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Roveňský poločas se byl podívat za Vás. Dne 11. 9. 2015 sehrála stará garda SK Holice na počest oslavy  

65. narozenin bývalého hráče Antonína Olivy zápas s internacionály ČR s výsledkem 2:4. Zápas 

s přehledem řídil hlavní rozhodčí Kamil Schmeiser z Dolní Rovně. Poznáváte je? Nahoře zleva Tomáš 

Kuchař, Tomáš Hunal, Jan Fiala, Radovan Hromádko, Jiří Kabyl, Günter Bittengel, Václav Samek, dole 

zleva Ivo Ulich, Jiří Němec, Petr Rada, Ladislav Macho, Tibor Mičinec. Dále ještě nastoupil i Miloslav 

Denk.  TJ Sokol slaví letos  85. výročí od zaloţení kopané v Rovni, příští rok uplyne dvacet let od zahájení 

realizace projektu „Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka“. Ţádný zajímavý fotbalový  mač se zatím 

(asi)  nechystá. Co takhle pozvat na zápas nějaký tým s Lubošem Kubíkem, který přd těmi dvaceti lety 

podporoval fotbalový růst řady našich dnešních hráčů působících nyní v Rovni, ale např i ve FNL (Honza 

Shejbal) či krajských soutěţích? Nebo divácky atraktivní tým Amfory Praha? Nejsou prý lidi…To je jiţ 

obehraná písnička, roveńská lidová. Přesto,  pokud existuje někdo, kdo by chtěl  rozšířit řady těch, co drţí 

 fotbal v Rovni  při ţivotě, tlačit ho dál a výš, nechť se přihlásí u Pavla Herbsta či Ing. Milana Cimfla.  
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Vítejte na dalším zápase našeho áčka. Dnes k nám přijíţdí tým, který sestoupil z I. B třídy. Další těţký 

soupeř, který určitě nebude chtít odjet od nás bez bodu. Věřme, ţe se našemu týmu bude dařit jako proti 

Rosicím, zapomeňme na zápas v Ostřešanech.  Přejeme všem krásný sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je 

pro Vás i dnes tradičně připraven. Pokud máte zájem oţivit Roveňský poločas svým vlastním příspěvkem, 

resp. budete-li mít nějaký zajímavý námět k tomu, co chcete v Roveňském poločase číst, ozvěte se na e-

mailovou adresu ropolo@seznam.cz.    

 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 
 

TJ Sokol Roveň „A“  - TJ Sokol Rosice n. L. „A“4:1 (2:1), branky Pekárek 2, Vach, Štancel, sestava 

Baláš - Shejbal, Mikuláš, Michal Šándor, Kašpar - Ţatecký, Vach, Kaplan, Johanides - Pekárek, Absolon 

(Pospíšil, Štancel, Dušek). Soupeř byl herně lepší zářily však naše dvě hvězdy, Michal Pekárek dal dva góly 

a Honza Baláš zlikvidoval dvě penalty! 

 

AFK Ostřešany – TJ Sokol Roveň „A“ 4:1 (1:0), branka Mikuláš, sestava Baláš - Kašpar, O. Mikuláš, 

Michal Šándor, Ţatecký, Vach, Johanides, Absolon, Kaplan, Pekárek, Mládek (O. Koláček, Madák). 

Domácí nováček výrazně posílil a právem hraje na špici okresu. Na úvod i naše šance (Pekárek), moţná 

neodpískaná penalta na domácí, do poločasu domácí vedli. Po ostrém trestném kopu z pravé strany srovnal 

parádní hlavičkou o břevno  na začátku druhé půle Mikuláš, bohuţel pak se prosazovali v děravé obraně jen 

domácí.  

       
Mezi výrazné hráčské osobnosti současného týmu AFK  Ostřešany  patří mj. hráč černé pleti s č. 14 

Agyako (vedle náš Milan Absolon) a hráč č. 7 L.Moravec (vlevo náš Luboš Mládek a Aleš Kašpar) 

 

Mnětice – TJ Sokol Roveň“B“ 2:2(0:1), branky Chocholouč 2 (…trenére áčka, Tomáš má na okres!!!). 

Sestava:  M. Rojkovič -  J. Kučera, R. Král, R. Pospíšil, M. Kašpar -J. Dušek, P. Motyčka, L. Bartl, T. 

Chocholouš - M. Nečesaný, T. Roček Střídali: M. Cimfl (nejstarší 49 let), L. Toušek (nejmladší, 15 let). 

Domácí hráli v loňském roce I. B třídu, letos přihlásili jen „prales“. V zápase měli spoustu šanci, přesto bod 

putoval díky dvěma trefám Chocholouše do Rovně! Hrající trenér chválí celou partu za kolektivní přístup!  

 

Představujeme : Michal Pekárek (nar. 1992) 

 

Dnešní číslo Roveňského poločasu Vám představí hráče, který v našem týmu působí od začátku podzimní 

části soutěţe. Přišel k nám na hostování z FC Litětiny a jeho hlavním úkolem je střílet branky. Začátek 

soutěţe naznačil, ţe tento šikovný mladý fotbalista góly dávat umí, prokázal i to, ţe má zájem posouvat se 

výkonnostně výš a dál. Například v zápase s Rosicemi hned dvakrát mazácky vyškolil gólmana Jakuba 

Šutovce, který má za sebou nejen ţákovskou ligu v dresu Tesly Pardubice, ale i dorosteneckou v Jablonci, či 

zkušenosti z krajských soutěţí dospělých. 

Michale, můžeš se našim divákům stručně představit? Jmenuji se Michal Pekárek,  je mi 23 let. Narodil 

jsem se v Chrudimi. Přibliţně do svých deseti let jsem bydlel se svojí mamkou v Pardubicích, kde jsem hrál 

fotbal za Teslu.  Poté jsme se přestěhovali do Litětin. Přibliţně přes rok a půl bydlím v Dolní Rovni.  
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Co jsi vystudoval, jakou profesí se živíš, kde bydlíš? Vystudoval jsem střední 

školu obor strojírenství zakončené maturitní zkouškou v Chrudimi. Pracuji na 

pozici manager kvality ve středně velké strojírenské firmě. Bydlím v Dolní Rovni. 

Pokud se nepletu, s fotbalem jsi začínal v Pardubicích, hrál v Rovni, Holicích 

a Litětinách. Můžeš vše upřesnit, zavzpomínat na roky minulé, své trenéry či 

spoluhráče? Ano, nějak tak to bylo.. Od patnácti jsem měl poměrně dlouhou 

pauzu, kdyţ jsem fotbal dal na druhé místo a začal se věnovat pořádně motorkám. 

Od té doby se snaţím hrát fotbal pro zábavu, a abych byl s kamarády (a udělal si 

ţízeň na večer  ). 

Jak by ses charakterizoval jako fotbalista. Jsi více technický, kombinační 

hráč nebo rychlostní typ, levák, pravák, vyznáváš tvrdou hru apod. ? 

Vzhledem k mé postavě a všem mým zraněním tvrdou hru moc nemusím. 

Myslím, ţe jsem vcelku dobře rychlostně a technicky vybavený. Raději kopu pravou, ale občas to je horší 

jak levou  . 

Z jakých situací dáváš nejvíce gólů? Nejvíce gólů dávám z nakopnutých balónů za obranu, kde můţu těţit 

ze své rychlosti. 

Co, resp. kdo Tě přivedl do Rovně? Pokud se nepletu, kdysi jsi absolvoval s muži zimní soustředění, 

přípravu, ale tenkrát to nějak nedopadlo… Dlouho jsem zvaţoval, ţe půjdu do Rovně, nakonec mě asi 

přemluvil Pavel Herbst a Michal Šándor. Tenkrát to nedopadlo, protoţe jsem chtěl ještě hrát za Litětiny. 

Jak se Ti v Rovni líbí, co trenér Frydrych? Je tady dobře, aţ mě to mile překvapilo. Trenér je trenér a 

musí se respektovat. Na některé věci mám jiný názor, ale nechávám si to pro sebe. 

Vedeš si nějakou osobní statistiku, víš, kolik gólů jsi nastřílel třeba v posledních třech letech? Néé, 

ţádnou statistiku si nevedu. Nevím ani, kolik gólů jsem dal na jaře v Litětinách, a to jich moc nebylo. 

Abys dal co nejvíce gólů, jaké míče od spoluhráčů potřebuješ?  Potřebuju prostě aspoň nahrát, třeba od 

Ludi V. .  Vyhovují mi balóny za obranu… 

Kolik gólů bys chtěl nastřílet za sezónu v Rovni? Za sezónu by bylo dobrých 15 aţ 20 gólů (za A tým), 

ale nevím, jestli tady budu celou sezónu, doufám, ţe ano. Důleţitější neţ góly je, aby se nám dařilo a 

vyhrávali jsme, neumím moc prohrávat, i kdyţ by si někdo mohl říct, ţe jsem si musel zvyknout po 

sezónách v Litětinách.  

Vnímáš nějaký rozdíl mezi III. třídou a okresním přeborem? V okresu se uţ trošičku začíná hrát fotbal, 

ale první dva týmy ve trojce bývají kvalitní a na úrovni okresu. Tento rok vidím okresní přebor poměrně 

vyrovnaný. 

Kam sahají Tvoje fotbalové, ale třeba i osobní ambice, čeho bys chtěl v životě i ve fotbale dosáhnout? 

Moje fotbalové ambice nesahají nějak vysoko, spíš nikam. Fotbal hraju pro zábavu. V ţivotě chci být 

zdravý, šťastný, neţít od výplaty k výplatě a uţívat si. 

Jak vidíš současnost a perspektivu fotbalu v Litětinách? K tomu se nechci vyjadřovat 

Jaké máš záliby, co rád jíš a piješ, jakou posloucháš muziku, komu fandíš, kdo je Tvůj vzor? Mezi mé 

záliby patří silniční motorky (závodění na okruhu), které jsou u mě na prvním místě. Bohuţel tento koníček 

je extrémně finančně náročný, takţe nemůţu jezdit několikrát do měsíce. K mým vzorům patří Valentino 

Rossi. Z fotbalových týmů fandím AC Spartě Praha a Real Madrid. Rád si dám pivko a chutná mi maso 

skoro na všechny způsoby. K mým oblíbeným skupinám patří Wohnout, Mig 21, Divokej Bill,.. 

Umíš si třeba i sám uvařit? Vzledem k tomu, ţe uţ přes rok bydlím sám, tak mě to donutilo. Občas to sice 

jako jídlo nevypadá ani nechutná, ale sním to..  

Ne všichni vědí, kdo je dívkou tvého srdce. Často jsi vídán s dcerou nejmenovaného místostarosty naší 

obce…Chceš na toto  téma našim čtenářům něco prozradit? 

 
Co svatba, rodina. Máš již takovéto plány? Zatím ne… 

Co vzkážeš spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Spoluhráčům bych chtěl poděkovat za to, jak mě 

přijali mezi sebe. Divákům bych chtěl poděkovat za to, jak nás chodí podporovat nejen na domácí zápasy, a 

funkcionářům patří dík za to, ţe jsou v Rovni dva kvalitní týmy. 

Michale, díky za odpovědi, ať se Ti vše daří a Tvé jméno nahání strach všem, nejen okresním 

gólmanům. 

 

 

 



 

Poprvé nová rubrika aneb podněty od Vás… 

 
Na minulém domácím zápase pan Václav Ludvíček (nar. 1933) za mnou přišel 

s tím, jestli jsem nezapomněl na to, ţe je to letos právě dvacet let, co funguje 

v Rovni za sokolovnou naše fotbalová hospoda. Ano, je to tak, před dvaceti lety 

parta dobrovolníků pod vedením Ing. Milana Cimfla začala realizovat myšlenku 

otevřít vlastní hospodu. Vyklidila místnost, která pod jevištěm slouţila v minulosti 

jako manipulační prostor pro uskladnění a podávání kulis do divadla. Prvními 

výčepními byli zaměstnanci Sokola Jirka Mikan a Jaromír Bareš. V hospodě se 

následně vystřídala řada nájemců, postupně se vylepšoval interiér, nejvýrazněji asi 

před začátkem letošního roku, neţ ji začal provozovat Tomáš Madák.  Je to pořád 

naše hospoda, ideální místo, kde je moţno zapít vítězství, stejně  tak jako 

spláchnout hořkost poráţky. Tak ať nám ta naše hospoda  stále dobře slouţí!  

 
 

Náš soupeř v minulém kole 
 

FK Přelouč „B“ – AFK Lázně Bohdaneč 3:4 (2:2). Branky: 2. Kmoníček, 13. Milan Beránek, 62. O. 

Bendţík z pen. - 24. Ţurek, 26. Zackl z pen., 75. Kvapil, 78. Krejčí. PŘELOUČ B: Záruba - Školník, Dušek, 

Kmoníček, Marek Beránek, Štainer, Novotný, O. Bendţík, Milan Beránek, Linhart, Hataš (Volejník). 
 
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Heinz sportovní trofeje  IV. třídy Holicko 

 

         
 
    

Nejbližší program našich mužstev 
 
TJ Sokol Roveň „B“   - TJ Sokol Chvojenec „B“            Ne  20. 9. 16:30 

Moravany                              - TJ Sokol Roveň                          Út        22. 9.  17:00 elévové 

SK Sparta Dašice „A“  - TJ Sokol Roveň „A“  Ne  27. 9. 16:30 

TJ Sokol Roveň                        - Horní Jelení                           Čt         1. 10.  17:00 elévové 

TJ Sokol Roveň „A“   - SK Nemošice „A“   So  3. 10. 16:00 

 
 

 

 


