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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

18. kolo, sobota 21. března 2015 15:00 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře Sportovní sdružení Ostrá, rozhodčí, delegáta a 

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

Představujeme soupeře 

SS Ostrá v 21. století hraje I.B třídu a postupuje do I.A třídy a krajského přeboru 

společně s Rejšicemi. Nejlepším střelcem týmu je po Remencovi nyní zkušený Dozorec. 

V letech 2003-05 klub přistavil celé patro ke stávajícím kabinám, kde vzniklo zcela nové 

zázemí. Dresy z poslední doby jsou červeno bíle podélně pruhované. 

Poslední vzájemné utkání na podzim, které shlédlo 180 diváků, skončilo naší porážkou 

3:0 (2:0). Branky vstřelili: Petlička, Moudrý a Kouba. Utkání řídil nám známý J. Svoboda. 

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 

7. 3. 2015 16. kolo SK Rejšice - TJ SOKOL Klecany 2:2 (0:1) 
Za idylického slunečného počasí zavládlo v areálu velmi rychle ticho. V důležitém utkání o 
udržení v soutěži šli hosté po pár sekundách do vedení. Pro domácí to byla těžká rána, ze které 
se vzpamatovávali celý poločas. Zápasili sami se sebou a tak trochu i s terénem, který v tomto 
období má pochopitelně daleko od pažitu. Nicméně, hosté byli lepším týmem. Když po změně 
stran navýšili svoje vedení na dvě branky, neupadly Rejšice do útlumu, naopak se pomalu 
zlepšovaly. Vypadalo to, že, pokud by se hrál třetí poločas, teprve pak by podaly odpovídající 
výkon. V samém závěru se víra a vzájemné povzbuzování domácím vyplatily. Falta dvěma góly ze 
hry zázračně srovnal stav a zmírnil tak bodovou ztrátu. Rejšice se tak s Klecany i podruhé rozešly 
smírně. 
Branky: 89. a 91. Falta – 1. Dvořák, 53. Rybecký. 
Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 2:3. 
 
SK Rejšice: Výda - Dufek, Lacina (53. Kopecký), Jon, Sameš – Putorík (79. Hruška), Maňas – 
Zikmunda, Bělík, Falta – Štěpán (66. Karela). 
Klecany: Kovář – Špulka, Chroust (22. Rybecký), Smíšek, Dvořák – Michálek (84. Petříček), 
Hrodek (88. Hanuš), Martiník, Lovíšek – Havránek, Rodek. 

14. 3. 2015 17. kolo MFK Dobříš – SK Rejšice 1:1 (1:0) 
Rejšice se oproti minulému kolu zlepšily. Inkasovaly až v 5 min. (minule už v 1. min.) gólem z 
penalty po pádu Valsy v pokutovém území, když si narazil s Maryškou. Dort pokutový kop s 
přehledem proměnil. Hosté se z inkasované branky rychle oklepali a více než půlhodinu 
kombinovali na polovině Dobříše. Ale bylo z toho jen 5 rohových kopů Bělíka, i když z nich min. 3 
měly gólové parametry. Domácí se dostali ke slovu až v úplném závěru poločasu, kdy Maryška 
poslal křížem přízemní přihrávku z úhlu podél brankové čáry a vzápětí opět zleva střílel, ale Výda 
nohama vyrazil na roh. V druhé půli byly Rejšice lepší v poli, ale Dobříš nebezpečnější kolem 
branky. Nejblíže vyrovnání bylo už v 50. min. po prodloužení Sameše na Bělíka, centru a 
Kopeckého nouzovém zakončení patou, které domácí obrana odvrátila z brankové čáry. Pak 
tvrdě na druhé straně vystřelil z 20 m Valsa a Výda efektně vyrazil na roh. Dále se Maryška 
protáhl přes Kopeckého a v pádu nastřelil vzdálenější tyč. A do třetice opět Valsa minul míč v 
dobré pozici ve vápně. Stejně dopadl i Zikmunda na druhé straně po protiútoku a centru Bělíka. 
Nastřelil si ruku. Důležitý moment nastal v 77. min., kdy pronikajícího Karelu zezadu podrazil 
Pilecký v pokutovém území, a po drobném váhání byla nařízena penalta. Maňas ji proměnil a 
srovnal stav utkání. Maňas byl při chuti a v závěru zkoušel zblízka střelu. Tu mu zblokoval 
obránce na roh. Poté zatáhl do vápna a od brankové čáry hledal Faltu, který skončil stejně. 
Branky: 5. Dort (pen.) – 77. Maňas (pen.). 
Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 0:3. Diváků: 100. 
 
MKF Dobříš: Souček – Svárovský, Nikl, Liška, Pokorný – Procházka, Suchan (59. Pilecký, 88. 
Karas), Dort, Šrain – Valsa, Maryška. 
SK Rejšice: Výda – Dufek, Kopecký, Jon, Karela – Putorík (72. Kučera) - Falta, Maňas, Bělík, 
Sameš (91. Krichebauer) – Zikmunda (77. Štěpán). 
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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 Milan Karela (1993) 

O Radek Lacina (1985) 

O Jaroslav Putorík (1977) 

Z Matěj Falta (1990) 

Z Tomáš Horváth (1995) 

Z Zdeněk Bělík (1991) 

Z Marek Maňas (1991) 

Z Jiří Sameš (1989) 

Z Roman Krichebauer (1989) 

U Martin Herman (1987) 

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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Jak to vidí hráči 

1. Jak naplnila nejvyšší krajská soutěž tvoje očekávání? 

V krajském přeboru jsem již hrál a to v dresu Benátek nad Jizerou. Obraz soutěže se 

moc nezměnil, změnily se pouze týmy, které soutěž aktuálně hrají. Stále jsou v soutěži 

týmy velmi kvalitní, za které nastupují hráči, kteří mají zkušenosti z profesionálního 

fotbalu. Je to soutěž vyrovnaná, což je vidět i z tabulky. Prakticky každý může porazit 

každého. Věřím, že my nejsme po podzimní části v tabulce na místě, které by 

odpovídalo naším představám a našemu potenciálu, ale o to víc se s tím musíme a 

budeme jako tým rvát v jarní části sezóny. 

2. S jakými plány a cíli jdeš do jarní části krajského přeboru? 

Cíl týmu je jednoznačný. Hrát tak, abychom měli ze hry radost, my jako hráči, celý 

realizační tým, vedení klubu, naši blízcí a diváci. Věříme, že čestnost, fair-play a týmový 

duch je víc než peníze. Tímto se řídíme, takto to děláme. Můj osobní cíl je totožný s 

týmovým. 

 

1. Jak naplnila nejvyšší krajská soutěž tvoje očekávání? 

Vždycky jsem si přál, aby se v Rejšicích hrála krajská fotbalová soutěž. Již pár 

přípravných a pohárových utkání v minulých sezonách nám jasně naznačilo, že se v kraji 

neztratíme. Po osobní podzimní zkušenosti můžu říct, že jediný tým, který je celkovou 

úrovní klubu a předváděného fotbalu o řád výš, je Sokol Ovčáry. Jinak se SK Rejšice 

může nejen fotbalově měřit s každým účastníkem krajského přeboru. 

2. S jakými plány a cíli jdeš do jarní části krajského přeboru? 

Cíl je jasný – udržet soutěž a přitom si naplno užít 15 fotbalových utkání. Plán je 

jednoduchý a na každý zápas stejný – vzadu udržet nulu, dát gól a urvat 3 body!  

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. 

 

Zdeněk 

Bělík 

Ondřej 

Jon 
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B tým 

 

Zimní příprava 

SK Rejšice "B" - FK Loučeň   1:2 (0:1) 

Branka: Mareš. 

SK Rejšice "B" - FK Krnsko "A"  2:6 (0:2) 

Branky: Rys M., Fiksel. 

SK Rejšice "B" - Sokol Řepov   4:1 (3:1) 

Branky: Rys M., Šulc, Zvěřina, Benda. 

SK Rejšice "B" - Sokol Dětenice   7:0 (4:0) 

Branky: 2x Menčík, Fiksel, Patočka, Mareš, Benda, Rys M. 

Noví hráči 

 
 

 

 
 

David Nagy 
Bakov nad Jizerou 

 

 

Jan Fiksel 
FK Mladá Boleslav 

Trenér: Tomáš Rys 

Asistent: Vladimír Rys 

Vedoucí týmu: Vlastislav Patočka 
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Dorost 

Naši dorostenci, Filip Vocásek, Stanislav Váňa, Matěj Růžička, Lukáš Landr a Roman 

Mudroch nastupující v dresu Luštěnic v I.A třídě, skupině B hráli dnes dopoledne první 

jarní utkání na hřišti Hovorčovic v přímém souboji o 11 místo tabulky. 

Minižáci 

Smíšené družstvo Rejšic a Luštěnic v Divizi 2.A sehrálo na podzim ve čtyřčlenné skupině 

12 utkání s výsledky 2-3-7. 

Okénko do historie 

Šestý díl této rubriky vám přiblíží události sezóny 1995/1996. Rejšice postihla velká 

marodka, a tak se v jejich dresu objevili jak známé místní tváře jako brankář Brynych, 

tak i posily z Mladé Boleslavi jako stoper Bartoš, záložník Podolák a útočník Podzimek. 

Po podzimu to stačilo na 5. místo, ale už s osmibodovým odstupem na vedoucí J. 

Vtelno, které posílil P. Dobeš, hráč Brna, Sparty, Ml. Boleslavi, Neratovic i Mělníka. Žáky 

trénoval Jiří Boháček, dorost Josef Šimek a dospělé L. Zumr. Sezónu zakončily rejšické 

týmy na 5. místě s výjimkou dorostu, který vyhrál okresní přebor. Se svou hráčskou 

kariérou se rozloučil M. Adámek, legenda, která rozdávala fotbalovou radost. 

Aktuality 

 14. 3. 2015 Do prodeje byly dány mini repliky našich nových dresů na ramínku s přísavkou. 

Jeden kus můžete pořídit v hospodě na hřišti za 100 Kč. 

 

Zpravodaj 

Obsah Zpravodaje pro vás připravuje J. Pluhař a tiskne  

Naši hlavní partneři 

 

   
   

 
 

 
 

Obecní úřad Smilovice

 

http://www.obecsmilovice.cz/
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Vojtěch Dufek (*1992) 

#2, obránce 

SK Rejšice 

2014/2015 


