Příští kolo
Po střetnutí s prvním celkem se příští týden vydáme na horkou půdu do Mikulovic,
aktuálně druhého celku. Zápas se odehraje v sobotu v 19. 4. od 16:00 hodin. Přijeďte
nás opět podpořit v zápase proti týmu z vrchního patra tabulky.
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Aktuální tabulka Okresního přeboru
Vítejte na zápase TJ Družstevník Starý Petřín, ve kterém na našem Camp Nou hostíme
mužstvo FC Moravský Krumlov, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme.

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR
TJ Družstevník Starý Petřín – FC Moravský Krumlov „B“
sobota 15. dubna 2017 – 16:00 hodin
Hlavní sudí: pan Nikolai Petr Pomezní: pánové Jenerál a Vomela
Dnes se náš tým utká s vedoucím celkem naší soutěže. Na podzim se nám
v Krumlově vůbec nic nepodařilo. Na dalekou cestu domů nám domácí tehdy nadělili
8 branek. Toto utkání je však již dávno zapomenuto a naším dnešním cílem je toto
utkání před domácím publikem odčinit.

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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Minulé kolo jsme zajížděli do Únanova. Tam na nás čekalo velmi dobře
připravené únanovské áčko. Nám se nevydařilo nic. Již po poločase jsme vinnou svých
chyb prohrávali 5:0, když se trefil dvakrát Košarek, Diviš, Janda a Holub. V druhém
poločase jsme sice trochu zlepšili hru, ale i tak jsme brzy inkasovali. Za domácí se trefil
ještě Dočekal, svou druhou trefu přidal Janda a na konečných 8:0 uzavíral Sivera dvě
minuty před koncem.
Krumlov si minulý týden poradil na domácím hřišti s Božicemi. Božice se na jaře
zvedli a první tým značně potrápili. Byli to právě božičtí, kteří šli do vedení brankou
Jandáska. Domácím však stačily poslední 3 minuty prvního poločasu na otočení stavu
zápasu. Nejprve srovnal Pelikán a poločasový stav 2:1 stanovil Anders. Po poločase
neubral zápas na atraktivitě. Hned v 50.minutě totiž vyrovnal Kalina. Ale stejně jako v
prvním poločase i na tuto branku dokázal Krumlov ihned v 55. minutě odpovědět
Kalinou. Zápas se odehrál již bez branek, a tak svítil na tabuli konečný stav 3:2 pro
Krumlov.

Report předchozího zápasu našeho týmu

Představujeme hráče týmu:

FCC ÚNANOV „A“ – TJ STARÝ PETŘÍN 8:0 (5:0)

Ondřej JANKŮJ

Hřiště: Únanov
Sestava: Prukner Z.,- Jankůj V., Přibyl R. ml., Dobeš M., Fila R. -Kalabis D., Kobík M.,
Miňha O., Lazarek T., – Popelka M., Parůžek R.
Lavička: Závora J., Přibyl R. st.
V dalším kole jarní části jsme zajížděli do Únanova. Marodka se nám rozšířila o Kašpece
a to nebylo vše. V 1. minutě se zranil Milan P., a šlamastika mohla začít. Na hřišti jsme
opět působili odevzdaně a téměř jsme čekali kdy nám Únanov vstřelí gól. Že jich bude
osm, jsem nečekal ani v tom nejhorší snu. Prakticky jsme chybovali na všech postech,
od brankáře počínaje a útočníkem konče. Nebudu report rozepisovat tak, jak
jsem zápas viděl a cítil, protože bych tím asi nikomu nepomohl. Tím bych tento report
uzavřel.
Bez bojovnosti a především „srdíčka“ se dá hrát, ale ne vyhrát…!!!!

Kdo tě k fotbalu přivedl? Z hokeje jsem přešel na fotbal s kamarády.
Fotbalový vzor? Pavel Nedvěd.
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem ve Štítarech,
poté Petřín. Potom jsem hrál za Bílovec a Horní Suchou.
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? 1. A. třídu.
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl?
Nejraději vzpomínám na období v Bilovci a zapomněl bych na Horní Suchou.
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Své působení bych
moc nehodnotil, spíše hodnotím pozitivně práci týmu.
Na jakém postu nejraději nastupuješ? Záloha, nejraději střední defenzivní záložník.
Oblíbené a aktuální číslo? Nemám.
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Strahov.
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové
nejvíce rozuměl? Milan Popelka, bratr Vojta a Hynek Seman z Bílovce.
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Nehraji pravidelně, takže mi neberev podstatě nic,
ale přináší mi odreagování.
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? Fanoušci mají svoji kvalitu, tak jen tak dál a
sponzorům, že to vždy může být lepší.
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Rozšířil bych základu o mládež.
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Nezranit se.
Kdo je podle tebe v týmu …
Nejupovídanější: Milan Popelka,
nejtišší: nevím,
nejvíce „brblající“: nemůžu soudit,
hlavní bavič: Milan Popelka,
hecíř a bojovník: Radim,
největší manekýn: Zbyňa.

.

