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  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

13. kolo, sobota 1. listopadu 2014 14:00 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře TJ Sokol Hostouň, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, 

fanoušky. Dnešní zápas bude zaznamenán a zveřejněn na 

Představujeme soupeře 

Klub SK Hostouň byl založen v roce 1922 a po dvou letech své činnosti zanikl. Až v roce 1927 byl 

založen nový klub s názvem Čechie Hostouň. V sedmdesátých letech byly vybudovány kabiny, 

klubovna a byt pro správce. Vrcholem byla účast v krajské soutěži 1.A třídy. Obětavým 

funkcionářem byl Vojtěch Zeithaml, po kterém nese jméno stadion. Miroslav Vlček vedl klub 

neuvěřitelných 42 let. V roce 1980 byla vybudována zcela nová tribuna. Mužstvo dospělých se 

pohybovalo v krajských soutěžích celých dlouhých 24 let. V roce 2006 byla provedena závlaha 

hřiště a v současné době se připravuje osvětlení celého areálu. Hostouň postoupila letos ze 2. 

místa 1.A třídy, kde strávila 3 sezóny v řadě a předtím 2 sezóny v 1.B třídě. 

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 

11. kolo  SK Rejšice – TJ TATRAN RAKO Rakovník 1:5 (1:2) 

Hosté přijeli jako favorit a hned se i ujali vedení. Zanedlouho nechali domácím hodně prostoru v 

šestnáctce a bylo vyrovnáno. Ne na dlouho. Opět Lesniak zajistil Rakovníku poločasové vedení. 

Rejšice hrály jen to, co jim soupeř dovolil a soustředili se spíše na výroky rozhodčího a jeho 

prvního asistenta Mrázka. Zvláště když na konci 47. min. kapitán Stuchl, hrající již se žlutou 

kartou, zezadu sejmul Maňase kličkujícího v pokutovém území. Rozhodující se ukázala o pět 

minut později třetí branka v síti Tvaroha. Když pak, po předcházejícím nebezpečném zákroku 

hostujícího Stuchla proti Maňasovi, poslal sudí Maňase rovnou do sprch, bylo rozhodnuto. 

Rejšice věděly, že nemají proti takové přesile šanci a utkání se už jen dohrávalo. Tatran přidal v 

závěru ještě další dvě branky. 

Branky: 19. Maňas – 15. a 22. Lesniak, 52. Schwendt, 75. Kučera P., 89. Konopásek. 

Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:1. ČK: 1-0. Diváků: 92. 

SK Rejšice: Tvaroh – Bobek (76. Dufek), Kopecký, Jon, Sameš - Maňas, Putorík, Bělík, Horváth 

(74. Falta) – Zikmunda, Miškovský. 

Tatran Rakovník: Zach – Paul, Stuchl, Polášek, Beneš (88. Kučera M.) – Verner, Klinec, Klíma (84. 

J. Konopásek), Kučera P. – Schwendt (79. Kučera L.), Lesniak (81. Exner). 

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

Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37801-Rejsice-Tatran-RAKO-Rakovnik.htm  

 

http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37801-Rejsice-Tatran-RAKO-Rakovnik.htm
http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37801-Rejsice-Tatran-RAKO-Rakovnik.htm
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12. kolo  TJ Sokol Ovčáry-Nedomice – SK Rejšice 3:0 (1:0) 

Domácí favorit, s dvěma mladíky na soupisce, zlobil Rejšice nejvíce rychlostí po obou stranách 

hřiště. Tu obstarávali nestárnoucí Maršner a 20letý Poběrežský. A také důrazem, kterým se 

prezentoval hlavně Mueller. Hostům do týmového pojetí jakoby chyběli v obraně Jon a v útoku 

Miškovský. Do první šance poslal ve 13. min. Poběrežský, jenž si naskočil na centr, hlavou 

Muellera. Ten si vybíhajícího Tvaroha přehodil, ale už nestihl před autovou čarou zakončit. O pět 

minut později po kombinaci Dufka s Bobkem mohl určit ráz utkání Bělík svým průnikem do 

pokutového území. Brankář Straka mu padl ke vzdálenější tyči, Bělík sice mířil po zemi na 

opačnou stranu, jenže jej trefil do nohy. Pak hostům nevyšlo vystavení do ofsajdu. Gólman 

Tvaroh naštěstí Muellerovi jeho sólo vyčapal. Vzápětí už skóre otevřel Maršner křížnou střelou z 

ostrého úhlu a odstartoval tak krušnou rejšickou čtvrthodinku. Rejšice šancím Ovčár odolaly a 

do šaten odcházely za hratelného stavu. Druhou půli načal zostra opět Mueller, který unikal z 

půlky, avšak tísněn z hranice vápna výrazně netrefil zařízení. Šance na vyrovnání vznikla z 

trestného kopu Bělíka od postranní čáry, který poslal střídající Štěpán hlavou do Strakova 

břevna a ani nebyl, kdo by odražený míč do branky doklepl. Vlastně z protiútoku Maršnerův 

centr zužitkoval Mueller a prakticky tím zápas rozhodl. Hosté si další vážnou příležitost 

nevypracovali. Navíc v závěru centr Maršnera z trestného kopu si nešťastně srazil Jon do vlastní 

branky. V předposlední minutě utkání jen škrtl podrážkou na přední tyči stoper Kopecký centr 

Bobka, a tak i čestný úspěch, který by lépe odpovídal kvalitnímu hernímu projevu na hřišti, byl 

hostům odepřen. 

Branky: 21. Maršner, 53. Mueller, 81. vlastní. 

Rozhodčí: Garaja. ŽK: 0:2. Diváků: 93. 

Ovčáry: Straka – Baloun, Ondrák, Studený, Viskup – Poběrežský (88. Černý), Mihalík, Mueller, 

Hyka (73. Urban) – Hašler, Maršner. 

Rejšice: Tvaroh – Dufek (46. Štěpán), Kopecký, Jon, Sameš – Putorík – Bobek, Falta, Bělík, 

Horváth (76. Karela) – Miškovský. 

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

Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37809-Sokol-Ovcary-Rejsice.htm  

 

http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37809-Sokol-Ovcary-Rejsice.htm
http://fotbal.tvcom.cz/Zapas/Soutez-Krajsky-prebor---Stredocesky-kraj/Pohlavi-Muzi/Sezona-2014-2015/37809-Sokol-Ovcary-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 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: 

9. kolo TJ Sokol Struhy - SK Rejšice B 2:2 (1:0) 

Branky: 54. Štěpán, 86. Krichebauer. 

 

10. kolo SK Rejšice B – Chotětov „A“ 1:3 (1:1) 

Branka: 1. Benda. 

11. kolo Strašnov - SK Rejšice "B" sobota 1.11.2014, 14:00. 

  

  

Rozhovor s trenérem  

Jak jsi spokojen s dosavadní hrou a výsledky nováčka III. třídy? 

Poslední tři zápasy nám nevyšly podle našich představ.  S hrou jako takovou jsem v 

celku spokojený a morálka týmu je teď také na úrovni. Cítím, že pár klukům jejich místo 

v týmu moc nevyhovuje. V zimní přestávce nezbyde nic jiného, než vhodně poskládat a 

doplnit kádr rezervy. Rád bych zde konkrétně poděkoval Mirkovi Boháčkovi, se kterým 

jsem se dohodl na půlroční brankářské výpomoci, a jeho výkony mě velice mile 

překvapily. 

Realizační tým: 

Trenér: Tomáš Rys 

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 
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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. 

Naši hlavní partneři 

 

 
 

 

 

 

 
 

Obecní úřad Smilovice

 

http://www.obecsmilovice.cz/
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Okénko do historie 

V třetím díle této rubriky poodhalíme události sezóny 1993/1994. Josef Mráz ze Sukorad byl 

v jednání na přestup. Radek Jireš dlouhodobě onemocněl, Standovi Zajíčkovi skončilo hostování 

a o Petra Mareše se zajímali Dobrovice. Jednou z největších událostí v historii klubu byly oslavy 

50. výročí založení a zároveň slavnostní otevření sportovního areálu 10. 7. 1993. V předzápase 

zvítězili dorostenci nad sousedy z Kosořic 5:2 a jako zlatý hřeb odpoledne nastoupilo A mužstvo 

proti FC Kozlovna Čimice s hlavním protagonistou L. Vízkem. Před návštěvou 670 platících 

diváků se hrál výborný fotbal. Po poločase 3:3 přišel uragán hostí. Zejména 3 ukázkové góly L. 

Vízka byly lahůdkou. Konečné skóre 3:13 bylo pro domácí kruté. Závěr utkání již probíhal v dešti 

a nepříznivé počasí pokračovalo i v neděli, a tak byl celý naplánovaný program odvolán. 

V červenci se uskutečnil tradiční zájezd do Teichelu. Ve vyrovnaném zápase starých gard zvítězili 

domácí 6:3, když hosté neproměnili penaltu. Sobotní večer proběhl na parketu při diskotéce. 

Ubytování bylo v rodinách. Nedělní dopoledne jsme strávili na výletě do Výmaru, kde jsme si 

prohlédli Goetheho muzeum. Odpoledne nastoupila A mužstva. Hosté působili unaveným 

dojmem a hodně chybovali. Výsledek 7:1. Utkání natáčeli domácí na videozáznam. Večer opět 

na letním parketu, kuželně s barem a obřím stanu pro 200 lidí. Zájezdu se zúčastnilo 40 

účastníků a překladatelka. SK Rejšice, bez mladoboleslavského trenéra Žaluda, vedl již 

v přátelských zápasech nymburský trenér Ladislav Zumr. Okresní přebor zahájily dvěma 

porážkami. Z utkání Doubrava – Rejšice vyjímáme: „Domácí kapitán Tvaroh, po faulu na něj a 

ponechané výhodě, šlápne ležícímu hráči Rejšic úmyslně na ruku za zády rozhodčího. Pechanec 

zbytečně provokuje protihráče i rozhodčího. Vše vyvrcholilo po závěrečném hvizdu, kdy došlo ke 

zbytečnému strkání hráčů, které řešil domácí trenér vběhnutím na hřiště a odvedením 

Kavalíka.“. V 1. kole poháru narazili hosté na slabý celek Dlouhé Lhoty. S několika náhradníky 

vyhráli naprosto přesvědčivě 1:7. Rejšice na svém krásném trávníku konečně přesvědčily, psal 

denní tisk. Rejšice - SKP MB 2:1. Do vedení je dostal brankou z penalty Rys. Hosté po rohu a 

chybě brankáře Mareše, vyrovnali gólem Klaina. Deset minut před koncem o všem rozhodl 

exligový Milan Pechanec, který se poprvé představil rejšickému publiku. A opět tisková zpráva. 

Rejšice – Dobrovice 4:1. O všem se rozhodlo v úvodní dvacetiminutovce, ve které domácí 

doslova koncertovali. Jejich hru skvěle dirigovali Rys s Pechancem. Ve druhém poločase se 

Rejšičtí spokojili se čtyřbrankovým vedením. Góly stříleli Pluhař 2, Rys, Pechanec – Boukal. 

Rejšice - Březno 5:2. Domácí otočili skóre zápasu z 0:1 na konečných 5:2. Pikantností utkání bylo 

vyloučení hostujícího Premoviče, který rozhodčímu vyrazil z ruky červenou kartu a při odchodu 

do kabiny ji zmačkal. Reportáž z 8. kola Rejšice – Krnsko 2:0, pod titulkem Krnsko hledá střelce, 

napsal redaktor Donát. Branky: 6. Pluhař, 71. Pechanec. Rozhodčí Váňa, 100 diváků. Rejšice: 

Mareš – Malík – Zvěřina, Štipl, Mráz – Velíšek, Pechanec, Rys, Pluhař (8. Kasala, 62. Boháček) – 

Veselý, Jakubův (83. P. Paclt). Trenéři L. Zumr a J. Knespl. Krnsko: Boháček – Škornička – 

Kašpárek (75. Hoetzel), Uhlík, Šulc – Bartel, J. Sobalík, Šlosr, Boček (46. Mašín) – Vtelenský, P. 

Sobalík. Trenéři V. Bartel a K. Uhlík. Rejšice, po nedohraném posledním utkání v Řepově, 

přezimují na 2. místě. Rozhodčí Janíček totiž ve 30. min. uznal rozbahněný terén za neregulérní 

a střetnutí za stavu 0:0 ukončil. Do té doby diváci viděli zranění domácího R. Kotrmana, jehož 

desetimetrový skluz skončil na pletivu a postižený musel být převezen do nemocnice. 
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Radek Kopecký (*1985) 

#5, obránce a kapitán 

SK Rejšice 

2014/2015 


