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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

25. kolo, sobota 9. května 2015 17:00 

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

fanoušky. Dnešní zápas bude zaznamenán a zveřejněn na 

Představujeme soupeře 

Klub byl založen v roce 1975. Klubové barvy jsou zelená a bílá. Tým hrál dlouho jen III. 

třídu. V roce 2010 se poprvé podařilo postoupit ze druhého místa, a pak každým rokem 

slavil postup. Zastavil se až v krajském přeboru. V sezóně 2013/2014 triumfoval v 

Poháru SKFS. Nové zázemí s proskleným výhledem na hřiště bylo dokončeno v roce 

2010. V současné době má klub dvě mužstva dospělých a dorost. V klubu působili i 

legendy jako F. Veselý st., F. Jakubec st. a Z. Peclinovský. 

Podzimní vzájemný souboj skončil před 100 diváky naší porážkou 2:0 (1:0). Branky: 

Rezek, Oslzla. 

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 

25. 4. 2015 23. kolo SK Rejšice – TJ Sokol „Družba“ Suchdol 1:2 (0:2) 

Sedm jarních zápasů v řadě bez porážky utnul až výrok STK. Rejšice oslabené o dvě 

opory zadních řad, o které je připravil zápas v Sedlčanech, nastoupily proti favoritu, 

druhému týmu v tabulce. Hosté, na rozdíl od Sedlčan, působili fotbalovým dojmem a 

nepouštěli domácí do větších akcí. Navíc záhy prošla přízemní střela Šusty brankáři 

Tvarohovi přes ruce do sítě. Pak se hlavou prosadil Kacafírek. Suchdol nastřelil i tyčku. 

V druhé půli se postupně domácí dostávali stále více ke slovu. Narážečka Bělíka 

s Maňasem zakončená střelou nad branku vypadala v 64. min. velmi slibně. Pak si 

Kučera řekl o balón mezi stopery a prostřelil brankáře skrze nohy. Rejšice se 

nadechovaly k závěrečnému náporu, ale žádnou vážnou příležitost si nevypracovaly. 

Suchdol se tak zaslouženě vyhoupl dočasně na špici přeboru a zůstává kandidátem 

postupu do divize. 

Branky: 78. Kučera - 14. Šusta, 21. Kacafírek. Rozhodčí: Pavlíková. ŽK: 0-2. Diváků: 130. 

SK Rejšice: Tvaroh – Lacina, Kopecký, Putorík, Karela – Bělík, Kučera, Páník (87. 

Krichebauer), Sameš (72. Falta) – Maňas, Zikmunda. 

Suchdol: Čižinský – Dudla, Biško, Svoboda, Kutil – Bereš, Michálek, Šusta (65. Jirků), 

Dastych (81. Linhart) – Janovský (87. Chadraba), Kacafírek. 

3. 5. 2015 24. kolo TJ Sokol Vraný - SK Rejšice 3:3 (0:2) 

Vranému šlo o vykřesání poslední naděje na záchranu, Rejšicím o definitivu. První 

poločas vyzněl pro hosty. Dlouhý pas Páníka z poloviny hřiště dotáhl do vápna Bělík a 

pod nohama brankáře otevřel skóre. Pak se vyfauloval během dvou minut Matoušek a 

musel pod sprchy. V předposlední minutě si naběhl na rohový kop Bělíka stoper 

Kopecký a koníčkem do šatny navýšil vedení. Prakticky rozhodnutý zápas narušil 

incident v 63. min. Po centru exligisty Rilkeho dobíhající domácí hráč rukama odtlačil 

stojícího Výdu s míčem v náručí až za brankovou čáru a namotal ho do sítě. K údivu 

obou týmů i diváků sudí ukázal směrem k půlící čáře. Rejšice ale kontrovali okamžitě. 

Po vhazování odražený balón v pokutovém území napálil Maňas rovnou do sítě. O dvě 

minuty později si Bělík navedl míč podél velkého vápna a levačkou orazítkoval tyč. 

Stejně rychle odpověděl Vraný. Na centr Fujdiara naskočil ve vápně nekrytý Jalaghonia 

a hlavou nedal Výdovi šanci zasáhnout. Stejný hráč vracel do vápna přetažený centr 

Rilkeho, avšak Putoríkův odkop se nešťastně odrazil od Nováka až do sítě a bylo 

vyrovnáno. Vraný stále v deseti dokonce dostal další centr hlavou do branky, ale až po 

hvizdu hlavního rozhodčího. 



www.skrejsice.banda.cz   www.facebook.com/skrejsice   www.rejsickepivobrani.cz 

 

 

4 Středočeský krajský přebor, 25. kolo, SK Rejšice – TJ Jíloviště 

 

 3 

Přes zdramatizovaný druhý poločas mohly Rejšice odvézt všechny tři očekávané body. 

V 88. minutě Zikmunda z bezprostřední blízkosti hlavou mířil pod břevno, avšak 

obrovitý brankář Sailer jeho pokus reflexivně rukou vyrazil. Z ohlášených čtyř minut 

nastavení zůstala jen jedna a půl, ale přesto stihl Zikmunda ještě jeden únik a kličku 

brankáři i obránci, posunul vedle sebe na dobíhajícího Faltu, který ani mezeru u tyče, 

ani branku netrefil. Nakonec oba týmy mohly vyhrát a oba se shodly s diváky na 

nepovedeném výkonu rozhodčího. V součtu s podzimní přestřelkou 5:3 (0:3) tedy 

pořádná branková úroda. 

Branky: 63. Rilke, 72. Jalaghonia, 80. Novák - 7. Bělík, 44. Kopecký, 68. Maňas. 

Rozhodčí: Paukner. ŽK: 4-3. Diváků: 98. 

Vraný: Sailer – Fujdiar, Jaráb, Maliňák, Zelenka – Jalaghonia (84. Hrebinka), Matoušek, 

Chaloupka, Hurt (75. Novák) – Rilke, Rada. 

SK Rejšice: Výda – Lacina, Kopecký (69. Karela), Putorík, Sameš – Bělík, Kučera, Páník, 

Falta – Maňas, Zikmunda. 
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Kádr týmu      Realizační tým 

 

 

 

  

 

 

 

B tým 

SK Rejšice "B" - FK Krnsko "B" 5:0 (2:0). 

Branky: 10., 63. Menčík, 18. Nagy z pen., 61. Benda, 66. Šulc. 

 

 

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. 

Aktuality 

 Ve čtvrtfinále AGRO CS Poháru SKFS ve středu 6.5.2015 nás čekal na svém hřišti FK 

Brandýs n. L. Výsledek byl znám až po uzávěrce tohoto vydání. 

 Pořádáme zájezd do družebního města Teichel v Německu ve dnech 17.-19.7.2015. 

Přihlášky a zálohy přijímá F. Kočí do 30.5.2015. 

 V sestavě 24. kola serveru http://www.fotbalunas.cz/ se opět objevil Zdeněk Bělík. 

Trenér: Tomáš Rys 

Asistent trenéra: Vladimír Rys 

Vedoucí týmu: Vlastislav Patočka 

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 

http://www.fotbalunas.cz/

