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Zpravodaj fotbalového klubu SK REJŠICE 

 

Zpravodaj číslo: 

 

 

 

 

 

 

 

  VS.   

Ondrášovka krajský přebor 

29. kolo, sobota 6. června 2015 17:00 

Vítáme na svém hřišti dnešního soupeře Český lev - Union Beroun, rozhodčí, delegáta a 

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

Představujeme soupeře 

Klub vznikl sloučením berounských klubů Český lev a Královodvorské cementárny. FK 

Český lev Beroun vznikl v r. 1910, jako Sportovní klub Závodí. V r. 1914 klub přijal jméno 

Sportovní kroužek Český lev v Berouně. Od té doby klub několikrát změnil jméno: Český 

lev Beroun, Sokol ČSD Beroun, Lokomotiva Beroun a FK Český lev Beroun. TJ 

Králodvorská cementárna Beroun byla založena v r. 1924, tehdy jako SK Union. Poté si 

klub několikrát změnil své jméno: TJ Tatran Beroun, Cementárny Beroun a TJ 

Králodvorská cementárna Beroun. Výkonnostními vrcholy obou klubů byla divize. 

Podzimní vzájemný souboj skončil naší porážkou 3:2 (1:0). 

Branky: Novák, Hájek, Krůta - Zikmunda, Falta. 

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 

23. 5. 2015 27. kolo SK Rejšice – TJ Sokol Ovčáry-Nedomice 0:5 (0:4) 

SK Rejšice - TJ Sokol Ovčáry-Nedomice 0:5 (0:4) 

Namlsaným Rejšicím vypadly další dva kameny ze základní sestavy a vzhledem k tomu, 

že B tým hrál souběžně o postup, lavice náhradníků prakticky zela prázdnotou. Ovčáry 

také nedávají sestavu dohromady snadno, přesto začaly ideálně. První protiútok po 

pravé straně, centr, dorážka a 0:1. Druhý protiútok, centr Maršnera, hlavička Hašlera 

ještě nad branku. Následoval kontr domácích na jeden dotek po ose Bělík, Dufek, Maňas 

a Falta sám proti brankáři Strakovi z vápna přehodil i branku. Od té chvíle nabral vývoj 

zápasu jednoznačný směr. Zkušení hosté s přehledem řešili herní situace, dostávali se do 

dobrých pozic a trestali nedůslednosti Rejšic. Dvěma centry obránce Pechara Hyka 

přehlavičkoval i branku. Rychlonohý Maršner podruhé a potřetí našel Hašlera a bylo 0:3. 

Se střelou Zikmundy z otočky neměl Straka starosti. Zato na druhé straně se Výda zapotil 

při likvidaci střely Hyky po dlouhém pasu. Pak Maršner vystihl rozehrávku a byl o trochu 

úspěšnější než na začátku Falta. Jeho lob totiž zastavilo břevno. Další dva centry poslal 

Pechar Hykovi. Na první Hyka nedosáhl, ale druhý hlavou zblízka proměnil na 0:4. Domácí 

zaskočeni vývojem skóre však neustoupili od otevřené útočné partie, ale jejich šest 

pokusů o zakončení v posledních deseti minutách první půle Straku nijak významně 

neohrozilo. Druhý poločas nabídl podobný obraz hry, ale už ne efektivní zakončení. 

Jednak se Výda v brance velmi činil a také Ovčáry si byly vědomy pohodlného náskoku. 

Rejšicím se nepodařilo v koncovce nic. Ani dva parádní slalomy Dufka. V 73. min. sám 

získal míč na vlastní polovině, přesprintoval 4 hráče, dostal se až před Straku, avšak střela 

podél něho doskákala těsně vedle zadní tyče. V 85. min. si postavil kužely už jen ze dvou 

hráčů před pokutovým územím, mířil nad hlavu brankáře, ale Straka bravurně lapil. 

Diváci tak viděli velmi kvalitní fotbal se spoustou branek, bohužel jenom v jedné síti. 

Branky: 3., 11. a 21. Hašler, 39. a 68. Hyka. 

Rozhodčí: Šefara. ŽK: 3-1. Počet diváků: 75. 

SK Rejšice: Výda – Dufek, Páník, Putorík (72. Hruška), Karela – Bělík, Kučera, Falta, 

Krichebauer – Maňas, Zikmunda. 

Ovčáry: Straka – Pechar, Studený, Ubry, Viskup – Poběrežský, Urban, Mihalík, Hyka – 

Hašler (89. Karda), Maršner (32. Novotný). 
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31. 5. 2015 28. kolo TJ Sokol Hostouň – SK Rejšice 2:5 (2:4) 

Rejšice, po přídělu od druhých Ovčár, jely na letos zbrusu nově položený pažit páté 

Hostouně v ještě zdecimovanější sestavě. Úvod utkání byl podobně divoký. Bělík si na 

vlastní polovině narazil s Páníkem, který ho uvolnil do vápna, a vedle strnulého brankáře 

otevřel účet. Překvapivé vedení netrvalo dlouho. Šilhanovo bodlo z 20 m si našlo cestu 

pod břevno. Páník asistoval i u druhé branky. Trestným kopem ze strany si vybral 

uprostřed vápna Štěpána, který hlavou vrátil hostům vedení. Pak podržel svůj tým 

rejšický brankář Tvaroh. Zmařil dvě hostouňské příležitosti. Akci vedoucí k třetímu 

zásahu rozjel zase Páník. Prostrčil opět Bělíkovi do vápna, ten přihrál Štěpánovi, jehož 

dorážku vykryl tělem na brankové čáře obránce, ale nekompromisní opakovačkou pojistil 

trefu Falta. Pak zmenšil Tvaroh střelecký úhel Čurdovi. Na trestný kop kapitána Motlíka 

přes zeď na vzdálenější tyč, ale už nestačil. Dvoubrankové vedení vrátil hostům Falta ze 

7 m, když mu nabil zleva proti noze Sameš po kličce obránci. Druhou půli se domácí 

mnoha pokusy snažili o vyrovnání, ale naráželi na vlastní neproduktivitu nebo na 

brankáře Tvaroha. Když už byl překonán, jako v 63. minutě při trestném kopu přes zeď, 

tak jej zastoupil na brankové čáře Bělík. Razítko na senzační import bodů dal Bělík, který 

rozehrál rohový kop s Páníkem, najel do pokutového území a nechytatelně vymetl přední 

šibenici. Nic už nezměnil ani do tyče Motlíkem usměrněný centr v posledních sekundách 

utkání. Klobouk dolů.  

Branky: 6. Šilhan, 32. Motlík - 3. a 80. Bělík, 28. a 36. Falta, 13. Štěpán. 

Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 1-1. Diváků: 150. 

Hostouň: Ondrejička – Hanuščík, Motlík, Viduna (85. Falout), Kohout (67. Fábry) – 

Rouček, Čurda (38. Novák), Elman, Hofman – Krupička, Šilhan. 

SK Rejšice: Tvaroh – Krichebauer, Maňas, Putorík, Sameš – Bělík, Páník, Kučera, Falta – 

Hruška (88. Výda), Štěpán (86. Rys). 
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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 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) 
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B tým 

Sokol Chotětov A - Rejšice B 3:2 (1:0) Branky: 55. Rys Marek, 70. Štěpán. 

SK Rejšice "B" - SK Strašnov 3:5 (0:3). Branky: 49. Rys Marek, 54. Horváth, 68. Fiksel. 

 

  



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

 

 

4 Středočeský krajský přebor, 29. kolo, SK Rejšice – Český lev-Union Beroun 

 

 6 

 

Na slovíčko, tentokrát s Lubošem Kučerou 

1. Na podzim ses nemohl prosadit do základu a nakonec si tě vyhlédlo béčko Dobrovic. Co 

ti přinesla tato necelá půl sezóna? 

V létě jsem onemocněl angínou, která se mi bohužel po týdenním léčení vrátila. Začal jsem tedy 

trénovat pozdě. Po dohodě s trenérem jsem rozhodl přijmout nabídku Dobrovic, kde byla větší 

šance se prosadit  do základní sestavy. Tohoto kroku určitě nelituji, pravidelně jsem nastupoval a 

měj sem možnost hrát s výbornými fotbalisty, kteří měli zkušenosti z 1. ligy.  

2. Na jaro jsi dostal důvěru trenéra a dokonale zapadl do mozaiky týmu. Porovnej úroveň 

I.A třídy a krajského přeboru z tvého pohledu. 

Krajský přebor je rychlejší a důraznější. 1. A třída má taky svoji kvalitu, ale přece jen kraj je o něco 

výše. 

3. Co myslíš, že je nejsilnější fotbalovou zbraní týmu? Co mu chybí podle tebe k tomu, aby 

se v přeboru usadil natrvalo? 

Myslím si, že je to týmový duch. V zimní přípravě nás moc nebylo. Někdo se zranil, někdo odešel 

a z okolí jsme slyšely hlasy, že to budeme mít velmi těžké, a že nemáme moc velké šance na 

záchranu. To nás semklo a posílilo. Začátek sezony nám vyšel, bodovali jsme i s těžkými soupeři a 

dostali jsme se do herní pohody. Nyní patříme k tomu lepšímu v krajském přeboru. Pokud budeme 

hrát jako na jaře, nemám obavy o setrvání v této soutěži. 

Okénko do historie 

A máme tu osmý díl seriálu z klubové historie zaměřený na sezónu 1997/1998. Do týmu 

přišli M. Adamec (Žerčice) a M. Bucek (Pěčice). Dorost startoval v I.A třídě. A po úvodních 

5 kolech se oba týmy usadily na čele tabulky. Bohužel se postupně zranili R. Tichota a J. 

Pluhař do konce sezóny. Přesto se Rejšice staly podzimním půlmistrem. U týmu skončil 

trenér M. Adámek a žezlo převzal dosavadní trenér dorostu L. Fuka. Jarní část se omezila 

na dostihy Rejšic a Dolního Bousova. Vzájemné utkání, které řídil ligový rozhodčí 

Bohuněk, vyznělo pro Bousov. Před posledním kolem ztrácely Rejšice již jen bod, v 

Benátkách vedly 1:0 a nedaly šest tutovek. To se jim vymstilo v poslední minutě, kdy 

rozhodčí pískl spornou penaltu. Protože Bousov vyhrál v Nové Vsi, radoval se z postupu 

do I.B třídy po 28 letech. Dorost trochu ustoupil ze své slávy a skončil osmý. 20.6.1998 

přilákalo velkou návštěvu utkání staré gardy Rejšic proti Boháčkově jedenáctce, které 

skončilo 3:3. Utkání řídil Pavlín Jirků, který se svými kousky také postaral o příjemné 

sportovní odpoledne. Náhle přišla zpráva, že Ústí n. L. nezaplatilo 3 mil. pokutu za 

nedohrání 2. ligy a do ČFL se přihlásil středočeský Milín. Tím se posunula Bělá p. B. do 

divize, Dobrovice do I.A třídy a Rejšice historicky poprvé do vysněné I.B třídy. 
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Aktuality 

 Také 28. kolo krajského přeboru má svoji sestavu kola. Dvojí zastoupení (Roman 

Krichebauer, Zdeněk Bělík) v ní má rejšický tým, který dokázal překvapivě hladce 

vyhrát v Hostouni. http://www.fotbalunas.cz 

 Utkání posledního kola v Nymburce na Polabanu bude sehráno s největší 

pravděpodobností už v sobotu 13.6.2015 a pozor netradičně od 14:00! 

 Po žákovském turnaji ročníku 2006 budou Rejšice v neděli 14.6.2015 hostit turnaj 

ročníků 2007 a 2008. Zatím je přihlášeno 24 týmů převážně ze Středočeského kraje 

a Prahy (např. Žižkov, Beroun, Příbram, Kolín, Neratovice, Libiš, Benátky, atd.). Hrát 

se bude na čtyřech hřištích. 

 Pro slabou účast se zájezd do družebního města Teichel v Německu ve dnech 17.-

19.7.2015 neuskuteční. 

 Připravuje se dohoda o sehrání podzimních domácích utkání FK Dobrovice na hřišti 

v Rejšicích z důvodu rekonstrukce hlavní hrací plochy. Do Rejšic se tak bude chodit 

nejen na krajský přebor, ale i na Českou fotbalovou ligu, třetí nejvyšší soutěž. 

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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Zdeněk Bělík (*1991) 

#8, záložník 

SK Rejšice 

2014/2015 

krajský přebor 


