
Zpravodaj fotbalového klubu SK Rejšice 
 

 vs.  

I.A třída, skupina B, 22. kolo 

Sobota 19. dubna 2014 17:00 

 

Připravujeme znovuobnovení turnaje 

přípravek „MiniRejšičáček“ na čtvrtek 

1.5.2014. Přijede 12 týmů (Jablonec, ... 

 

 Áčko vrátilo čtyřmi góly Ostrý úder. 

 Béčko pokračuje v krasojízdě. 

 Dorost sotva dotáhl lídra, klopýtl. 

Přehled také na www.vysledky.com. 

 

Pohárová středa 16.4.2014: 

SK Poříčany – SK Rejšice 1:3 (1:1) 

Branky: Horváth 2, Maňas. 

Postupujeme do čtvrtfinále poháru SKFS! 

 

 

Nestor klubu, Jan Knespl, 

bývalý hráč a vedoucí A 

týmu, nyní jako správce 

areálu odpovídá … 

Čtěte na str. 3 

Zpravodaj číslo: 

 

http://www.vysledky.com/
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Upoutávka: 

Vítáme na svém hřišti soupeře FK Dlouhá Lhota, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, fanoušky 

domácí squadry. Lhota je náš tradiční soupeř nejenom v zimní přípravě. Vzájemné utkání 

na podzim skončilo 3:1 (0:1) pro Rejšice, stříleli Bělík 2x a Falta. Předchozí vzájemná utkání 

v I.B třídě v sezóně 2010/2011 skončila z pohledu Rejšic výsledky 4:2 (2:2) doma a 1:6 (0:2) 

venku, v sezóně 2008/2009 výsledky 4:2 (1:1) doma a 4:0 (1:0) venku. Lhota má na nás 

prostě pech. A dnes? Tipněte si výsledek na terase. 

Ohlédnutí za 20. a 21. kolem 

SK Rejšice – FK Bohemia Poděbrady 3:2 (0:1) 

Hosté přijeli s obměněným týmem i trenérem a byli mnohem zdatnější, než na podzim. 

Domácí také lépe a s chutí kombinovali než ve středeční mnichovohradišťské dohrávce. 

Šance se pravidelně střídaly na obou stranách. 

Rejšice poměrně rychle srovnali a výsledek postupně otočili. Poděbrady před koncem 

snížili a drželi domácí tým i fanoušky v napětí až do konce. 

Branky: 47. Herman, 56. Jon, 67. Maňas – 34. Suchánek, 75. de Giorgii. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Jon, Kopecký, Karela – Horváth, Putorík (75. Lacina), Maňas 

(88. Mareš), Kučera (75. Rys M.) – Herman, Menčík (90. Rys V.). 

 

SS Ostrá – SK Rejšice 1:4 (1:1) 

Na malém zvlněném nakloněném hřišti praktikovali domácí sobě vlastní razantní odkopy z 

obrany na samotného Petličku. Pětice záložníků zachytávala odvrácené míče z druhé vlny. 

Rejšicím nešla rozehrávka a ztráceli hodně balónů. Tím se Ostrá dostávala do šancí a 

zakončení. 

V druhém dějství záhy domácím, kteří hráli do svahu, došla šťáva a hostům se dařilo čím 

dál tím častěji dostávat míč na zem a procházet Ostrou obranou. Rejšice svého souseda 

v tabulce přehráli a otevřeli si u něj střelnici. Tak odvedli Ostré podzimní porážku i s úroky. 

Branky: 15. Dozorec z pen. – 44. Horváth z pen., 63. Kučera, 68. Herman, 79. Menčík. 

SK Rejšice: Tvaroh - Dufek, Jon, Kopecký, Karela – Horváth (84. Rys M.), Putorík, Maňas 

(81. Bělík), Kučera – Herman, Menčík. 



I.A třída, skupina B, 22. kolo, SK Rejšice – FK Dlouhá Lhota 
 

  

 
 

3 

 

 

 

Rozhovor s Janem Knesplem:  

1. Jak se ti líbilo dnešní utkání Rejšice – Poděbrady? 
Oproti zápasu v Mnichově Hradišti jsme se zlepšili. Chyběla mi kombinace po zemi a větší 
nasazení. Nemusí se dařit, ale musí se bojovat. 
2. Jaké práce právě probíhají v areálu? 
Snažíme se zlepšit hrací plochu po posledních podzimních zápasech. Pomůže nám, až 
bude tráva v plné vegetaci. Dále bychom chtěli využít uvolněné místo po přesunutém 
dětském hřišti. Venkovní posilovna je dobrá volba. 
3. A co tenisový kurt? 
Ošetřili jsme jej proti výskytu plevelu. Chtěli bychom zprovoznit kurt co nejdříve. 
Rozhodně dříve než vloni. Antuka je připravena a voda pro postřik taky. 

Naši borci: 

B Pavel Tvaroh (1985) 

B Pavel Beran (1984) 

O Vojtěch Dufek (1992) 

O Ondřej Jon (1983) 

O Radek Kopecký (1985) 

O Jakub Mareš (1989) 

O Milan Karela (1993) 

O Radek Lacina (1985) 

O Jaroslav Putorík (1977) 

Z Tomáš Horváth (1995) 

Z Marek Maňas (1991) 

Z Luboš Kučera (1990) 

Z Zdeněk Bělík (1991) 

Z Matěj Falta (1990) 

U Martin Herman (1987) 

U Pavel Menčík (1989) 

U Marek Rys (1989) 

Realizační tým: 

Trenér: Miroslav Hruška 

Asistent trenéra: Karel Uhlík 

Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

Zdravotník: Radka Faltová 

Manažer: Petr Mareš 
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Rozhovor s Matějem Faltou:  

1. Jak jsi viděl z lavičky utkání v Ostré? 
Začátek zápasu byl z naší strany rozpačitý. Trvalo nám nějaký čas se srovnat s 
nakopávanými míči domácích. Ostrá se po zásluze dostala do vedení z pokutového kopu. 
Kolem 30. minuty jsme se začali více dostávat do hry, zahrozili jsme dalekonosnou 
střelou Horvátha, která skončila na břevně. Jako klíčový moment zápasu vidím 
vyrovnání, které se nám povedlo minutu před koncem první půle. Druhá půle už byla 
jasně v naší režii, lépe jsme kombinovali, na útočné polovině jsme byli velmi nebezpeční. 
Zápas mohl skončit ještě větším rozdílem. Tři body jsme si z Ostré odvezli po výborném 
týmovém výkonu. Kluci splnili do puntíku vše, co bylo řečeno v kabině před zápasem. 
Věřím, že na předvedený výkon navážeme v dalších zápasech a budeme diváky bavit naší 
hrou. 
2. Co tvé podzimní zranění? Jakou jsi podstoupil léčbu a jak probíhala tvoje 

rekonvalescence? 
Zranění jsem si přivodil v zápase 20. října. Měsíc potom jsem v Klaudiánově nemocnici 
podstoupil artroskopii kolene. V koleni bohužel bylo více problémů najednou, utržený 
meniskus, potrhaná vlákna v křížovém vazu a částečné poranění chrupavky. Hlavně kvůli 
poranění chrupavky se celá léčba protáhla. V půlce ledna jsem teprve "odhodil" berle. 
Následovalo chození na rehabilitaci, která zahrnovala návštěvu vířivky, bazénu a pak 
také posilovny, kde jsem nohu začal postupně posilovat. Na konci ledna jsem začal 
chodit na spinning. Pomalu jsem se začal zapojovat do tréninkových jednotek. Na konci 
února jsem dostal povolení začít lehce běhat, kopat do míče. V půlce března jsem se už 
plnohodnotně zapojil do tréninkového procesu. Chtěl bych poděkovat všem mým 
spoluhráčům, kteří mi během zranění projevovali velkou podporu. 
3. Kdy tě uvidíme opět na trávníku v I.A třídě rozdávat fotbalovou radost? 
Minulý víkend jsem odehrál prvních dvacet minut za "B" tým proti Čisté. Na začátku 
týdne jsem začal plnit individuální kondiční plán a usilovně pracuji na návratu kondice. 
Reálně vidím "comeback" na přelom měsíců května a června. Nechme se překvapit. 
Věřím, že se fotbalové radosti ode mě v následujících letech ještě dočkáme :-) 

 
Béčko 

Realizační tým: trenér – Tomáš Rys, vedoucí týmu – Tomáš Vocásek. 
  6.4. Bezno B – SK Rejšice B 0:8 (0:5) Horváth 4, Nastoupil 2, Benda, Zvěřina V. 
13.4. SK Rejšice B – Čistá 5:1 (3:0) Rys M. 3, Benda, Horváth. 
19.4. Branžež – SK Rejšice B 

Dorost 

  6.4. Čejetice – SK Rejšice 1:5 (0:1) Obrázek 2, Šebesta, Černý, Váňa. 

13.4. SK Rejšice – Řepov 1:2 (1:0) Grus. 

27.4. SK Rejšice - Pěčice 

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. 


