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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

27. kolo, sobota 23. května 2015 17:00 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře TJ Sokol Ovčáry-Nedomice, rozhodčí, delegáta 

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

Představujeme soupeře 

K založení TJ Sokol Ovčáry došlo v roce 1973. Byly zakoupeny dvě vyřazené tramvaje, 

které po úpravě sloužily jako kabiny. Klubové barvy jsou modrá a žlutá. V sezóně 

1985/86 vstupuje Sokol Ovčáry do krajské soutěže. Zlomem byl příchod trenéra Kořínka 

a dlouholetého brankáře Ondráka do výboru na jaře 1998. Společně dovedli „A 

mužstvo“ z okresního přeboru až do přeboru oblastního a to nejrychlejším možným 

způsobem. V r. 2002 byla postavena sportovní hala a slavil se postup do divize. Nejvyšší 

soutěž, ČFL, se hrála v sezóně 2006/2007 a dále ještě 3x. Nové vedení Ovčár pro další 

soutěžní ročník přihlásilo jen krajský přebor. Následně odmítlo i postup do divize. 

Podzimní souboj skončil naší porážkou 3:0 (1:0). 

Branky: Maršner, Viskup, Müller. 

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. 5. 2015 25. kolo SK Rejšice – TJ Jíloviště 0:1 (0:1) 

V souboji dvou týmů spodní poloviny tabulky byli hosté na cestě vzhůru a domácí nyní 

dolů. Také první půlhodina neoplývala nijak závratným tempem a byla plná nepřesností 

a laciných ztrát. První opravdové vzrušení přinesl až centr Karely, který v pokutovém 

území složil volejbalovým způsobem s rukama nad hlavou na zem hostující Zelenka. 

Pískal se ale faul před ním stínícího Dufka. O chvilku později rozběhnutý veterán 

Bezpalec překonal zónovou obranu, když jeho hlavičku z rohu brankář Výda neudržel na 

ruce. V druhé půli už bylo k vidění více fotbalových momentů. Například Bělík zprava 

projel dva soupeře a na hranici pokutového území našel přihrávkou Maňase, který z 

otočky mířil k tyči, ale Vahala v brance si s jeho technickou střelou poradil. Nebo 

kombinaci podél postranní čáry až do pokutového území, kde poslal Zikmunda Bělíkovu 

výzvu zblízka jen zvenčí do boční sítě. Nakonec se ukázalo, že z ofsajdu. Zato Dufkův 

centr mířil nečekaně přímo pod břevno a Vahala jej musel vytlačit nad. V době, kdy 

Rejšice přidaly na tempu a zamkly soupeře na jeho polovině, si v brejku navedl Siegl 

balón na střed a proti jeho střele z 20 m se musel Výda pořádně předvést, aby udržel 

naději na vyrovnání. To mohl zařídit v 88. min. Hruška ze 7 m vzdálenosti, když mu 

dlouhý pas Kučery z půlky do vápna zpracoval hostující Pecháček přímo do běhu. 

Brankář Vahala však vytáhl svůj zákrok dne a zázračně vyrazil na roh. A tak typicky 

remízový zápas skončil překvapivým tříbodovým ziskem hostí, kteří nastoupili s 

důsledně defenzivním rozestavením. 

Branka: 37. Bezpalec. Rozhodčí: Hůla. ŽK: 1-0. 

SK Rejšice: Výda – Dufek, Lacina, Putorík, Karela – Bělík, Kučera, Falta (80. Krichebauer), 

Sameš – Maňas, Zikmunda (83. Hruška). 

TJ Jíloviště: Vahala – Mlejnek, Pecháček, Bezpalec, Zelenka – Janoušek F., Sobíšek, Siegl 

ml. (89. Hrubý), Šorna, Janoušek V. – Jiráň (87. Krištůfek). 

16. 5. 2015 26. kolo TJ Tatran Rako Rakovník – SK Rejšice 0:3 (0:0) 

Po neplánovaných ztrátách ve Vraném a s Jílovištěm bylo jasné, že Rejšice budou chtít 

vzít body lepším soupeřům a nespoléhat až na předposlední zápas doma s Berounem. 

Navíc fotbalový technický styl Raka hostům vyhovuje. První ohrozil branku rakovnický 

Červený, který z přihrávky proti noze z vápna sice tvrdě, ale vysoko přestřelil. Pak 

uplatnil svůj přehled Bělík, po ztrátě na polovině hřiště, z 50 m přehodil gólmana, 

bohužel i břevno domácí branky. Stejný hráč vyslal v 19. min. pasem Maňase samotné- 
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ho na brankáře Zacha. Těsně před pokutovým územím však jej dobíhající stoper srazil 

k zemi, ale rozhodčí nenašel odvahu tak záhy poslat Rakovník do deseti. Další příležitost 

založil Páník. Přešel přes dva hráče na středu hřiště, rozdal doprava Bělíkovi, který mu 

už do vápna přihrávku vrátil. Střela Zachovi vypadla a dorážka Maňase ze strany byla 

zblokována. Nejblíže gólu byli domácí v 39. min., kdy brankář Výda skvěle vytáhl 

dorážku z blízka po zemi k tyči po rohovém kopu. Vzápětí při protiútoku 3 na 3 vyslal 

Bělík nalevo Sameše samotného proti brankáři a jeho přízemní střelu Zach vykopl. 

Závěr poločasu volal po gólu v rakovnické síti. Bělík z 25 m přes obránce vybombil k tyči 

a Zach s problémy vyboxoval. Nato si Maňas na vápně dovolil kličku a technický 

oblouček levačkou těsně minul šibenici. Další sporný moment nastal v poslední minutě, 

kdy obránce Dufek pronikl podél postranní čáry, ostře nacentroval a nabíhající Maňas 

byl na penaltě rukou stažen k zemi. Opět se obešel bez hvizdu. V poločase slyšeli rejšičtí 

hráči od trenéra jen slova chvály. Nebylo divu. Rejšice předvedly hlavně rychlou 

přechodovou fázi, tradičně týmový výkon a celkově fotbal, na který byla radost se 

koukat. Po přestávce došlo i na koření, góly. Domácí obrana odvrátila roh do výšky, ten 

si ideálně zpracoval osamocený Lacina a při zemi prostřelil Zacha. Euforii málem 

v mžiku zchladil P. Kučera. Z levé strany pravačkou zamířil přes marně se natahujícího 

se Výdu do zadní tyče a od ní se míč odrazil podél brankové čáry ven. To si Rejšice 

nenechaly líbit a opětovaly stejnou municí. Maňas zatáhl napravo až k vápnu, proti 

noze našel na středu Páníka, který pustil za sebe Bělíkovi. Ten měl dost času si míč 

zastavit a z místa orazítkoval spojnici břevna a tyče. Další útok založil Páník pasem 

nalevo na Sameše, ten v plném běhu odcentroval na penaltu, kde sice nedosáhl Bělík, 

ale na zadní tyči Maňas volejem křížem jen o centimetry minul branku. Uklidňující 

náskok zařídil Páník. Zaběhl si za obranu, kde ho našel Bělíkův lob, zpracoval si do běhu 

a pod nohama Zacha zvýšil na 0:2. Za zmínku stojí i odražený míč, kterým Sameš ze 40 

m levačkou torpédoval rakovnické břevno. Zvyšující se frustrace domácích se projevila 

při samostatném úniku Dufka po lajně, kdy ho nejprve nevybíravě fauloval P. Kučera, 

poté pokopal a pošlapal v přerušené hře, načež dostal pouze žlutou kartu. Sportovní 

odpovědí byl třetí hřebíček do rakovnické rakve, který zatloukl střídající Falta, poté co 

Sameš vymotal krajního beka a po zemi nacentroval. Rejšice se tak pomstily za krutou 

podzimní porážku na svém hřišti a vítězný pozápasový pokřik v kabině nebral konce. 

Branky: 48. Lacina, 72. Páník, 88. Falta. Rozhodčí: Leška. ŽK: 1-2. 

Tatran Rakovník: Zach – Čermák, Verner, Houška, Křivánek (32. Kučera L.) – Klíma (57. 

Vrána), Abrham, Gogh, Kučera P. – Lesniak, Červený. 

SK Rejšice: Výda – Dufek, Lacina, Putorík, Karela – Bělík, Kučera., Páník (81. Falta), 

Sameš – Maňas (89. Krichebauer), Zikmunda. 
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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) 

Z Lubomír Kučera (1990) 
Trenér: Miroslav Hruška 

Asistent trenéra: Karel Uhlík 

Vedoucí týmu: Josef Pluhař 

Zdravotník: Radka Faltová 

Manažer: Petr Mareš 

U Martin Herman (1987) 

U Petr Štěpán (1994) 

U David Zikmunda (1988) 

U Pavel Menčík (1989) 
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B tým 

 
Trenér: Tomáš Rys 

Asistent trenéra: Vladimír Rys 

Vedoucí týmu: Vlastislav Patočka 



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

 

 

4 Středočeský krajský přebor, 27. kolo, SK Rejšice – TJ Sokol Ovčáry-Nedomice 

 

 6 

SK Rejšice "B" - Sokol Struhy 1:0 (0:0). Branka: 83. Nagy. 

 

 
bude sehráno v náhradním termínu 6. nebo 7.6.2015 

Okénko do historie 

Po delší pauze obnovujeme seriál z klubové historie. Sedmý díl se zaměří na sezónu 

1996/1997. Postoupivší dorostenci měli podvedením zkušeného trenéra mládeže Vládi 

Fuky výborný vstup do I.A třídy. Porazili Plaňany sestoupivší z oblastního přeboru 7:1. 

Prosadily se oba útočné hroty, Krátký 4, Šak 3. Po podzimu obsadili pěkné 3. místo. 

Remizovali v Nymburce v přáteláku s reprezentací Čech do 15 let za řízení Pavlína Jirků 

2:2 brankami Šaka a Fuky. Nastoupili Křížek, Šak, Kupec, Boháček L., Krátký, Štecher, 

Zaplatílek, Zvěřina T., Fišera, Servus, Hruška, Novák, Kysela, Šrajer, Šimek, Krohlák a 

Dvořák. „A“ tým poztrácel spoustu bodů a přezimoval až na 6. místě. Zimní přípravu 

zahájil zimním turnajem v Lysé n. L. Tým převzal nový trenér M. Adámek od V. Zumra. 

Neobvyklá podívaná se naskytla při utkání SK Rejšice – Řepov 6:2 (2:0). V jeho průběhu 

se řepovský gólman Vinš najednou pohyboval s trenýrkami o půl metru níže, než je 

obvyklé. Zda mu spadlo srdce do kalhot z domácí kanonády nebo stažení trenýrek na 

půl žerdi bylo na znamení protestu proti rozhodčímu Řezáčovi, s jehož verdikty 

nesouhlasil, se nepodařilo zjistit. V posledním utkání v Dobrovicích šlo domácím o 
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uhájení neporazitelnosti a potvrzení postupu, hostům o uhájení 2. příčky. Remíza 4:4 

(2:2) byla spravedlivá. Trenér Adámek měl z prvního půlroku dobrý pocit: “Hráli jsme 

běhavější fotbal, i víc útočně a dávali jsme dost gólů“. Dorost se dotáhl až na bod za 

druhé Poděbrady za 17-5-4 a skóre 81:37. Po sezóně následovala tradiční červencová 

návštěva v německém družebním Teichelu u příležitosti 30. výročí. 

Aktuality 

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

Přihlášky a zálohy přijímá F. Kočí do 30.5.2015. 

 Ve čtvrtfinále poháru jsme byli vyřazeni na hřišti FK Brandýs n. L. vedoucím týmem 

I.B třídy v penaltovém rozstřelu po výsledku 0:0. 

 V sestavě 26. kola serveru http://www.fotbalunas.cz se premiérově objevil na 

místě stopera Radek Lacina, který se v utkání s Tatranem Rako blýskl brankou. 

Dokonce kandidoval na titul hráče kola celého přeboru. 

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.fotbalunas.cz/
http://www.obecsmilovice.cz/
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Lubomír Kučera (*1990) 

#6, záložník 

SK Rejšice 

2014/2015 

krajský přebor 


