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Upoutávka 

Vítáme na svém hřišti soupeře FK Kavalier Sázava, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, fanoušky 

domácí squadry. Sázavský klub od roku 1925 sídlí v údolí stejnojmenné řeky. Po postupu z I.B 

třídy skončil v loňské sezóně na pěkném třetím místě. Naše vzájemné utkání na podzim 

skončilo 2:0 (2:0) pro Rejšice. A dnes? Tipněte si výsledek na terase u P. Šrajera. 

Ohlédnutí za předchozími zápasy 

24. kolo  SK Rejšice – FK Červené Pečky 6:0 (3:0) 

Domácí, po delší době kompletní, začali utkání soustavným náporem. Už v 9. min. Bělík 

posunul Menčíkovi za obrannou linii, ale ještě z tohoto mráčku nezapršelo. Udeřil Horváth, 

který se také dostal za obranu, počkal na obránce, zasekl do protipohybu a rozezvonil tyč. 

Pohotová dorážka Hermana se snesla na horní síť. O další minutu později Herman jako blesk 

se z vlastní poloviny řítil sám na brankáře. Na hranici pokutového území byl bezohledně 

zezadu ve skluzu skopnut k zemi. Rozhodčí kriminální zákrok Zeleného ohodnotil pouhým 

napomenutím. Bělík z následného trestného kopu nastřelil břevno v šibenici. Povedený úvod 

korunoval úvodním gólem Horváth, po vysunutí Bělíkem za obranu, střelou podél brankáře. 

S dalšími pokusy Putoríka hlavou a Maňase z vápna si hostující brankář poradil. Vrásky na čele 

přidělal svému trenérovi při ne zrovna povedené přízemní střele Falty z půlkruhu, kterou 

pustil kuriózně mezi nohama do sítě. Navíc když se Herman hned po přestávce po dlouhém 

pasu Jona prosadil přes obránce a podél nohou brankáře zvýšil na 3:0 pro Rejšice, bylo 

rozhodnuto a trenér Hruška mohl dát postupně příležitost celé silné lavičce. Od té doby se 

hrálo hlavně na polovině hostí. Jen Peterka si dvakrát prudce vystřelil, jednou vedle a jednou 

uplatnil domácí gólman Tvaroh svoji pohotovost. To jeho protějšek musel zastoupit na 

brankové čáře odkopem obránce. Do koncovky se nejvíce tlačil benjamínek Horváth. Zvláště 

jeho ukázkovou narážečku do vápna zakončenou po zemi zastavil Hanzl snad jen špičkou 

kopačky. Pak ještě vyslal Bělíka od postranní čáry do vápna. Blafák zakončený z ostrého úhlu 

byl úspěšný. Bělík ještě jednou pronikl do vápna ze strany, ale byl sražen obráncem. Nařízený 

pokutový kop si doběhl zkusit kopnout Tvaroh. Svého brankářského kolegu poslal k levé tyči, 

ale střed branky přestřelil. 

Branky: 16. a 67. Horváth, 37. Falta, 46. Herman, 55. Putorík, 83. Bělík. 

Rozhodčí: Myška. ŽK: 0-2. 

Rejšice: Tvaroh – Dufek, Kopecký (46. Lacina), Jon – Putorík - Horváth, Maňas (75. Mareš), 

Falta (51. Kučera), Bělík – Herman, Menčík (63. Karela). 

Č. Pečky: Hanzl – Bílek, Holub, Zelený, Šourek – Vohnický – Novotný, Bareš, Rejthárek, 

Hradílek – Peterka. 
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25. kolo  Viktoria Radim – SK Rejšice 0:2 (0:0) 

Radim utkání, po loňském zaplavení hřiště, přeložila ze sousedních Plaňan a vytvořila si 

domácí prostředí se vším všudy. Rejšice přijeli k utkání se zdravotně zdecimovaným týmem. 

Když Dufek zatáhl balón po křídle a jeho nepřesný centr skončil na domácím břevně, zdálo se, 

že se bude utkání vyvíjet jako obvykle. Opak byl pravdou. Radim se tlačila dlouhými balóny 

dopředu a měla i šance. Nejprve Slunéčko nastřelil z dobré pozice brankáře Tvaroha, pak si 

po centru přehodil míč na pravačku a přestřelil. Nakonec z rohového kopu našel na půlkruhu 

Puka, který parádně rovnou ze vzduchu trefil břevno. A to ještě dvakrát uklízel před vlastní 

brankou Kopecký na roh. 

Aby toho nebylo málo, musel pro svalové zranění v poločase odstoupit ze hry Bělík. Domácí 

ještě deset minut druhé půle zlobili. Sova, po ztrátě míče pravděpodobně v ofsajdové pozici, 

postupoval ze strany sám na Tvaroha. Následnou přihrávku odvrátila obrana, ale vyběhnuvší 

Tvaroh odnesl střet se Sovou bolestivým zraněním. Radim překvapivě rozehrála jeden 

z přehršle trestných kopů vedle zdi do strany, odkud Čábelka orazítkoval přední tyč. Předěl 

v utkání znamenala standardka z prostředka domácí poloviny. Horváth ji poslal přes zeď k tyči, 

kde před gólmanem skočila, ten ji vyrazil do strany, odkud ji pohotový Maňas vrátil z úhlu do 

sítě. Za tři minuty vhodil Menčík dlouhý aut, který propadl v pokutovém území a od Maňase 

směřoval proti noze Horvátha, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Od tohoto knokautu 

Rejšice hru úplně ovládli a mohli skóre ještě výrazně navýšit. A opět stejná dvojka s 1+1 

v kanadském bodování. Dlouhý výkop Tvaroha hlavičkoval obránce vysoko za sebe, což 

předvídal Horváth a z voleje jen těsně minul branku. V závěru Herman uvolnil Dufka, který 

seběhl po křídle, a přesně našel Maňase samotného před brankářem. Maňasovu teč však 

domácí strážce vykopl na roh. Dufek se ještě jednou prosadil přes krajního obránce a ideálně 

vykulil trenérovi Hruškovi na velké vápno. Hruška cíl, který si sám dal a se kterým šel na hřiště, 

nesplnil a z prvního dotyku branku přestřelil. Protože Dlouhá Lhota ztratila body s vedoucí 

Suchdolí, vrátili se Rejšice zpět na třetí místo tabulky. 

Branky: 56. Maňas, 59. Horváth. 

Rozhodčí: Pudil. ŽK: 1-1. Rohové kopy: 7-3. Trestné kopy: 10-2. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Lacina, Kopecký, Karela – Bělík (46. Mareš), Putorík, Maňas, 

Horváth (82. Hruška) – Herman, Menšík. 

Viktoria Radim: Kopecký – Macháček, Baško (70. Ružinský), Novák, Hrodek – Kovařík (61. 

Batelka), Puk, Jirků, Čábelka (70. Hovorka) – Sova, Slunéčko (84. Exner). 
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Ostatní zápasy Další kolo 

        

 

Mezinárodní turnaj mladších žáků 

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

další mládežníci. Tentokrát jsme přivítali mladší žáky z těchto 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, FC Hradec 

Králové a slovenské MFK Košice. Jednalo se o fotbalisty narozené v roce 2001 a 
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mladší. Rejšické fanoušky mohlo těšit, že za FK Mladá Boleslav nastoupil náš 

odchovanec Martin Žitník, syn DJ Hanse, Jenda Vozáb, který za SK Rejšice také 

několikrát hrál a v brance Kuba Štipl, syn bývalého hráče Rejšic a trenéra. Konečným 

vítězem se stal Meteor Praha, který po remízovém finálovém výsledku 1:1, nakonec 

pokořil Spartu Praha na pokutové kopy. V duelu o třetí místo byla, rovněž na 

pokutové kopy, šťastnější Zbrojovka Brno než Mladá Boleslav. Starosti správcům 

hřiště způsobila jen odpolední přeháňka, která poznamenala hrací plochu. 

           

 

 

Kuba Štipl čelí jedné z penalt Zbrojovky Brno. Meteor Praha ve finálovém rozstřelu se Spartou. 

Vyhlášení výsledků mezinárodního turnaje ml. žáků a ocenění nejlepšího hráče, střelce a brankáře. 
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Béčko 

Doubrava - Rejšice B 0:1 (0:1). Gól: Benda. 

Rejšice B - Mukařov 3:1 (1:1). Góly: Zvěřina V., Váňa, Vocásek. 

 

Dorost 

  

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. 

Zpravodaj 

Obsah Zpravodaje pro vás připravuje J. Pluhař a tiskne

Jivina - Rejšice 0:9 (0:3). 

Góly: Obrázek 7, Váňa, Novák. 

Rejšice - Skalsko 3:1. 

Góly: Lada, Obrázek, Potrošovský. 
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Pavel Menčík 

(1989) 
Martin Herman 

(1987) 

Zdeněk Bělík 

(1991) 

 

Matěj Falta 

(1990) 
Marek Maňas 

(1991) Tomáš Horváth 

(1995) 

Jaroslav Putorík 

(1977) 
Luboš Kučera 

(1990) Jakub Mareš 

(1989) 

Milan Karela 

(1993) 

Ondřej Jon 

(1983) 

 

Radek Lacina 

(1985) 

Radek Kopecký 

(1985) Vojtěch Dufek 

(1992) 

Pavel Tvaroh 

(1985) 

Pavel Beran 

(1984) 

SK REJŠICE „A“ 2013/2014 
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Naši partneři: 

Obecní úřad Smilovice 

 

 

 

   

 

   

ZD Luštěnice KRUBERT s.r.o. 

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

 

 

 

Khajl elektroinstalace 

http://www.obecsmilovice.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a312460&typ=actual&klic=b0d045

