bodů. Domácí prohrávali po poločase 0:2, když se za hostující tým trefil Tkadlec a 
Hrobár. Vlastním gólem navýšil skóre Božic domácí Pastva. Během deseti minut však 
zdramatizoval utkání dvěma góly Trčka, ale v poslední minutě utkání však pečetil 
vítězství božických opět Hrobár. Vlasatice jsou tak poslední se šesti body.  

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

TJ HOSTĚRADICE – TJ STARÝ PETŘÍN 3:4 (3:1) 

Hřiště: Hostěradice 

Sestava: Prukner Z.,- Jankůj V., Dobeš M., Přibyl R. ml., Kalabis D. – Prukner R., Kobík M., Miňha O., 
Lazarek T., – Popelka M., Hoch S. 

Lavička: Přibyl R. st. 
 
Úvodní zápas jarní části se pro nás nevyvíjel už od začátku dobře. Hned po příjezdu jsme nečekaně 
zjišťovali, že se schází více našich fanoušků, než hráčů! To se bohužel nezlepšilo, a tak jsme nastupovali 
s hodně velkými změnami v základní sestavě proti těžkému a ukřivděnému soupeři. Domácí, kteří chtěli 
jistojistě odčinit porážku, kterou utrpěli na našem hřišti, nás hned dostali pod tlak. Rychlými brejky se 
dostávali stále blíže k naší bráně. Dvě gólové šance na štěstí pro nás nevyřešil domácí útočník dobře. Nám 
se ovšem nedařila kombinace a po jedné z našich chyb jsme darovali brejk domácímu Fialovi. Ten zaváhání 
využil a otevřel skóre utkání. Nám se však podařilo velmi rychle odpovědět. Radim tečoval centrovaný míč 
do šestnácky a ten skončil za domácím gólošem. Vyrovnávací branka a naši fanoušci nás hnali do předu. 
Bohužel se domácí z nákopu dostali za naši obranu. V souboji s domácím útočníkem se provinil Ota 
nešťastnou rukou a na pokyn pomezního odpískal hlavní pokutový kop. K míči se postavil střelec úvodního 
gólu, a ačkoliv Zdenek trefil stranu, Fiala mu nedal šanci. Stav 2:1. Ve zbytku poločasu jsme spíše bránili 
brejky domácích. To se nám i dařilo. Až do 44. minuty. To po jednom takovém brejku utekl domácí 
útočník, vymotal naši obranu a předložil míč Čechovi, který měl jednoduchý úkol a ten splnil. Dostali jsme 
tak gól do šatny a stav zápasu pro nás nevyzníval moc dobře. 3:1 po poločase. 

V šatně jsme probrali chyby a spíše se snažili nahecovat s cílem zkusit odehrát zbytek zápasu důstojně. 
Ovšem prvních pár minut to vypadalo jako den otevřených dveří. Snad přemírou snahy jsme se stále 
dostávali pod tlak. Naštěstí se nám podařilo neinkasovat a přišel kontaktní gól. Sláveček se bohužel 
v dobré pozici netrefil, ale poté efektivní patičkou připravil Michaelovi gólovou pozici a ten snížil na rozdíl 
jednoho gólu. Po této situaci se ukázala neskutečná síla našich FANS! Ti nás hnali za vyrovnáním. Domácí 
znervózněli a hra se vyrovnala. Nákopy za obranu se nám dařilo zastavit a v 80. minutě přišla naše chvíle. 
Po rohovém kopu se ukázkově trefil hlavou Milan a srovnal na 3:3! Na hřiště musel na poslední 
desetiminutovku nastoupit Roman, neboť se bohužel nepříjemně zranil Radim. Domácí začali ještě více 
nakopávat za naši obranu chtíc ještě překlopit misky vah na svoji stranu, ale bez výsledku. A tak přišel trest 
v podobě přímého kopu na velkém vápně. Vojta vypálil a s tečí obránce dokázal rozvlnit síť. To svítila na 
výsledkové tabuli 85. minuta a stav utkání 3:4. Domácí byli zcela zaskočení a závěrečný tlak byl spíše křečí. 
V 91. minutě rozhodčí ukončil utkání a my si tak odvezli z Hostěradic velmi cenné vítězství a tři body. 

V dnešním zápase jsme ukázali, že umíme být tým a s trochou i toho štěstíčka jsme dokázali otočit 
nepříznivý vývoj zápasu, a nakonec i vyhrát. Neskutečná atmosféra a podpora od našich fanoušků, kterých 
bylo troufnu si říct více jak domácích, nás donutila ke zlepšení výkonu. Děkujeme. 

 

 

Představujeme hráče týmu: 

Roman PŘIBYL jr. 

Kdo tě k fotbalu přivedl? táta. 
Fotbalový vzor? Mesut Özil. 
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínam jsem od 
přípravky v 1. SC Znojmo, poté Přímětíce, dorost Štítary a ted Petřín.     
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Za mládež nevím a za muže okresní přebor. 
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? 
Vzpomínám na dorost ve Štítarech a negativní zážitky zatím nemám. 
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Průměrně. 
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Stoper a útok. 
Oblíbené a aktuální číslo? Deset.             
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Starý Petřín. 
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Pepa Karban a Adam Papoušek. 
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Radost a nebere mi v podstatě nic.  
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Jsem velice rád jak nás takto podporují a přál 
bych si, aby to takto pokračovalo. Sponzorům děkuji, že nás podporují. 
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Přístup hráčů. 
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Žádný konkrétní cíl nemám, chtěl bych si dát 
hatrik. 

Kdo je podle tebe v týmu … 

Nejupovídanější: Milan Popelka, 
nejtišší: así já, nevím, 
nejvíce „brblající“: Broňa,     
hlavní bavič: Milan Popelka, 
hecíř a bojovník: Radim,  
největší manekýn: Vojta a Milan Popelka. 


