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Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře TJ Sokol Družba Suchdol, rozhodčí, delegáta a hlavně 

Vás, fanoušky domácí squadry. 

Suchdolský klub, byl založen roku 1928. Vedoucí celek soutěže postoupil vloni z I.B třídy, 

stejně jako my, z druhého místa. Rok předtím vyhrál okresní přebor Kutnohorska, kde trávil 

několik předchozích sezón. Naše vzájemné utkání na podzim o čelo tabulky skončilo 2:1 (0:0) 

v neprospěch Rejšic. Utkání řídil pověstný rozhodčí Jindřich Svoboda. Nezklamal. 

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

Poděkování 

Děkujeme všem pořadatelům a organizátorům obou zdařilých mládežnických turnajů 

v době květnových svátků.  

 

Zpravodaj číslo: 
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Ohlédnutí za předchozími zápasy 

26. kolo  SK Rejšice – FK Kavalier Sázava 3:2 (2:1) 

Nevlídné počasí a dalšími sportovními událostmi nabité odpoledne zřejmě tentokrát odradilo 

diváky. I přes vytrvalý déšť se hrálo na velmi dobré ploše. Rejšicím se stále ještě nevyprázdnila 

marodka, a tak se trenéři obou týmů mohli kuriózně popasovat tváří v tvář v akci na hřišti. 

Rychlou úvodní brankou se prosadil Menčík. Studenou sprchu připravil sázavský Švec, když 

propálil Tvaroha z 12 m. Naštěstí gólem do šatny vrátil Rejšicím vedení Putorík, po Jonově 

dalekonosné střele, dorážkou zblízka. Většinu druhého poločasu byl zatěžován pažit hlavně 

před brankou hostí, z čehož asi neměli radost správci hřiště. Hned několik příležitostí si 

vypracovali Menčík, Horváth a Herman. Hosté podnikali sporadické, ale nebezpečné výpady. 

První pokus gólman Tvaroh reflexivně rukou vyrazil na roh. Při druhém Foltýn vypálil podobně 

jako předtím Švec. Rejšičtí zůstali jako opaření. Do konce utkání však zbývalo ještě poměrně 

dost času, aby trenér Hruška stihl najít centrem na penaltě hlavu Kučery, který chladnokrevně 

svoji šanci proměnil. 

Branky: 10. Menčík, 41. Putorík, 81. Kučera – 23. Švec, 74. Foltýn. 

Rozhodčí: Divílek. ŽK: 2-1. Rohové kopy: 6-1. Střely mezi tyče: 7-4. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Kopecký (85. Bělík), Jon – Putorík – Kučera, Maňas, Herman, 

Horváth – Hruška, Menčík. 

27. kolo  SK Benešov B – SK Rejšice 2:4 (1:1)   

V horkém a slunném podvečeru na hustém pažitu se střetli Rejšice s benešovskou divizní 

rezervou s nízkým věkovým průměrem 22 let. Po úvodní rychlé brance byly všechny trumfy 

na straně domácích. Naštěstí se Rejšičtí přizpůsobili vyššímu tempu velmi brzy. Postupné 

herní zlepšení bylo vyjádřeno i vyrovnávací brankou. Luxusní nástup po přestávce měli 

tentokrát hosté. Rychlonohý Bělík výstavní ranou pověsil dlouhý pas Maňase pod klacek. Pak 

sice z trestného kopu hlavičkovali domácí do tyče, ale Bělík si na druhé straně narovnal na 

vápně balón na pravačku a favorit odskočil na rozdíl dvou branek. Když Bělík našel z rohového 

kopu na zadní tyči Lacinu, zdálo se být během čtvrthodiny rozhodnuto. Vzápětí však Voráček 

proběhl obranou a vybíhajícího Tvaroha po zemi tentokrát prostřelil. Najednou Benešov ožil 

a Rejšice čelili jejich nepříjemné ofenzívě. Dokázali se však vyrovnat s tvrdostí mladíků, 

kombinačně je zkušeně přehrávali a odvezli si po zásluze z okresního města všechny body. 

Branky: 2. Turek, 65. Voráček – 12. Putorík, 47. a 57. Bělík, 63. Lacina. 

Rozhodčí: Pudil. ŽK: 1-3. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Lacina, Kopecký, Jon – Kučera, Putorík, Maňas (86. Hruška), 

Horváth (46. Karela) – Herman, Bělík. 
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Rozhovor s trenérem 

1. Jak těžké bylo povinné vítězství nad outsiderem (Rejšice – Sázava 3:2) při tak 
velké marodce? 

 Vítězství se nerodilo lehce. Po 15 min. to vypadalo, že hosté odjedou s přídělem, ale opak byl 

pravdou. Přestali jsme se pohybovat bez míče, jednoduché míče jsme odevzdávali soupeři a 

tím jsme mu umožňovali dostávat se do šancí. Nakonec to dopadlo pro nás dobře, 3 body 

zůstaly doma, ale předvedená hra mě nenadchla. To tak někdy bývá. Je to kulatý. 

2. Jak prožíváš zápasy na hřišti jako hrající trenér? Se Sázavou to nebyl tvůj první 
start. 

Jako hrající trenér je to úplně něco jiného, než když stojíš na lavičce. Vidíš to všechno jinak. 

Nechápu dlouhodobě hrající trenéry, to prostě nemůže klapat. To je alespoň můj názor. Jinak 

každý svůj start, když si můžu zahrát s klukama, si náramně užívám. Můžu si s nimi kopnout a 

být součástí vítězství z jiné pozice než trenéra. Letos jsem naskočil do 4 utkání a všechny jsme 

vyhráli. Takže spokojenost.  

3. Závěr podzimu se nevydařil. Poslední tři utkání bez bodu. Udržíte celkově 3. 
místo? 

Dali jsme si jasný cíl, být co nejvýše. Každý zápas na tréninku, přátelský zápas nebo mistrovský 

zápas chci být vítězný. Pořád tluču hráčům do hlavy být pokorný, mít chuť vyhrávat a pořad 

se zlepšovat. Těch věci je ale více. Jednoznačně 3. místo tam si zasloužíme být za celou soutěž. 

Škoda, že jsme prohráli pár zápasů zbytečně. Mohli jsme tak pomýšlet ještě výše. Ale to je 

fotbal.
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Béčko 

Kosořice B - Rejšice B 5:2 (0:2). Góly: Zvěřina V., Nastoupil. 

Luštěnice B - Rejšice B 5:2 (2:1). Góly: Benda z pen., Zvěřina V. 

Dorost 

Doubrava - Rejšice 3:3 (1:2). Góly: Vocásek, Hlaváč, Lada. 

Rejšice - Dolní Bousov 4:1 (3:1). Góly: Grus 2, Obrázek, Lada. 

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 P. Paclta. 

Zpravodaj 

Obsah Zpravodaje pro vás připravuje J. Pluhař a tiskne  

Naši partneři     Realizační tým 

 

 

 

Obecní úřad Smilovice 

J. Cankař a syn Atmos 

Pneu Boháček 

Kohút a spol. 

Zahradnictví Bratronice 

Agro Luštěnice 

Canarino 

ZD Luštěnice 

Krubert s.r.o. 

Solutech Bohemia, s.r.o. 

Fincentrum 

Sibera system 

Feralpi Group 

Khajl elektroinstalace 

trenér 

Miroslav Hruška 

asistent trenéra 

Karel Uhlík 

asistent trenéra 

Petr Mareš 

vedoucí týmu 

Josef Pluhař 

zdravotník 

Radka Faltová 

http://www.obecsmilovice.cz/

