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Upoutávka 

Vítáme na svém hřišti soupeře FK Červené Pečky, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, fanoušky 

domácí squadry. Pečky se nachází u Kolína a v 80. letech na dvě sezóny nakoukly až do 

krajského přeboru. Po pádu až do III. třídy jsou od sezóny 2009/2010 pravidelným účastníkem 

I.A třídy. Vzájemné utkání na podzim skončilo 2:0 (2:0) pro Rejšice. Předchozí vzájemná utkání 

v I.A třídě v sezóně 2009/2010 skončila z pohledu Rejšic výsledky 0:2 (0:1) venku a 1:2 (1:0) 

doma. A dnes? Tipněte si výsledek na terase u P. Šrajera. 

Ohlédnutí za předchozími zápasy 

22. kolo SK Rejšice – FK Dlouhá Lhota 0:3 (0:1) 

Rejšice zaplatili za středeční postup do čtvrtfinále zraněním Menčíka, proto 

nastoupili nezvykle jen s jedním útočníkem. Dlouhá Lhota zvolila stejné rozestavění, 

a tak šlo hlavně o porovnání kvality záložních řad. Domácí tu hostující přehrávali celý 

první poločas. V největší příležitosti zachránila Bindera v brance tyč. Hosté těžili 

z nebezpečných brejků. Těsně před koncem poločasu si Mynář našel v klubku hráčů 

na chvilku nestřežený míč v pokutovém území a při zemi prostřelil vše, co stálo 

v cestě. To nebyla spravedlivá odměna za celopoločasovou aktivitu Rejšic. V poslední 

minutě Mynář na domácí polovině zkusil přejít jeden na jednoho. Dufek jej fauloval 

a uviděl rovnou červenou kartu. O osudu utkání bylo tak rozhodnuto během tří 

minut. 

Navíc když v první minutě druhé půle našel Mynář centrem volného Sháněla 

v nebezpečné vzdálenosti a Sháněl zvýšil na 0:2. To už byla pořádně hořká pilulka. 

Rejšickým fotbalistům slouží ke cti, že nezalezli před svou branku a dál se snažili i 

v oslabení o vyrovnanou otevřenou partii. Měli i několik příležitostí ke vstřelení 

kontaktní branky. Lhota už se paradoxně dopředu moc často nedostávala, spíš jen 

sbírala karty za hrubé fauly. To domácí jen za protesty po těchto faulech. Ke konci 

však logicky Rejšicím docházely síly, a tak přeci jenom Koubek ještě zvýraznil výsledek 

do opuštěné branky. Dlouhá Lhota tak střídá Rejšice na třetím místě tabulky a dala 

zapomenout na svou podzimní domácí porážku 1:3. 

Branky: 42. Mynář, 46. Sháněl, 86. Koubek. 

Rozhodčí: Rybka. ŽK: 2:6. ČK: 1-0. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Jon, Kopecký, Karela – Horváth, Lacina, Maňas, Bělík 

(77. Mareš), Kučera (68. Falta) – Herman. 
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FK Dlouhá Lhota: Binder – Šolc, Mulač (51. Horák), Šťastný, Dubický – Kořínek (46. 

Král), Novotný (80. Charvát), Mynář (62. Koubek), Vizingr, Krouský (46. Nekola) – 

Sháněl. 

23. kolo Zásmuky – SK Rejšice 0:3 (0:1) 

Na měkkém a velmi nerovném terénu se Rejšicím kombinace v 1. poločase nevedla, 

tak se alespoň často pokoušeli o střelbu. Vysvobozující gól do šatny vstřelil z puntíku 

hlavou Maňas po centru Bělíka. 

Definitivní zlom v utkání znamenal knokaut Hermana v pokutovém území 

vyběhnuvším brankářem. Nařízenou penaltu s přehledem proměnil Horváth. 

Herman ještě dorazil na zadní tyči do prázdné brány Kučerovu střelu, ale asistent 

zvedl praporek. V tu dobu se již domácí prakticky nedostávali za polovinu hřiště. 

Frustraci si vybil domácí kapitán na Bělíkovi a inkasoval ihned eso. Závěr utkání byl 

v režii mladého Horvátha. Nejprve prokličkoval středem pokutového území, ale 

gólovou střelu mu ještě domácí obrana zblokovala. Potom ho domácí zapomněli za 

bukem, udělal kličku brankáři, ale z úhlu zařízení netrefil. Hrající trenér Hruška, který 

byl na hřišti sotva pět minut, předvedl svým svěřencům narážečku na vápně. 

Překvapené Zásmuky spoléhaly na domnělý ofsajd. Horváth tak dostal od trenéra 

přihrávku předloženou na zlatém tácu a bránu zívající prázdnotou nemohl minout. 

Zásmuky neohrozili gólmana Tvaroha za celý zápas ani jednou, a tak po právu okupují 

sestupovou příčku. 

Branky: 42. Maňas, 57. z pen. a 89. Horváth. 

Rozhodčí: Hlavnička. ŽK: 2-1. ČK: 1-0. Rohové kopy: 1-9, střely na bránu: 0-9. 

SK Rejšice: Tvaroh – Lacina, Kopecký, Jon – Putorík – Kučera (84. Hruška), Maňas (77. 

Karela), Mareš (67. M. Rys) – Horváth, Herman, Bělík. 

Ostatní zápasy Další kolo 
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Čtvrtfinále poháru SKFS 

SK Rejšice – FK Benátky n. J. 2:3 (0:1) 

Rejšice se nechali ve čtvrtfinále poháru zaskočit favoritem z vyšší soutěže na začátku 

obou poločasů. Benátky se prosadili po stranách a centry. 20 minut trvalo, než se 

domácí dostali do hry, ale jejich zakončení se nevešla mezi tyče. Zato hosté nenechali 

Berana v brance chvíli v klidu. 

Na začátku druhé půle byl Herman v pokutovém území tělem sražen, avšak píšťalka 

zůstala opět němá. V téže minutě na druhé straně Kamlach centroval a s tečí obránce 

šli hosté do dvoubrankového náskoku. O osm minut později Smetana ještě zvýšil a 

přiblížil Benátky k semifinále. Domácí trenér reagoval okamžitě. Pustil na plochu 

Bělíka, který hýřil pohybem a byl motorem útočných akcí Rejšic. Benátkám se však 

otevíraly prostory pro brejky. Bělík z trestného kopu přes zeď skvostně trefil vingl na 

přední tyči a dal domácím naději na vyrovnání. Tu jim však okamžitě vzal závěrečný 

hvizd. 
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Branky: 66. a 90. Bělík – 1. a 55. Smetana, 47. vlastní. 

Rozhodčí: Kabyl. 

SK Rejšice: Beran – Lacina, Kopecký, Jon – Putorík - Kučera, Maňas, Falta (77. Benda), 

Karela (59. Mareš) – Herman, Hruška (56. Bělík). 

Benátky: Jíra – Borovička, Karásek, Murárik (46. Jäger), Horák – Jiránek (47. Davídek), 

Buryán, Smetana (59. Škarecký), Třasák – Kamlach, Sosnovský. 

 

Tato jedenáctka dostala příležitost se ukázat v poháru proti Benátkám. 

MiniRejšičáček 2014 

Ve čtvrtek 1. 5. se konal v našem sportovním areálu tradiční turnaj přípravek. 

Zúčastnilo se těchto 12 kvalitních týmů složených z hráčů ročník narození 2006 a 

mladší: FK Pardubice, FK Bystřice pod Hostýnem, FK Jablonec, Baník Most, Admira 

Praha, FK Mladá Boleslav, Háje SOS, FK Motorlet, Slavoj Vyšehrad, Dukla Praha, FAPV 

Děčín a FK Litoměřice. Po 30 utkáních odehraných v základních skupinách se hrálo o 

celkové umístění. Ve finále si to rozdali FAPV Děčín s FK Bystřice pod Hostýnem, tedy 
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mužstva, která v základních skupinách všechna svá utkání vyhrála. Bystřice nakonec 

rozstřílela i výborný Děčín v poměru 5:1 a stala se tak celkovým vítězem celého 

turnaje. 

 

Přípravky, které hráli 4+1 na necelou čtvrtku hřiště, byly v permanenci už od 8 hodin ráno. 

Mezinárodní turnaj mladších žáků 

Přesně za týden po MiniRejšičáčku tj. ve čtvrtek 8. 5. se budou po rejšickém pažitu 

prohánět další mládežníci. Tentokrát přivítáme mladší žáky z celkem 12 špičkových 

klubů: FK Mladá Boleslav, FC Bohemians Praha 1905, FC Tempo Praha, FK Náchod, 

FC Zbrojovka Brno, FC Graffin Vlašim, AC Sparta Praha, FK Meteor Praha, SK VTJ Rapid 

Liberec, FC Hradec Králové a slovenské MFK Košice. Jedná se o fotbalisty narozené v 

roce 2001 a mladší. Rejšické fanoušky může těšit, že za FK Mladá Boleslav nastoupí 

náš odchovanec Martin Žitník a v neposlední řadě i syn DJ Hanse, Jenda Vozáb, který 

za SK Rejšice také několikrát hrál. A tak přijďte se přesvědčit sami. 

Béčko 
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Dorost 

  

V předehrávce 29. kola vyhrál dorost 1. května v Předměřicích 2:0 (1:0) brankami 

Mudrocha a Vocáska. 
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Tenisový kurt 

Od soboty 26. 4. je připraven pro letošní sezonu tenisový kurt, který se v našem 

areálu nachází. Přijďte si protáhnout svá těla. 

 

Zpráva  

V březnu letošního roku rezignoval na svůj post dlouholetý 

předseda klubu J. Šimek. Patří mu právem poděkování za práci, 

kterou pro klub odvedl. Zůstává však i nadále činný jako správce 

areálu v tandemu s J. Knesplem. Novým předsedou byl zvolen 

jednomyslně P. Mareš. Jednatelem klubu je nyní J. Pluhař, který 

vystřídal v této funkci T. Michálka. 

Tombola 

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 u R. Mudrocha. 


