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Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře FK Dobrovice B, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, 

fanoušky. 

Dobrovický klub, byl založen roku 1911. Jeho A tým aktuálně okupuje druhou pozici v divizi . 

B tým postoupil vloni z I.B třídy, stejně jako my. Rok předtím vyhrál okresní přebor 

Mladoboleslavska. Naše vzájemné utkání na podzim skončilo 4:2 (1:0) v neprospěch Rejšic. 

Branky vstřelili T. Horváth a vlastní si dal stoper Mrvík. V I.B třídě na podzim doma porážka 

1:2 a na jaře venku rovněž neúspěch 3:1. Takže máme v derby co vracet. 

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

Vzpomínka 

V neděli 8. 6. 2014 zemřel ve věku 68 let Jindřich Titlbach, člen Výkonného výboru a 

bývalý sekretář klubu. Vzpomeňme společně na parťáka, klubistu a fotbalového 

„fanatika“. Uctěme jeho památku i dnes minutou ticha. 
Zpravodaj číslo: 
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Ohlédnutí za předchozími zápasy 

28. kolo  SK Rejšice – TJ Sokol „Družba“ Suchdol 1:0 (0:0)   

Stejně jako v podzimním přímém souboji o vedení v soutěži i tentokrát podali Rejšice týmový 

výkon, nyní vyhráli a jako nováček už nemohou skončit jinak než na 3. místě. Suchdol si na 

jistotu 1. místa ještě musel počkat. Lépe začali hosté. Třikrát se dostali do dobré pozice, ale 

v rozhodující moment selhali. V 34. min. kopal Horváth trestný kop od postranní čáry, 

Kopecký jej jen škrtl a Suchdol zachránila tyč. Začátek druhého poločasu sehráli domácí 

famózně. Sevřeli hosty na jejich polovině a výsledkem byla vedoucí branka, když Bělík z 20m 

skryl střelu za obránce a trefil vingl. O minutu později mohli Rejšice po závaru svoje vedení 

ještě navýšit Kučerou nebo Maňasem. Na druhé straně musel brankář Tvaroh ukázat svoje 

umění, aby vyrazil prudký trestný kop. Rejšice nepolevovali. Horváth dokončil akci kladivem 

do břevna. Pak mohl Herman dorážkou z 12m celé utkání definitivně rozhodnout, ale 

přestřelil. Hosté vysunuli vpřed stopera Kalivodu a snažili se o vyrovnání. Domácí obrana 

v závěru obětavě padala do střel a posílala útočníky do brejků. Ani jedno přečíslení se zřejmě 

pro již očividnou únavu nepodařilo dotáhnout do konce. Rejšice si sáhli na dno svých sil, ale 

na vítězný pokřik a radostné emoce ještě zbylo.   

Branka: 50. Bělík. Rozhodčí: Němeček. ŽK: 0-0. Trestné kopy: 5-8. 

SK Rejšice: Tvaroh – Dufek, Kopecký, Jon – Putorík – Kučera, Maňas (88. Karela), Herman, 

Horváth (78. Lacina) – Bělík, Menšík. 

29. kolo  FC Velim – SK Rejšice 0:3 (0:1)   

Na pokropeném pažitu ligových parametrů za úmorného 35°C vedra nastoupili domácí velice 

sebevědomě a ofenzivně. Nicméně hosté se ujali vedení exkluzivní trefou Maňase z běhu 

z hranice pokutového území přímo ze vzduchu pod klacek. Vzápětí se Velim dlouhým pasem 

dostala do brejku, vybíhající brankář Beran zůstal na půli cesty, a lob se odrazil od tyče zpět 

do pole, kde Rejšice nepokryli ani dorážku a Kopecký vykopával přízemní střelu z brankové 

čáry. Druhá půle byla s ubývajícími silami bohatší na brankové příležitosti. Zápas definitivně 

rozhodl Bělík, jemuž první branku nabídl chybou obránce. Rejšice těžili z protiútoků. 

Například Herman zvenčí rozvlnil síť, dále osamocený Horváth si v malém vápně s hlavičkou 

neporadil a nakonec Menčík sám na brankáře udělal kličku, leč zakončení do prázdné branky 

dokázal hbitý Svoboda zneškodnit, stejně jako Horváthovu jedovku do bližší šibenice. Velim 

měla hned několik slibných příležitostí nebo spíš pozic, ale se všemi si po delší době chytající 

Beran poradil a připsal si cenou nulu na své konto. Pro Velim to byl až příliš krutý rozdíl, avšak 

Rejšice jim za podzimní těsnou porážku odvetu dlužili. 

Branky: 24. Maňas, 53. a 89. Bělík. Rozhodčí: Kaucký. ŽK: 2-3. Trestné kopy: 6-1. 

SK Rejšice: Beran – Lacina, Kopecký, Jon – Putorík – Kučera, Maňas (78. Hruška M.), Herman, 

Horváth – Bělík, Menčík. 
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Rozhovor s předsedou Petrem Marešem 

1. Jsi předsedou klubu teprve krátce. Věděl jsi přesně, do čeho jdeš? 
Ano, předsedou jsem opravdu krátce, ale na organizaci sportovní stránky klubu se podílím již 

tři roky. Takže do čeho jdu, jsem za tu dobu stačil poznat. Od mého předchůdce Pepy Šimka  

přebírám i jeho dlouholeté zkušenosti. 

2. Proběhly v klubu nějaké další změny? Které byly zatím ty nejdůležitější? 
Změny v klubu zatím proběhly na úrovni organizační (rozdělení kompetencí, oddělení 

sportovní stránky, zjednodušení finančních toků) a na úrovni personální (nový předseda, 

jednatel, trenér a vedoucí B týmu, rozšíření Výkonného výboru o 3 členy). Moji nejbližší 

spolupracovníci jsou jednatel klubu a zároveň vedoucí A týmu Pepa Pluhař, trenér A týmu 

Mirek Hruška a nynější správce areálu Pepa Šimek. Nerad bych opomněl ostatní členy výboru 

a další příznivce, protože si myslím, že bez jedněch nebo druhých by nemohl klub fungovat 

tak, jak funguje, a to že SKVĚLE! 

3. Jaké jsou plány do dalších sezón? Které z nich mají prioritu? 
Plány jsou smělé!!! Ne, vážně samozřejmě chceme klub finančně dál stabilizovat, 

modernizovat náš krásný areál a předváděnou hrou těšit naše skalní fanoušky. Co se týká 

sportovní stránky, tak udržet současný skvělý kádr Áčka pohromadě, zapracovávat vlastní 

odchovance, postoupit s "B" mužstvem ještě výše, přivádět do klubu mladé talentované 

hráče, kteří mají chuť a srdce hrát za SK Rejšice, a v neposlední řadě se pokusit sestavit 

mužstvo(a) mládeže, i když v malé vesničce jako jsou Rejšice je to hodně složité. 
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Béčko 

Rejšice B – Bělá p. B. B 9:3 (5:2). Góly: Menčík 2, Hruška 2, Zvěřina V. 2, Pluhař st., 

Vocásek, Benda. 

Skalsko B - Rejšice B 1:1 (1:1). Gól: Boháček M. 

  

B tým si zajistil domácí výhrou dvě kola před koncem postup do III. třídy z druhého místa a 

splnil tak svůj cíl pod vedením Tomáše Ryse a Tomáše Vocáska. Hoši, děkujeme!  

Dorost 

Bakov - Rejšice 1:4 (0:2). Góly: Obrázek 4. 

Rejšice - Březno 0:2 (0:1). 

  

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. 

Naši partneři 

 

 

 

Obecní úřad Smilovice 

Pneu Boháček 

Zahradnictví Bratronice 

Canarino 

Krubert s r.o. 

Fincentrum 

Feralpi Group 

J. Cankař a syn Atmos 

Kohút a spol. 

Agro Luštěnice 

ZD Luštěnice 

Solutech Bohemia, s.r.o. 

Sibera system 

Khajl elektroinstalace 

http://www.obecsmilovice.cz/

