
Zpravodaj fotbalového klubu SK Rejšice 
 

 vs.  
 

I.A třída, skupina B, 18. kolo 

Sobota 22. března 2014 15:00 

 

Podpořte nás na Facebooku! 

www.facebook.com/skrejsice 

 

Další informace na 

www.skrejsice.banda.cz 

 

Týdeník Gól zdarma ke stažení na 

http://www.gol.cz 

 

Dále Vám přinášíme přehled výsledků, 

los dalšího kola a text Štajfovačky. 

 

Osamělost fotbalového 

brankáře. 

Čtěte na str. 4 Zpravodaj číslo: 
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http://www.skrejsice.banda.cz/
http://www.gol.cz/


I.A třída, skupina B, 18. kolo, SK Rejšice – SK Zeleneč 
 

Vítáme na svém hřišti soupeře SK Zeleneč, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, fanoušky 

domácí squadry. Naši dnešní hosté hrají I.A třídu nepřetržitě od roku 2008. Až na výjimky 

hrají vesměs o záchranu. Vzájemné utkání na podzim skončilo 4:1 (1:0) pro Rejšice a bylo 

prvním vítězným v soutěži po jedné remíze a jedné porážce. Střelecky se prosadili Menčík, 

Kučera, Herman a Horváth. Předchozí vzájemná utkání v I.A třídě v sezóně 2009/2010 

skončila výsledky 2:1 (0:1) a 0:4 (0:2). A dnes? Tipněte si výsledek na terase u J. Titlbacha. 

Ohlédnutí za 16. a 17. kolem 

SK Rejšice – TJ Sokol Luštěnice 0:0 

Nedělní slunečné odpoledne před početnou diváckou návštěvou se dařilo hostím 

čtvrthodiny nutit domácím svoji typickou nakopávanou. Pak Rejšice začaly hrát i po zemi, 

i když to bylo těžší pro suchý a tvrdý terén, na kterém míč neposedně poskakoval. Původně 

centr Mareše směřoval přímo do luštěnické branky a brankáře Řezáče museli spoluhráči 

vymotávat ze sítě. Svou branku ale ochránil. Na druhé straně nacentroval před rejšickou 

branku Zikmunda, Sabol nastřelil Jona a dorážku Hůlky J. vychytal Tvaroh. Pak se opakovala 

nudná čtvrthodinka. Vzrušení přinesl až unikající Horváth, který zasekl dvěma obráncům, 

ale ti ho na půlkruhu srolovali. Z následného trestného kopu Bělík přes zeď trefil jen 

břevno. Na závěr Kopecký vyslal hlavou dva střelecké pokusy, jeden nad branku a druhý 

k tyči, ale ten mu Řezáč vyškrábl na roh. 

Druhý poločas se hrál už ve znamení rejšického dobývání a luštěnických brejků. Bělík 

vysunul Menčíka a ten zatřásl břevnem. V téže minutě Mareš z 25m namířil pod břevno 

doprostřed branky a vystrašil Řezáče. Nato Putoríkův koník hlavou z rohu neměl 

potřebnou razanci. Protiútok zakončil z dálky tvrdě Sabol, až Tvarohovi vypadl míč 

z náruče. Následně vyběhl Řezáč mimo pokutové území, nešťastně odkopl při zemi 

k Menčíkovi, který mu pohotově z voleje vracel vysokým obloukem do brány, ale o kousek 

ji minul. T. Hrdlička kontroval nebezpečnou vysokou falšovanou střelou z půlkruhu těsně 

vedle branky. Poslední slovo měli Rejšice. Putorík vyslal pasem Hermana, který křížnou 

střelou minul zařízení. V podobné situaci Menčík trefil brankáře do kolena. A tak si 

Luštěnice odváží z Rejšic cenný bod. 

Rozhodčí: Kubečka, ŽK: 0:3, Diváků: 175. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Jon, Kopecký, Mareš (82. Karela) – Horváth, Putorík, Herman, 

Bělík (68. Kučera) – Maňas (87. Lacina), Menšík. 

TJ Sokol Luštěnice: Řezáč – Hrdlička T., Pavlíček, Hůlka M., Obrázek – Hůlka J. (59. 

Hrdlička R.), Kopa (35. Lada), Sabol, Zikmunda – Janek, Holčapek (71. Jakubův). 
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I.A třída, skupina B, 18. kolo, SK Rejšice – SK Zeleneč 
 

  

Mnichovohradišťský SK – SK Rejšice nehráno pro nezpůsobilý terén. 

Oba kluby se dohodly na náhradním termínu středě 26. března 2014 od 16h. Dohoda byla 

schválena i STK. 
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I.A třída, skupina B, 18. kolo, SK Rejšice – SK Zeleneč 
 

Příští zápasy: 

 

Kádr týmu:  Realizační tým: 

B Pavel Tvaroh (1985) Z Matěj Falta (1990) Trenér: Miroslav Hruška 

B Pavel Beran (1984) Z Tomáš Horváth (1995) Asistent trenéra: Karel Uhlík 

B Radek Skalák (1972) Z Luboš Kučera (1990) Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

O Vojtěch Dufek (1992) Z Zdeněk Bělík (1991) Zdravotník: Radka Faltová 

O Ondřej Jon (1983) Z Marek Maňas (1991) Manažer: Petr Mareš 

O Radek Kopecký (1985) Z Luboš Nastoupil (1978) 

O Jaroslav Putorík (1977) Z David Benda (1980) 

O Jakub Mareš (1989) U Martin Herman (1987) 

O Milan Karela (1993) U Pavel Menčík (1989) 

O Radek Lacina (1985) U Marek Rys (1989) 

 

Rozhovor s brankářskou jedničkou, která v jeden moment zůstala jediným 

gólmanem v klubu: 

1. Postupně si se stal v Rejšicích zaslouženě brankářskou jedničkou s dlouhodobým 
gólovým průměrem kolem jedné branky na zápas. Měl jsi na podzim někdy pocit, že 
jsi tým moc nepodržel? 

Průměr gólu na zápas je pěkný, ale důležitější jsou body a hlavně má na této statistice podíl 

celý tým, nejen hráči, ale i realizační tým. Jediný zápas, který si vybavím, tak byl vrchol 

podzimní části v Suchdole. Nemyslím, že bych vyloženě nepodržel, ale moji individuální 

chybou se dostal soupeř na koně a s velkou dávkou štěstí nás porazil. To mě opravdu hodně 

mrzelo, protože kluci na hřišti nechali všechno. 
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2. Jak jsi spokojen s tréninkovou péčí, která je v Rejšicích v poslední době věnována 

brankářům? 

Musím říct, že tréninkové podmínky jsou na vysoké úrovni. S Petrem Marešem jsou 
moderní a náročné tréninky, které nás posouvají dál, i když teď ho z důvodu pracovních 
povinností nahrazuje "Skalda", který má spoustu zkušeností a můžu se od něj hodně učit. 

3. Proti Luštěnicím jsi vychytal nulu, ale na plný bodový zisk to nestačilo. Jak vyhecuješ 

své spoluhráče, aby dali příště o pověstný jeden gól více než soupeř? 

Myslím, že žádná speciální motivace není třeba. Proti Luštěnicím jsme byly lepší tým, měli 

jsme víc šancí, chybělo trochu štěstíčka v zakončení a také zachytal hostující brankář. Takže 

věřím, že v dalších zápasech góly začneme dávat. 

 

 
Profil hráče 

 
Jméno a příjmení Marek Maňas 

Rok narození 1991 

Přezdívka Manda, Many 

Post záložník 

Předchozí kariéra FK Turnov, SK 
Hlavice, FK Dobrovice 

Tip na konečné umístění 
týmu v sezóně 

1. 

Oblíbený hráč Eric Cantona 

Oblíbený klub Machester United 

Oblíbené jídlo Pizza 

Oblíbený nápoj všechno 

Oblíbený film Warrior 

Tip na zápas s SK Zeleneč 4:1 

 

Štajfovačka 
Refrén 

|:Když Rejšice :| 

Když Rejšice nastupujou, 

já se cítím jako v nebi 

Když Rejšice nastupujou. 

1. 

|:Všichni se na nás štajfujou, :| 

|:co nám těch gólů namelou. :| 

2. 

|:My jsme se ale nedali, :| 

|:_:_ jsme to vyhráli. :| 

3. 

|:Sláva nám :| 

my jsme ňácí kabrňáci 

|:Sláva nám :| 

my jsme kluci z Rejšic. 

Ve dne spíme, v noci bdíme, 

nikoho se ne a nebojíme. 

|:Sláva nám :| 

my jsme kluci z Rejšic. 
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Domácí kanonýři: 

Zdeněk Bělík 10 

Matěj Falta   8 

Pavel Menčík   6 

Tomáš Horváth   6 

Martin Herman   3 

Lubomír Kučera   2 

Vojtěch Dufek   2 

Ondřej Jon   2 

 

B tým 

Realizační tým: 

Trenér – Tomáš Rys 

Vedoucí týmu – Tomáš Vocásek 

B tým v minulém týdnu absolvoval 4denní soustředění v Roudnici. 

Přípravná utkání: 

sobota 8.3.2014 15:00 SK Rejšice B – SK Jivina 5:2 (3:1) Nastoupil 2, Benda, Rys M., Forst D. 

neděle 23.3.2014 15:00 TJ Žerčice – SK Rejšice B 

neděle 30.3.2014 14:30 SK Rejšice B – TJ Sokol Struhy 

 

Dorost 

Přípravná utkání: 

SK Kosmonosy - SK Rejšice 5:2 

FK Loučeň - SK Rejšice  2:1 

SK Bezno-Sovinky - SK Rejšice 5:1 

Mistrovská utkání: 

Tým Kropáčovy Vrutice se ze soutěže odhlásil a jeho výsledky byly anulovány. 

sobota 22.3.2014 10:15  SKP Mladá Boleslav – SK Rejšice 

neděle 30.3.2014 10:30  SK Rejšice – TJ Sokol Chotětov 
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Trestný kop Zdeňka Bělíka zastavilo jen břevno luštěnické branky. 
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T. Hrdlička z Luštěnic marně stíhá rejšického Zdeňka Bělíka v podzimní premiéře. 

Trenér Hruška našel nedostatky ve hře v poločase přípravného utkání Sokol Libiš – 

SK Rejšice hraného v Zálezlicích (zde v roce 2002 strhla velká voda 120 domů). 
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Naši partneři: 

    

Obecní úřad Smilovice ZD Luštěnice KRUBERT s.r.o.  

  

       

 

Khajl elektroinstalace Solutech Bohemia, s.r.o. 
 ing. Pavel Vošický 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý výtisk Zpravodaje, který držíte v ruce, je slosovatelný. Výherci budou 

vyhlášeni o poločasové přestávce. Věcné ceny si můžete vyzvednout buď 

v poločase utkání, nebo po jeho skončení v prostoru mezi terasou a tribunou. 
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http://www.obecsmilovice.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a312460&typ=actual&klic=b0d045

