
TJ DĚRNÉ

SK STATEK NOVÁ HORKA

Příští utkání

Výsledkový servis
Muži | 23.8. Starý Jičín 0:2 Děrné, 30. 8. Skotnice B 2:3 (pen.) Děrné, 

Dorost | 29.8. Kunčice/Čeladná 1:2 (pen.) Fulnek/Děrné, Přípravka | 28.8. Vražné 31:2 Děrné

Středa 9.9. 17:00 – Přípravka   | Děrné vs. Fulnek

Neděle 13.9. 10:00 – Přípravka   | Děrné vs. Suchdol n. O.

Sobota 12.9. 16:00 – Muži   | Bílov vs. Děrné

Neděle 13.9. 13:45 – Dorost   | Mořkov vs. Děrné

vs

Neděle

16:30

Číslo do slosování

6.9.2020

Vítáme vás na mistrovském utkání mužů 
IV. třídy ročníku 2020/2021

Vítejte u dalšího 
mistrovského utkání
TJ Děrné po třech odehraných 
kolech hraje podruhé na domácí 
půdě, kde přivítá celek z Nové 
Horky.

Děrné v minulém kole v Mošnově 
remizovalo se Skotnicí B 2:2 a díky 
vítězství v penaltovém rozstřelu 
si připsalo dva body. 

Nová Horka v minulém kole 
hostila Starý Jičín B. Tento zápas 
také rozhodovaly penalty po 
remíze 2:2. V těch byli štastnější 
hosté ze Starého Jičína. Nová 
Horka se nyní nachází se 6 body 
na 4. místě tabulky. Děrné s 8 
body, za dvě výhry a výhru na 
penalty, se nachází na 3. místě.

5. kolo

www.derne.cz/fotbal

Rozpis podzimu www.derne.cz/fotbal

Partnerem dnešního losování je: 



Muži Děrného mají po třech zápasech 8 bodů
Jeden domácí a dva venkovní zápasy mají za 
sebou muži Děrného. Z těchto utkání získali 
celkem 8 bodů za dvě výhry a jednu výhru 
v penaltovém rozstřelu (v případě remízy je 
penaltový rozstřel, pozn. red.).
Zahájení sezóny skončilo vítězně pro Děrné. 
V prvním mistrovském zápase v nové sezóně 
muži Děrného proti týmu Žiliny „B“. Utkání, 
kterému přihlíželo přes 100 diváků v prvním 
poločase přineslo opatrný fotbal s množstvím 
chyb na obou stranách. Děrnému se však 
podařilo vsítit vedoucí branku ještě do přestávky 
a po ní rychle dvakrát udeřilo a uklidnilo se. 
Soupeř ze Žiliny hru více otevíral a Děrnému 
se naskytly další příležitosti pro navýšení skóre, 
což se však nepodařilo. Soupeř odvážnou 
hrou nakonec po standardní situaci korigoval 
výsledek na konečných 3:1 pro domácí. 

Branky Děrné: Stančík David 31‘, Jochman Petr 
49‘ a Storzer Marek 52‘.

Ve druhém utkání Děrné zavítalo do Starého 
Jičína B.
Utkání se hrálo v 10 hodin ráno a kvalitní 
trávník na tamním hřišti Děrnému vyhovoval. 
Hra byla z obou stran sice tvrdá, ale kvalitní a 
Děrné mělo více příležitostí. Hráčem zápasu se 
nakonec stal David Stančík, který vsítil dva góly 
(ve 42. a 63. minutě utkání) do sítě soupeře a 
rozhodl o vítězství našich mužů 2:0. Důležitý 
zápas mohlo Děrné vyhrát i vyšším rozdílem. 
Na utkání dorazilo také přibližně 20 našich 
fanoušků, kterým velmi děkujeme za podporu.

Třetí zápas a opět na venkovní půdě v 
Mošnově proti Skotnici B
Zápas ze začátku ovládlo Děrné a také se mu 
podařilo vstřelit vedoucí v branku (Mrkvica 
D. 12 min.). Následně však hra našich upadla 
a zápas se hrál spíše ve vyhovujícím tempu 
pro domácí Skotnici. Muži Děrného se často 
dopouštěli zbytečných nevynucených chyb a 
díky tomu také soupeř v 35. minutě vyrovnal a 
poločas skončil 1:1. V druhém poločase se hra 
Děrného zvedla, soupeře začali přehrávat a 
pramenili z toho také gólové příležitosti. Jednu 
z nich proměnil v 60. minutě Honza Štefek po 
samostatném úniku. Další gólové přiležitosti 
děrenští neproměnili, byť byly vyložené. 
Naopak soupeř v 75. minutě potrestal naší 
obranu po hrubé chybě a vyrovnal na 2:2. Do 
konce zápasu se i přes snahu Děrného další 
branka vstřelit nepodařila, proto rozhodoval 
penaltový rozstřel, který ovládlo Děrné a díky 
tomu si za vítězství na penalty připsalo 2 body. 

Jak jsou na tom naši v tabulce
       tým                    výh.    rem.    proh.    body
1.    Bílov  3 0 0 9
2.    Lubojaty  3 0 0 9
3.    Děrné  3 0 0 8
4.    Nová Horka 2 0 1 6 
5.    Skotnice B 1 0 2 4
6.    Kyjovice  1 0 1 3 
7.    Vražné  1 0 0 3 
8.    Straník  1 0 0 3 
9.    Hladké Život. 1 0 2 3 
10. Starý Jičín B 1 0 2 2 
11. Žilina B  0 0 3 1 
12. Pustějov B 0 0 3 0
13. Životice u NJ 0 0 3 0

Společná fotografie mužů k zahájení sezóny



Stejně jako muži ve čtvrté třídě kopou při 
remíze po základní hrací době dorostenci v 
okresním přeboru pokutové kopy formou 
rozstřelu. A ten se jim povedl hned v prvním 
utkání s Kunčicemi pod Ondřejníkem.
Krátký pohled na družstvo dorostu a vstup do 
sezóny nám poskytl trenér Jan Baláš: „Družstvo 
dorostu pokračuje už 2. sezónu jako sdružený 
fotbalový klub Fulnek/Děrné. Tréninky i zápasy 
probíhají ve fotbalovém areálu TJ Děrné. 
Současný kádru momentálně čítá 21 nadšených 
hráčů bojujících o místo v základní sestavě. 
Hlavním cílem pro letošní sezónu je hrát 
kombinační fotbal na špici tabulky okresního 
přeboru. 

Z prvního mistrovského utkání v Kunčicích pod 
Ondřejníkem jsme si přivezli 2 body po vítězství 
v penaltovém rozstřelu. Ve druhém mistrovském 
utkání nás čeká soupeř ze Spálova. Doufáme 
v kvalitní výkon družstva a hlasitou  podporu 
domácích fanoušků!!!“

Dorostenci zahájili sezónu 
vítězstvím na pokutové kopy

Společná fotografie dorostenců, kteří hrají pod společným družstvem Fulneku a Děrného

Fotografie z utkání mužů

Foto z přátelského utkání s dorostenci Bílovce (4. 9. 2020)



Benjamínci v Děrném
Družstvo našich nejmladších pokračuje v nové 
sezóně v soutěži starší přípravky, ročníky 2010-
2012. V minulé sezóně měli naši benjamínci 
premiéru a i přes vysoké prohry v podzimní 
části se kluci viditelně zlepšovali a neztratili 
chuť do fotbalu. V zimě jsem se přihlásili do 
zimní ligy a s nejmladšími předškoláky pak do 
souteže 3+0, kde se hraje bez brankáře mezi 
mantinely. Družstvo tvoří jak kluci z Děrného, 
tak také kluci z okolních vesnic patřící pod 
Fulnek. Nevýhodou je, jak to na vesnicích chodí, 
že nedokážeme postavit družstvo z jednoho 
nebo ze dvou ročníků, ale jde o mix několika 
věkových kategorií od 5 - do 10 let. 
Když potom narazíme na družstvo věkově 
vyrovnané, tak se věštinou utkání odehrává na 
jedné polovině hřiště a výsledek odpovídá spíše 
basketbalu. Ale i to k fotbalu patří a je pro kluky 
motivací zase více trénovat.

Benjamínci v Jakubčovicích n. Odrou

Chceme i touto cestou pozvat další kluky a 
také děvčata do našeho družstva. Tréninky 
probíhají každé úterý a čtvrtek od 17 hodin a 
jsou vedeny formou her vedoucích k rozvoji 
fotbalých dovedností. Rodiče i fanoušky 
zveme na zápasy našich nejmladších, protože 
největší odměnou je pro ně pochvala či 
potlesk za každou provedenou kličku, 
obranný zákrok, apod.

A co příště? 

Seriál Jak jsme rekonstruovali  

Rozhovory s trenéry, funkcionáři a 
další.

III. Hřiště 7. díl


