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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

21. kolo, sobota 11. dubna 2015 16:30 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře SK Rakovník, rozhodčí, delegáta a hlavně Vás, 

fanoušky. Dnešní zápas bude zaznamenán a zveřejněn na 

Představujeme soupeře 

SK Rakovník spatřil světlo světa v roce 1903. 1929 - 1934 působil SKR ve druhé 

profesionální lize. Počátkem tohoto období začali rakovničtí oblékat žluté dresy a 

modré trenýrky inspirováni utkáním švédských fotbalistů v Praze. V roce 1974 bylo 

dáno do užívání nové travnaté hřiště se 100 m dlouhou tribunou, která pojme 1 000 

diváků. Počátkem tohoto století bylo vybudováno hřiště s umělou travnatou plochou 

pro celostátní soutěž pozemních hokejistů. 

Souboj nováčků soutěže na podzim skončil remízou 2:2 (0:1). Branky: 72. Severin, 93. 

Červený z pen. – 17. Falta, 56. Horváth z pen. Rozhodčí Nehasil nařídil proti nám dvě 

penalty. Tu první brankář Pavel Tvaroh exslávistovi Isteníkovi chytil. 

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 předchozím zápasem 

4. 4. 2015 20. kolo SK Spartak Příbram – SK Rejšice 0:1 (0:0) 

Rejšice nic neponechali náhodě a na dopolední utkání na opačném konci 

středočeského kraje cestovaly už o den dříve. A vyplatilo se. Velmi brzy se chopily 

taktovky a prakticky nepůjčovaly domácím na umělé trávě míč. V 10. min. olízla Jonova 

střela břevno a ve 22. min. Kučerova bomba břevnem mocně zatřásla. V 39. min. 

Krichebauer zase ze strany trefil po zemi přední tyč. Herní dominanci však hosté 

nekorunovali žádným gólem a málem se jim to vymstilo. V posledních pěti minutách 

první půle měl Spartak dvě slibné příležitosti. Nejprve Synek ze strany podstřelil Výdu 

v brance, ale odrazem od tyče se balón Výdovi vrátil do náruče. Nakonec i tečovanou 

Drašnarovu střelu z vápna prakticky již sedící Výda stihl vyrazit. Po přestávce v 55. min. 

centr Karely otřel Putorík hlavou o břevno. V druhé půli sice už nebyl výkon hostí tak 

dokonalý, přesto nakonec byli odměněni brankou. Centr Krichebauera propadl až za 

Štěpána, kde číhal osamocený Maňas, který vystřelil Rejšicím podruhé za sebou 3 body. 

V závěru se Spartak snažil o vyrovnání, stoper Rychlík se vytáhl dopředu, ale bez efektu. 

Rejšice tak na jaře stále zůstávají neporažené a kouzlo žlutých dresů funguje dál. 

Branka: 65. Maňas. Rozhodčí: Voldán. ŽK: 0-0. 

SK Spartak Příbram: Solnař – Dvořák, Rychlík, Janů, Hotový (69. Štochl) – Drašnar (55. 

Mráz), Vasilko, Krejča, Voříšek – Šmucler, Synek. 

SK Rejšice: Výda – Dufek, Kopecký, Putorík, Jon – Krichebauer (71. Lacina), Kučera, 

Bělík, Karela – Maňas (90. Mareš), Štěpán (67. Menčík). 
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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) 

O Jakub Mareš (1989) 

Z Matěj Falta (1990) 

Z Tomáš Horváth (1995) 

Z Zdeněk Bělík (1991) 

Z Marek Maňas (1991) 

Z Jiří Sameš (1989) 

Z Roman Krichebauer (1989) 

Z Jan Páník (1978) 

U Martin Herman (1987) 

U Petr Štěpán (1994) 

U David Zikmunda (1988) 

U Pavel Menčík (1989) 

Trenér: Miroslav Hruška 

Asistent trenéra: Karel Uhlík 

Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

Zdravotník: Radka Faltová 

Manažer: Petr Mareš 
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Rozhovor s trenérem M. Hruškou (30.3.2015) 

1. Vím, že minulý týden jsi jel do Příbrami. Na výzvědách před blížícím se vzájemným 
utkáním? 

 

Ne, ne, jel jsem na galavečer spojený s vyhlášením Sportovce roku Středočeského 
kraje 2014, na který jsem byl nominován v kategorii trenér dospělých. 

 

2. Vyhlášení výsledků ankety Sportovec Mladoboleslavska 2014 se chystá teprve na 
tento týden. Kdo ještě byl do krajské ankety nominován, v jaké kategorii a jak se 
umístil? 

 

Nominováno bylo mnoho sportovců a trenérů. Vím, že na galavečer bylo pozváno 
10 nejlepších v 10 různých kategoriích. Kdo se ale ještě dostal na galavečer, byl můj 
hráč Zdeněk Bělík v kategorii jednotlivec. Tímto mu chci ještě jednou poblahopřát, 
protože dostat se mezi mistry světa, mistry Evropy atd. je velký úspěch. 

 

3. Kdo tuto anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Středočeského kraje 2014 vlastně 
pořádal a kdo ze známých osobností předával ceny? 

 
Pořadateli akce byly mimo jiné Středočeský krajský úřad, regionální Deník a Česká 
Unie Sportu. Poznal jsem náměstka hejtmana, předsedu Poslanecké sněmovny a 
poslance P. Bendla. 

 
B tým 
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STK OFS MB na svém zasedání rozhodla o zrušení veškerých utkání v termínu sobota 

a neděle 4. a 5. 4. 2015. Náhradní termíny stanovila pro III.A + III.B třídu muži 14. 

kolo – 7. 6. 2015 v 17:00 hod. 

Trenér: Tomáš Rys 

Asistent trenéra: Vladimír Rys 

Vedoucí týmu: Vlastislav Patočka 
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Aktuality 

 V prodeji jsou mini repliky našich nových dresů na 

ramínku s přísavkou. Jeden kus můžete pořídit 

v hospodě na hřišti za 100 Kč. 

 2. kolo AGRO CS Poháru SKFS odloženo o další týden 

na 15. 4. 2015. 

 Možnosti členství v klubu SK Rejšice: řádný člen 500 Kč (mládež 300 Kč), přispívající 

člen 200 Kč (ženy 100 Kč). Výhody členství v klubu najdete vyvěšeny v hospodě na 

hřišti. 

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  

Naši hlavní partneři 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

Obecní úřad Smilovice
 

http://www.obecsmilovice.cz/
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Pavel Tvaroh (*1985) 

#1, brankář 

SK Rejšice 

2014/2015 

krajský přebor 


