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Vítáme na svém hřišti soupeře FK Bohemia Poděbrady, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, 

fanoušky domácí squadry. Poděbrady právě prožívají krušné časy. Vzájemné utkání na 

podzim skončilo 6:0 (2:0) pro Rejšice v tréninkovém tempu a bylo střeleckým 

představením Matěje Falty se 4 zásahy. Dále se prosadili Dufek a Horváth. Předchozí 

vzájemná utkání v I.A třídě v sezóně 2009/2010 skončila z pohledu Rejšic výsledky 3:1 (3:0) 

doma a 0:3 (0:1) venku. A dnes? Tipněte si výsledek na terase. 

Ohlédnutí za 18. a 19. kolem 

SK Rejšice – SK Zeleneč 3:0 (2:0) 

Domácí zatlačili hosty hned zkraje na dlouhé minuty na jejich polovinu. Záhy se ujali i 

vedení hlavičkou z rohového kopu. Těch Horváth zahrával nepočítaně. Zeleneč zahrozila 

jen dvakrát. V 33. min. Šalda na zadní tyči hlavou usměrnil centr od postranní čáry naštěstí 

vedle branky. Pět minut před koncem poločasu Záhoř z trestného kopu přes zeď škrtl nad 

šibenicí břevno Tvarohovy branky. Nakonec Kučera vyjádřil převahu Rejšic i brankově, 

placírkou z velkého vápna. 

Druhý poločas nebyl herně již tak kvalitní, ale v závěru nebylo o brankové příležitosti 

nouze. Hosté nezužitkovali ani jednu ze svých dvou příležitostí. Domácí nastřelili Bělíkem 

břevno, avšak Putorík doklepl do sítě z ofsajdu. Menčík nejprve v ideální pozici minul 

Dufkův ostrý centr. Pak běžel sám na branku, ale jeho zakončení nemělo přesnost. Tři 

minuty před koncem šel také Putorík sám na branku, posunul na střed na Horvátha, který 

si s brankářem poradil. Také Horváth se řítil v posledních sekundách sám na brankáře, ale 

Zemánek včas vyběhl. 

Branky: 7. a 43. Kučera, 87. Horváth. 

Rozhodčí: Richtár. ŽK: 0:0. Rohové kopy: 10:3 (9:1). 

Rejšice: Tvaroh – Dufek (87. Lacina), Jon, Kopecký, Mareš (79. Karela) – Horváth, Putorík, 

Maňas (60. Bělík), Kučera, Herman, Menčík. 

Zeleneč: Zemánek – Bílek, Křížek, Záhoř, Šalda (67. Dufek) – Plachý, Klíma (46. Morávek), 

Kovařík, Skalický – Janoušek (60. Krůl), Kmoch. 

SK Slavia Jesenice – SK Rejšice 0:2 (0:1) 

Ráz utkání udalo menší hřiště a tvrdost domácích v častých soubojích spojená s klasickou 

nakopávanou. Rejšice byly v soubojích stejně neústupní, ale navíc dokázali dát míč na zem, 

kde byli o třídu kvalitnějším týmem. Zvláště když záhy Lacina odražený míč poslal skákavou 
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střelou k tyči nereagujícího brankáře. Střel na bránu a brankových příležitostí bylo na obou 

stranách jako šafránu. Export bodů pojistil Menčík, kterého poslal do úniku po lajně 

Horváth. Rejšice si odvezli 3 body a spoustu šrámů po těle. 

Branky: 10. Lacina, 61. Menčík. 

Rozhodčí: Koleček. ŽK: 3:1. 

Rejšice: Tvaroh – Dufek, Kopecký, Lacina, Karela – Horváth, Putorík, Maňas (81. 

Nastoupil), Kučera (77. Rys) – Herman, Menčík. 

  

Mnichovohradišťský SK – SK Rejšice nehráno pro nezpůsobilý terén. Oba kluby se dohodly 

na druhém náhradním termínu středě 2. dubna 2014 od 16:30. Dohoda byla schválena i 

STK. 

Mnichovohradišťský SK – SK Rejšice 3:1 (1:0) 

Utkání bylo dvakrát odloženo pro nezpůsobilý terén. Tentokrát suchý, ale hrbolatý povrch 

příliš nepřál kombinační hře, a tak se hrálo spíše silově a vzduchem. V 10. min. zkusili hosté 

presink a Horváth poslal Maňase samotného před brankáře, ale tomu se nepodařilo dostat 

míč pod kontrolu. Pak úřadoval domácí Klain. Zasekl ve vápně a vyzval Hrdinu ke skórování. 

Jeho technickou střelu k tyči Tvaroh vyrazil. Poté dostal Klain sám nabito na půlkruhu, 

avšak přestřelil. Do třetice z trestného kopu z 20m přes zeď trefil šibenici přesně. Do 

poločasu nastartoval dlouhými vhazováními odpovědi hostí Menčík. První odpověď přiťukl 

Herman Maňasovi, který v běhu z voleje minul zadní tyč. Druhá odpověď končila centrem 

ze strany proti noze, na něž si naběhl Horváth, obtočil se s míčem kolem obránce a 

„bekhendem“ mířil do horního růžku branky. Ježek ale měkkou střelu srazil na roh. 

Vyrovnání se zrodilo u odkopu Tvaroha, jenž Jon dostal na zem, Kučera k lajně, Menčík na 

polovinu soupeře a centrem do vápna, kde Herman zasekl obránci a trefil na vzdálenější 

tyč. Tím však hrozby hostí prakticky skončily. Dál už byly k vidění jen pokusy Jíry a Krejzy 
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 vedle branky a s Bejdovým si Tvaroh poradil. Už to vypadalo, že si Rejšice, vhledem k 

průběhu utkání, odvezou cenný bod. Pro rohový kop Hradiště si vyběhl s obvyklým 

přehledem Tvaroh, byl však zasažen ve výskoku na citlivém místě, centr propadl za něj, 

kde se šťastně od domácího hráče odrazil do sítě. V nastavení navíc rejšický nedostatečný 

odkop a nešťastná teč obránce napomohly Pokornému k blafáku a pečeti na domácí výhru. 

Branky: 32. Klain, 48. Herman, 88.?, 92. Pokorný. 

Rozhodčí: Pavlíková. ŽK: 2-2. 

MSK: Ježek – Musil, Bejda, Špetlík (83. Pokorný), Zajíček – Bajer (61. Lukeš), Klain, Krejza, 

Hrdina, Lakatoš (46. Radačovský) – Jíra (90. Hájek). 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Lacina, Kopecký, Jon – Horváth, Putorík, Maňas (74. Karela), 

Kučera (84. Rys) – Herman, Menčík. 
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Příští zápasy: 

 

Kádr týmu:  Realizační tým: 

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

B Petr Mareš (1965) Z Tomáš Horváth (1995) Asistent trenéra: Karel Uhlík 

O Vojtěch Dufek (1992) Z Luboš Kučera (1990) Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

O Ondřej Jon (1983) Z Zdeněk Bělík (1991) Zdravotník: Radka Faltová 

O Radek Kopecký (1985) Z Marek Maňas (1991) Manažer: Petr Mareš 

O Jakub Mareš (1989) Z Luboš Nastoupil (1978) 

O Milan Karela (1993) U Martin Herman (1987) 

O Radek Lacina (1985) U Pavel Menčík (1989) 

O Jaroslav Putorík (1977) U Marek Rys (1989) 

 

Rozhovor se Zdeňkem Bělíkem: 

1. Kromě "velkého" fotbalu v Rejšicích tě můžeme vidět na palubovkách futsalové 
divize a na tréninku s malými žáčky. Jak se ti daří všechny tyto aktivity časově 
skloubit? 

Skloubit vše dohromady není jednoduché. Na podzim jsem ještě trénoval přípravku, ale 
od ledna už vedu mladší dorostence a tam trénujeme každý den, takže skloubit do toho 
všeho ještě fotbal a futsal je opravdu těžké. Futsal beru jako výplň v zimní přestávce a 
jako dobrou fotbalovou průpravu. 
2. V nové anketě Fotbalista okresu 2013 tě hlasy tvých fanoušků vynesly až na 

pěkné 2. místo. Rovněž jsi nominován do ankety Sportovec Mladoboleslavska. 
Tvoje popularita nezadržitelně roste. Už jsi rozdal nějaké autogramy? 

Nejprve bych rád poděkoval všem, co mi poslali hlasy a všem fanoušků SK Rejšice, kteří 
nám poctivě fandí a drží palce. Samozřejmě si nesmírně vážím druhého místa i nominace 
ve Sportovci Mladoboleslavska. A to, že jsem se teď objevil takto v nominacích je 
především i zásluha všech mých spoluhráčů, trenérů, masérů a všech, co se okolo týmu 
pohybují, ať už z Rejšic či z Malibu. Žádné autogramy jsem nerozdal :-) 
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3. Nedávno tě postihlo svalové zranění. Co se ti honilo hlavou? Už jsi měl někdy 

nějaké vážnější zranění? 
Ani nevím, co se mi v tu chvíli, když se mi to stalo, honilo hlavou. Až pak, když jsem 
vystřídal, tak jsem si uvědomil, že mě čeká zápasová pauza. Bohužel jsem byl tvrdohlavý, 
neposlechl jsem lidi okolo sebe a naskočil jsem do zápasu se Zelenčí a zranění si obnovil. 
Takže teď to opravdu doléčím a pokusím se pomoct týmu ve zbytku sezóny. Jedno 
vážnější zranění jsem již prodělal a to v roce 2009, ještě v dorostu, kdy jsem si při 
předzápasovém tréninku utrhl meniskus na levém koleni a musel jsem podstoupit 
operaci. 
 

 

 
 
 
 

 
Béčko 

Realizační tým: trenér – Tomáš Rys, vedoucí týmu – Tomáš Vocásek. 
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 1:2 (1:1) Forst D., Rys M. 
neděle 30.3.2014 14:30 SK Rejšice B – TJ Sokol Struhy nehráno 

Futsalový tým Malibu, za který nastupuje kromě Zdeňka Bělíka i Marek Maňas a 

brankář Pavel Tvaroh. Najdete je na snímku?                    zdroj: Boleslavský deník 
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Mistrovská utkání: 
neděle 6.4.2014 16:30 Bezno B – SK Rejšice B 

 

Dorost 

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 2:3 Branky: Váňa 2, Poliak. 

neděle 30.3.2014 10:30 SK Rejšice – TJ Sokol Chotětov 2:0 Branky: Lada, Novák. 

neděle   6.4.2014 10:30 Čechie Čejetice – SK Rejšice 
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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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Momentka z 1. poločasu středeční dohrávky v Mnichově Hradišti. 
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