
Zveme všechny fanoušky na naše příští utkání! 

Naše další utkání jsou na programu v neděli 10. září. Před zápasem mužů odehrají svůj 
druhý zápas žáci. TI se tentokrát představí od 14 hodin v Blížkovících. Mužstvo mužů 
pojede na opačnou stranu do Božic, kde se střetnou od 16 hodin s tamním celkem. 

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 Hostim, jejichž hráče, funkcionáře a fanoušky srdečně vítáme. 

ZNOJEMSKÉ PIVO OKRESNÍ PŘEBOR 
TJ Družstevník Starý Petřín – TJ Hostim 

sobota 2. září 2017 – 16:00 hodin 

Hlavní sudí: pan Palát Pomezní: pánové Fousek a Kněžíček 

Posvícenskou náladu okoření dnešní malé derby proti Hostimi. Hostim okupuje 
momentálně první příčku, a tak lze očekávat těžký zápas proti kvalitnímu soupeři. Ten 
si ve středu spestřil sezónu zápasem proti prvoligovému týmu 1. FC Slovácko. Na půdě 
v Hostimi se minulé kolo představily Jezeřany/Maršovice a zrodil se tam překvapivý 
výsledek. Domácí ovládli první poločas po trefách Petříčka a Písařovice 2:0. Druhá půle 
přinesla zápletku. Během pěti minut otočili hosté utkání trefami Popely, Klopara a Bíly. 
Ani to nebylo vše a i domácím stačila pouhá pětiminutovka, aby si vzali vedení zpět. 
Trefili se Plíšek, znovu Petříček a na 5:3 zvyšoval Prokeš. Dramatickou koncovku zařídil 
Šles, který snížil na 5:4. V závěru utkání mohly J/M i srovnat, ale nabídnutou šanci 
v podobě penalty neproměnily. Hostimští tak zvládli tuto přestřelku vítězně a 
nepoznali prozatím hořkost porážky stejně tak jako Božice, Višňové a náš tým.  

Minulý týden se poprvé představili naši mladší žáci Starý Petřín/Vranov na půdě Pavlic. 
Pavlický tým se dostal rychle do dvoubrankového vedení, které korigoval před 
odchodem do šaten Damián. I druhý poločas začali lépe domácí a vedli již 3:1. Snížit se 
povedlo opět Damiánovi a chvíli na to vyrovnal Radim. Nadějný remízový stav dlouho 
nevydržel. Po inkasované čtvrté brance kluci odpadli a do konce zápasu dostali ještě 
další čtyři branky. Prohráli tak vysoko 8:3. Za domácí Pavlice se radoval celkem pětkrát 
Částek a hattrick vsítil Svoboda. Pro kluky to nebyl lehký první zápas, kdy se hrálo za 
úmorného vedra a ještě k tomu na vyprahlé půdě. Tento víkend mají žáci volno. 

 

 



Report předchozího zápasu našeho týmu 

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

Hřiště: Višňové 

Sestava: Prukner Z., Kašpárek M., Fila R., Parůžek R., Kofroň O., Prukner R., Kobík M., 
Lazarek T., Sobotka B., – Popelka M., Kohút P. 

Lavička: Soukup J., Přibyl R. st., Gáfrik R.  

V nedělním odpoledne jsme zajížděli na půdu tamního Višňové. Pro mě osobně velká 
neznámá, neboť jsem po dobu mého 22. letého fotbalového působení neměl tu čest 
zde hrát. Do hry nemohl zasáhnout Tonda, Oťas, Lopéz, Teodor a Lukyn. Utkání jsme 
nezačali dobře, vůbec se nám nedařil přechod do útoku, celková obranná činnost byla 
divná. I přesto jsme se dostali do gólové šance, kdy Broňa pěkným průnikem 
nepřekonal domácího góloše. Ve 41. min. Milan K. chytře kopl přímý kop a náš forvard 
Pavel pohotově zakončil, stav 0:1. 

Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit aktivněji a vstřelit druhý gól. Všechny tyto 
plány zhatil svým „neuvěřitelným“ chováním Broňa (ČK) a my věděli, že nás čeká 
perných 45. minut. Více jsme se semkli a snad i lépe bránili, ale na útočné výpady už 
tolik sil nebylo. I přesto Milan P. krásně odcentroval, míč propadl k osamocenému 
Rosťovi a ten navýšil na 2:0. To se psala 60. minuta. O deset minut později domácí našli 
vrátka v naší obraně a snížili na 1:2. Chvíli na to šel sám na domácího gólmana Pavel, 
ale mířil vedle. V 80. minutě mohl rozhodnout Rosťa, kdy hlavou z malého vápna mířil 
těsně nad. A když v 85. minutě vystřelil z voleje do tyče Radim, vyselo ve vzduchu 
„nedáš-dostaneš“. Při tomto zákroku se zranil domácí golman, a hra se protáhla o 
ošetření. V 95.  minutě se na pravé straně skácel domácí hráč a následovala 
standartka. Malé nedohodnutí gološe s Rosťou , trma-vrma na malém vápně a stav 
2:2. Do hry se v závěru utkání dostal Jindra a Roman. 

Bod z venku je vždy dobrý, ale vzhledem k průběhu utkání jsme v 95. minutě body 
ztratili dva. Opět při nás nestálo štěstí, k úzkostlivému výkonu hlavního sudího se nemá 
cenu vyjadřovat. Opětovný zkrat Broni je jeden z příčin ztráty bodů. My se musíme z 
těchto chyb ponaučit a takového to zápasy zvládat do vítězného konce. Velké díky (se 
pořád opakuji, ale děkování není nikdy dost) patří naším fanoušků, kterých přijelo opět 
hodně, zejména skalnímu jádru.. !!!!! 

 

Předstabujeme hráče týmu 

Pavel Kohút 

Kdo tě k fotbalu přivedl? Rodiče. 
Fotbalový vzor? Alessandro Del Piero 
Tvé fotbalové začátky a za jaký(é) klub(y) jsi doposud hrál? Začínal jsem ve Znojmě, 
byl jsem na zkoušku v Tasovicích, chvíli v Únanově a teď v Petříně 
Kterou nejvyšší soutěž jsi prozatím hrál? Divizi. 
Na které období ve fotbale nejraději vzpomínáš, na které bys nejraději zapomněl? Na 
působení ve Znojmě a za pomněl bych na Únanov. 
Jak bys zhodnotil své dosavadní působení v petřínském dresu? Zatím hodně stěstí.. 
Na jakém postu nejraději nastupuješ?  V útoku. 
Oblíbené a aktuální číslo? 13 
Který ze sportovních areálů, v jehož prostorách jsi hrál, se ti nejvíce líbí? Na Spartě. 
Uveď jména tří hráčů, se kterými sis během své prozatímní hráčské kariéry fotbalové 
nejvíce rozuměl? Lukáš Žifčák, Tomáš Lukáš a Míra Zika. 
Co ti fotbal přináší a naopak bere? Dobrý pocit a bere mi energii. 
Co vzkážeš fanouškům a sponzorům? At fandí dál a mám je rád. 
Co by jsi změnil v petřínském fotbale? Nedokáži zatím říct. 
Jaký je tvůj fotbalový sen, nebo cíl? Abychom to s Petřínem dotáhli co nejdál. 

Kdo je podle tebe v týmu … 

Nejupovídanější: Milan Popelka, 
nejtišší: jsem tady krátce, zatím nevím, 
nejvíce „brblající“: nevím 
hlavní bavič: nevím, 
hecíř a bojovník: Roman a Radim,  
největší manekýn: Tonda P.   


