
Příští kolo 

Příští týden 27. 8. se utkáme s dalším nováčkem OP. Po Suchohrdlech a dnešních 
Litobratřicích se vydáme do Višňového. Zde se utkáme s tamním celkem od 16:30 
hodin. Zveme všchny fanoušky na toto utkání a prosíme o podporu během zápasu.  

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 Sokol Litobratřice, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Sokol Litobratřice 

sobota 19. srpna 2017 – 16:30 hodin 

Hlavní sudí: pan Holík Pomezní: pánové Svoboda a Peřinka st.   

První domácí utkání sehrajeme v rámci třetího kola proti Litobratřicím. Ačkoliv jsou 
nováčkem soutěže po postupu z III. B třídy, tak si minulý týden s přehledem poradili se 
zkušeným celkem Jezeřan/Maršovic a nadělili jim na cestu 8 branek. Samotný výsledek 
tak budí před dnešním utkáním veliký respekt. Před zraky 85 diváků otevřel utkání 28. 
minutě Kozelský. Ten samý hráč skóroval i o deset minut později. Černou 
patnáctiminutovku Jezeřan pečetil před odchodem do šaten Huserek. Tak jak první 
poločas skončil, ten druhý začal. 52. minuta - Kadlečík David, 53. minuta opět Kozelský 
a 57. minuta opět David Kadlečík. Během pěti minut dokázali domácí vstřelit hned 3 
branky! Do konce zápasu se trefil v 65. minutě Milan Kadlečík a na konečných 8:0 
upravoval stav utkání opět a znovu Michal Kozelský. Díky tomuto výsledku jsou 
prozatím na první příčce.  

Druhý ročník našeho působení v OP jsme začali na půdě nováčka v Suchohrdlech. Naše 
vzájemná malá rivalita, dala vzpomenout na náš postupový ročník a poslední meření sil 
s tímto celkem. Ačkoliv byli domácí více na míči a prověřili důkladně naši obranu, body 
jsme si nakonec připsali my. Gólový účet utkání otevřel před odchodem do šaten 
domácí Pejchal. V druhé půli se nám však podařilo vyrovnat Tomášem. Domácí 
znervózněli a na konečných 2:1 pro náš tým upravil Pavel. Zbylých dvacet minut zápasu 
se nesl ve znamení domácího tlaku. Branku se jim vstřelit nepodařilo. Odvezli jsme si 
tak ze Suchohrdel velmi cenné první 3 body do nadcházející sezóny.  

 

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

TJ SUCHOHRDLY – TJ STARÝ PETŘÍN 1:2 (1:0) 

Hřiště: Suchohrdly 

Sestava: Prukner Z. –Přibyl R., st.,Fila R., Parůžek R., Kofroň O., -Prukner R., Pomajbík 
A., Kobík M., Kalabis D., – Popelka M., Kohút P. 

Lavička: Lazarek T., Kašpárek M., Kalabis T., Soukup L., 

V krásné nedělní odpoledne jsme zajížděli na horkou půdu do Suchohrdel. Netřeba 
připomínat malou rivalitu mezi námi a tímto celkem, neboť v posledním měření sil 
jsme byli úspěšnější a tím postoupili do OP. Na zápas si našlo cestu kolem 250 
fanoušků včetně těch, kteří podporovali náš celek. Do zápasu jsme nastoupili se 
změnami v základní sestavě, kdy dostali šanci i nové posily. Domácí celek, který nám 
chtěl jistojistě vrátit porážku z posledního střetnutí, na nás vletěl se vším všudy. Byli 
jsme pod tlakem, do naší šestnácky létal míč za míčem, ale i s trochou štěstí jsme je 
odvraceli a mohli vyrážet do útoku. Bohužel se nám právě přechod do útoku nedařil. 
Lehce jsme ztráceli míče, nedokázali podržet míč, z čehož těžili domácí. Když už se 
zdálo, že poločas skončí bez branek, připravili jsme pro domácí 100 % gólovku. Domácí 
Pejchal nabídkou nepohrdl a dvě minuty před koncem první půle překonal Zdenka 
v naší.bráně. 
Do druhého poločasu jsme nastoupili s cílem zvýšit naši aktivitu v útoku a srovnat krok. 
Za tímto účelem naskočil do rozjetého vlaku Tomáš. Začátek druhého poločasu se nesl 
ve stejném duchu s převahou domácích borců. Ovšem v 57. minutě si právě střídající 
Tomáš převzal míč a na druhý pokus ho dotlačil do domácí svatyně. Stav 1:1. Domácí 
po vyrovnávací trefě znejistěli. Ne dlouho na to mohl Tomáš zvednout ruce nad hlavu 
podruhé, ale jeho střela mířila vedle. Domácí stále více kombinovali, ale k přímému 
ohrožení se nedostávali. Naopak jsme skórovali my. Po centrovaném míči a závaru 
před domácí brankou se míč zastavil před Pavlem a ten jej s klidem poslal mezi tři tyče. 
Svým prvním gólem v našem dresu nás posunul do jednobrankového vedení. Zbývalo 
20 dlouhých minut a domácí vrhli vše do útoku. Z mnoha standardních situací a 
rohových kopů však kýžený vyrovnávací gól vstřelit nedokázali. Po konečném hvizdu 
rozhodčího jsme slavili první body v nové sezóně. 

Zápas to nebyl lehký, soupeř měl určitou kvalitu a o to víc jsou cenné tyto body. My 
jsme předvedli týmový výkon, zejména v obranné fázi. Některé výroky domácího 
bratrského dua nebudu snad ani komentovat, ale byly hodně „přes čáru“. Odpovědí je 
snad konečný výsledek. Velké poděkování patři opět naším fanouškům v čele naším 
FANS. 

Zajímavosti letní přestávky 

Soustředění, posílení týmu 

Po posledním zápase v Dobšicích jsme si na chvíli odpočinuli od kopaček a kulatého 
„nesmyslu“! Po individuální přípravě se ti, kterým to povolání dovolilo, sešli ve čtvrtek 
20. července na hřišti v Petříně, kde odstartovali malé soustředění. Spaní bylo zajištěno 
v kabinách v našem luxusním hotelu, kde spali pospolu jak přespolní, tak i místní borci! 
Trénink probíhal několika fázově. Od ranních výběhů, přes nohejbal na umělce, trénink 
na hřišti či uvolnění v bazénu. Celé třídenní soustředění bylo zakončeno přáteslkým 
utkáním v Nových Syrovicích, kam si našlo cestu i několik našich fanoušků. Poprvé se 
v našem utkání představil Pavel Kohút – první z jarních posil a po dlouhé pauze Lukyn 
Soukup, Aleš Handl, ale také nadějné mladí petřínského fotbalu Teodor Kalabis. 
Poločasové vedení 1:2 nám nestačilo. V druhé půli nás domácí přestříleli a nakonec 
vyhráli 6:3. Výsledek byl samozřejmě nedůležitý, neboť borci toho měli v nohách 
hodně moc a druhý poločas byl pro některé z nich hodně náročný.  

Týden před prvním soutěžním zápasem se Suchohrdlami jsme sehráli ještě jedno 
prátělské utkání. Tektokrát na naše hřiště přijel celek Štítar, který se nakonec po 
nevydařené sezóně udržel, díky mimořádným postupům do OP, ve III. A třídě. I přes 
deštivé počasí si na naše hřiště našlo cestu pár desítek fanoušků. Ti určitě nelitovali, 
neboť padlo celkem deset branek, z nichž některé po opravdu pěkných akcích. 
Nakonec jsme dokázali vyhrát 6:4. V tomto zápase se představila naše další letní posila. 
Mimo výše zmínných borců si oblékl náš dres poprvé i Tonda Pomajbík. Nováčky a 
posily Vám postupně představíme v dalších vydáních našeho zápasové programu.   


