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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

11. kolo, sobota 18. října 2014 15:30 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře TJ TATRAN RAKO Rakovník, rozhodčí, delegáta a 

hlavně Vás, fanoušky. Dnešní zápas bude zaznamenán a zveřejněn na 

Představujeme soupeře 

Fotbalový klub TJ Tatran RAKO Rakovník byl založen v roce 1943 jako fabrický tým nesoucí název 

AFK RAKO. Během své historie prošel klub řadou změn. Největší přišla v roce 2004, kdy oddíl 

opustil generální sponzor Lasselsberger, jenž odkoupil většinový podíl v Rakovnických 

keramických závodech. Klub byl na pokraji zániku. S pomocnou rukou však přišlo město 

Rakovník, které odkoupilo areál a vzalo oddíl pod svá křídla. V městském areálu se nacházejí tři 

travnaté plochy, z toho jedna UMT3G. Hlavní hřiště je vybaveno závlahovým systémem. Tatran 

kroutí již pátou sezónu v přeboru v řadě. 

Tip na výsledek 

Tipněte si na výsledek dnešního duelu na terase u P. Šrajera. 

 

http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37726-Rejsice-MFK-Dobris.htm
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Ohlédnutí za předchozími zápasy 

9. kolo  SK Rejšice – TJ Sokol Vraný 5:3 (0:3) 

Rejšice nastoupily s ofenzivním rozestavením, ale do vedení šel paradoxně Vraný. Po slalomu 

Maliňáka středem přes tři hráče a zablokované přihrávce se Fujdiar dostal k odraženému míči a 

zblízka propálil Výdu. Domácí se dlouho snažili nalézt mezeru v obraně hostí. Zikmundu poslal 

ve 28. min. do úniku ze strany Bělík, ale střelu mu zlikvidoval brankář. Stejně jako hlavičku 

Maňase pod břevno z následného rohového kopu. V 30. min. se dostal na druhé straně ke střele 

Urban opět z 12 m, ale brankář Výda se už podruhé zaskočit nenechal. Ovšem centr Urbana si 

pak luxusně ve vápně zpracoval Matoušek a z podobné vzdálenosti navýšil vedení hostů. Obraz 

hry se zase vrátil k dobývání vranské tvrze. Slibně vypadala zpětná přihrávka Maňase na Bělíka. 

Jeho nevydařenou střelu na malém vápně ještě tečoval hlavou Falta, ale nad břevno. Když se 

dvě minuty před koncem poločasu postavil k trestnému kopu z 30m ze strany Maliňák, a trefil se 

k přední tyči, musel se Výda v brance trochu červenat. Trenér Hruška sáhl k dvojnásobnému 

střídání a Miškovský hned po přestávce zužitkoval centr Zikmundy. Rejšice přidaly na pohybu, 

nasazení a najednou jich bylo plné hřiště. Hosté nevěděli kam dřív skočit. Když Horváth posadil 

centr na hlavu Maňasovi, který dal kontaktní gól, věřil v obrat ve skóre už snad každý. Opět 

Horváth poslal na zteč Miškovského, jenž ze strany pod nohama brankáře srovnal stav. Začínalo 

se znovu. Bělík to zkoušel z dálky. Zikmunda přehodil nejen vyběhnuvšího gólmana, ale i branku. 

Miškovský nastřelil v 68. min. z úhlu zblízka břevno. Hosté byli neustále pod tlakem, až centr 

Miškovského před vracejícím se Hurtem tečoval vlastní brankář a Hurt zahrál v malém 

pokutovém území nešťastně viditelně rukou. Nařízenou penaltu proměnil Miškovský v hattrick a 

přiblížil tak Rejšice k vytouženým 3 bodům. Pak předvedl Matoušek brutální skluz zezadu na 

pravé hranici pokutového území po odehrání míče, ale vyvázl bez jakéhokoliv trestu. Naopak 

zákrokem postižený Bělík musel i přes ošetření střídat. Rejšice přišpendlily Vraný k jejich vápnu. 

Horváthovi trestný kop přes zeď vyškrábl hbitý Obrcián na roh. Zikmunda z úhlu zadní tyč minul. 

Podruhé si to namířil středem, ale nastřelil jen brankářovy nohy. V 85. min. byl v půlkruhu 

faulovaný Horváth a Bobek přes zeď orazítkoval břevno. Poté posunul Herman středem 

Miškovskému, jehož pokus zablokoval obránce i brankář a odražený míč poslal Zikmunda pouze 

do boční sítě. Dlouhý pas doběhl u postranní čáry Horváth, prostrčil nabíhajícímu Lacinovi, který 

byl v pokutovém území poslán k zemi. Pokutovým kopem vymetl mladý Horváth šibenici a 

mohlo se definitivně slavit spolu s udobřenými fanoušky. 

Branky: 47., 62., a 72. Miškovský, 53. Maňas, 89. Horváth - 7. Fujdiar, 30. Matoušek, 43. 

Maliňák. 

Rozhodčí: Tobiška. ŽK: 2-3. Diváků: 95. 

SK Rejšice: Výda – Bobek, Kopecký, Jon – Putorík (46. Dufek), Herman – Miškovský, Maňas (90. 

Krichebauer), Bělík (82. Lacina), Falta (46. Horváth) – Zikmunda. 

Záznam utkání můžete znovu shlédnout na http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-

kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37786-Rejsice-TJ-Sokol-Vrany.htm  

http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37786-Rejsice-TJ-Sokol-Vrany.htm
http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37786-Rejsice-TJ-Sokol-Vrany.htm
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10. kolo  TJ Jíloviště – SK Rejšice 2:0 (1:0) 

Na hřišti spíše házenkářských rozměrů nebylo moc prostoru a času na fotbal, a tak se hrála 

kopaná nahoru dolů. Jíloviště začalo náporem. Rejšice se poměrně rychle adaptovaly. V 19. min. 

Zikmunda přiťukl Jonovi a ten vyzkoušel pozornost domácího brankáře, jenž dalekonosnou 

střelu tečoval nad břevno. Pak se jeho výkop nepodařilo odvrátit Putoríkovi a Rezek z půlkruhu 

propálil Tvaroha. Nad břevno ještě hlavou mířil Bezpalec z 9m po trestném kopu Kočího. Palbu 

opětoval Miškovský parádním volejem z Maňasova rohu. Vedle. 

Zkraje druhého poločasu Rejšice velmi usilovaly o vyrovnání. Z výhodné pozice na zadní tyči po 

trestném kopu Bobka zakončoval Miškovský nepřesně. Avšak bezprostředně po prvním 

domácím střídání se dostal Oslzla k dorážce v malém pokutovém území, když Sameš nedostal 

přízemní centr do bezpečí. Hostům to vzalo trochu vítr z plachet. Navíc ještě Rezkova křížná 

střela z 20m těsně minula šibenici Tvarohovy branky. Hosté se ale nevzdávali, stáhli obranu na 3 

hráče a vrhli se do útoku. V 74. min. Maňasův trestňák ze strany hlavičkoval Kopecký rovněž do 

růžku, ale Blažek byl na místě a udržel míč v rukavicích. Vzápětí Rezek postupoval z půlky sám na 

branku, ale Tvaroh vyběhl na hranici vápna, vystál ho a zneškodnil. Kuriózní situace málem 

nastala v 82 min. Dufkovým odkopem z hranice vlastního velkého vápna, který byl zblokován 

soupeřem, a který nepříjemně olízl břevno branky. Nato na druhé straně Miškovského centr 

hlavičkoval Dufek v mírném záklonu, tzn. nad branku. Poslední šanci připravil Miškovský od lajny 

pro rozběhnutého Štěpána na půlkruh. Tomu se ale zakončení nepovedlo. Rejšicím se tak 

přetrhla obdivuhodná šestizápasová šňůra bez porážky. 

Branky: 20. Rezek, 52. Oslzla. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 3-4. 

TJ Jíloviště: Blažek – Staněk, Bezpalec, Černý, Krištůfek – Obermajer (51. Oslzla), Pecháček, Kočí, 

Lehovec (78. Balcar) – Jiráň (83. Novotný), Rezek (88. Nekola). 

SK Rejšice: Tvaroh – Bobek, Kopecký, Jon, Sameš – Falta (73. Dufek), Herman (82. Karela), 

Putorík, Maňas – Zikmunda (61. Štěpán), Miškovský. 

Záznam utkání můžete znovu shlédnout na http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-

kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37792-TJ-Jiloviste-Rejsice.htm  

   

http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37792-TJ-Jiloviste-Rejsice.htm
http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37792-TJ-Jiloviste-Rejsice.htm
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Kádr týmu      Realizační tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Pavel Tvaroh (1985) 

B Martin Výda (1995) 

O Vojtěch Dufek (1992) 

O Ondřej Jon (1983) 

O Radek Kopecký (1985) 

O Jan Bobek (1987) 

O Jakub Mareš (1989) 

O Milan Karela (1993) 

O Radek Lacina (1985) 

O Jiří Sameš (1989) 

Z Matěj Falta (1990) 

Z Tomáš Horváth (1995) 

Z Jaroslav Putorík (1977) 

Z Zdeněk Bělík (1991) 

Z Marek Maňas (1991) 

Z Roman Krichebauer (1989) 

U Martin Herman (1987) 

U Pavel Menčík (1989) 

U Radek Miškovský (1988) 

U Petr Štěpán (1994) 

U David Zikmunda (1988) 

Trenér: Miroslav Hruška 

Asistent trenéra: Karel Uhlík 

Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

Zdravotník: Radka Faltová 

Manažer: Petr Mareš 
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B tým 

 

 

 

 

Mistrovská utkání: 

7. kolo FK Krnsko „B“ - SK Rejšice B 0:6 (0:4) 

Branky: 2. Karela, 18. Lacina, 27. Krichebauer, 35. Mareš, 52. Horváth, 71. Štěpán. 

 

8. kolo SK Rejšice B – Zdětín 1:2 (1:0) 

Branka: 28. Benda. 

9. kolo TJ Sokol Struhy - SK Rejšice "B" sobota 18.10.2014, 15:30. 

Realizační tým: 

Trenér: Tomáš Rys 

Asistent trenéra: Michal Boháček 

Vedoucí týmu: Vlastimil Patočka 

 

Z Lubomír Hofírek 

Z David Benda 

Z Luboš Nastoupil 

U Jan Šedina 

U Vojtěch Zvěřina 

U Marek Rys 

Kádr týmu: 

B Miroslav Boháček 

O Vladimír Rys 

O Michal Boháček 

O Marek Švejda 

O Martin Fortner 

O Daniel Šulc 

Nahoře: O. Jon, D. Zikmunda, M. Maňas, R. Kopecký, J. Putorík, P. Tvaroh. 

Dole: R. Miškovský, M. Falta, J. Bobek, J. Sameš, M. Herman. 
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Profil hráče 

 
Jméno a příjmení Martin Výda 

Datum narození 07. 04. 1995 

Výška 182 cm 

Váha 82kg 

Post Brankář 

Předchozí kariéra FK Mladá Boleslav 

Tip na umístění na konci sezóny Do 5. místa 

Oblíbené jídlo Bramborový salát s řízkem 

Oblíbený film Neporazitelný 

Oblíbená kniha --- 

Oblíbená hudba Hip Hop 

Koníčky Fotbal, hokej tenis, přítelkyně 

Uznávaný sportovec Manuel Neuer, Keylor Navas 

Sportovní a životní cíle Životní cíl je založit rodinu a byt zdravý. 

Tip na dnešní výsledek SK Rejšice – TJ Tatran Rakovník 3:1 

 

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 J. Knespla. 

Zpravodaj 

Obsah Zpravodaje pro vás připravuje J. Pluhař a tiskne  
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Naši hlavní partneři 

 

 
 

 

 

 

 
 

Okénko do historie 

Dnešní číslo ve staronové rubrice naváže na sezónu 1991/1992 hned sezónou následující, tedy 

1992/1993. Přes léto se konalo 9 zábav se skupinou Generace na letním parketu a promítlo 36 

filmů v letním kině. Na hřišti probíhaly práce na zpevnění příjezdové cesty, parkoviště, rozšíření 

terasy, založení parčíku, chodníku podél kurtů, zapuštění branek, zhotovení zábran za nimi a 

zhotovení konstrukce na promítací plátno. Nový trávník byl 41x posekán a 28x zalit. Zapsal 

kronikář Václav Havlík. 

A tým na podzim změnil domácí hřiště z Kosořic na Pěčice. Často bodově ztrácel, a tak 

přezimoval na 5. místě okresního přeboru za 5-5-3. Půlmistrem se stalo Krnsko. Z kroniky 

vybíráme zápas 3. kola Sokol Struhy – SK Rejšice 1:3 (1:3). Utkání hrané za tropického vedra na 

hřišti nováčka soutěže mělo pěknou úroveň. Sestava: Dufek – Boháček T. (Štipl), Zvěřina, Malík, 

Jireš – Kasala, Hřebík, Pluhař (Zajíček) – Velíšek, Jakubův, Paclt (Fortner). Branky: Pluhař, Kasala, 

Zvěřina. Denní tisk uvedl, že utkání sledovalo 200 diváků, kteří viděli, jak domácí Šáral promarnil 

dvě šance. Nakonec postoupily Pěčice, sestoupilo Skalsko a Akuma. Rejšice obsadily 4. místo. 

Žáky trénoval Jiří Boháček a v týmu se na jabkenickém hřišti střídala jména jako Josef Šimek, 

Kamil Kos, Tomáš Zvěřina, Lukáš Novák, Jiří Boháček, Martin Boháček, Zdeněk Pšenička, Pavel 

Vošický, Martin Krubert, Milan Krohlák. 6. místo v okrese za 4-2-4. Dorost vedl Josef Šimek a 

tým obsadil 8. místo za 4-0-6. B mužstvo bylo odvoláno z jarní části soutěže. Důvod byl 

jednoznačný, nezúčastňovalo se brigád. Byly to hráči, které někteří členové klubu ani neznali. 

Podařilo se získat novou posilu Vláďu Ryse. V zimním poháru se představil nový brankář Petr 

Mareš z Varnsdorfu, bývalý brankář dorostu AŠ. Rejšičtí získali také Milana Nevosada, hokejistu, 

který mimo sezónu hraje kopanou. Předseda klubu, Josef Šimek informoval Valnou hromadu o 

záměru spolupráce s firmou GEMA, jejíž majitelé byli Ing. Petrtýl a Pepík Dufek. Šlo o zakoupení 

pozemku, stavbu haly a tréninkového hřiště. 

 

Obecní úřad Smilovice

 

http://www.obecsmilovice.cz/
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Ondřej Jon (*1983) 

#4, obránce 

SK Rejšice 

2014/2015 


