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Obrázkem si připomínáme poslední vzájemný zápas dnešních soupe
a hosté tehdy dokonale vyplenili naši Topol arénu, v

že dnes bude vše jinak a soupeřům, v
návštěvě restaurace za sokolovnou po zápase náš Rychtá

 

 
 

 

Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na 
přeboru sezóny 2016/2017. V Rovni máme posvícen
mačem, který si náš divák může přát. Pohled na tabulku není úplně příjemný, přesto je 
třeba říci, že kluci jedou naplno, ale k
fotbalového štěstí. Takže věřme, že dnes to již přijde a budeme slavit první body z
zápasu v této sezóně! Občerstvovací stánek je pro Vás opět připraven, takže krásné 
sportovní odpoledne. 
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poslední vzájemný zápas dnešních soupeřů, který se hrál v
a hosté tehdy dokonale vyplenili naši Topol arénu, v boji p záchranu okresu jsme tehdy prohráli 2:6. V

řům, v čele s exligovým Milanem Bakešem (první zleva) p
aurace za sokolovnou po zápase náš Rychtář pořádně zho

 
 

Pernštejn okresní přebor 
 

sobota 1. října 2016 
16:00 hodin 

vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 
Rovni máme posvícení, takže sousedské derby je tím ideálním 

mačem, který si náš divák může přát. Pohled na tabulku není úplně příjemný, přesto je 
třeba říci, že kluci jedou naplno, ale k bodovému zisku je taky potřeba trocha toho 

že věřme, že dnes to již přijde a budeme slavit první body z
této sezóně! Občerstvovací stánek je pro Vás opět připraven, takže krásné 
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polocas 

 
který se hrál v Rovni dne 28. 5. 2016 

boji p záchranu okresu jsme tehdy prohráli 2:6. Věřme, 
exligovým Milanem Bakešem (první zleva) při případné 

ř ř ě zhořkne… 

 

mistrovském zápase Pernštejn okresního 
, takže sousedské derby je tím ideálním 

mačem, který si náš divák může přát. Pohled na tabulku není úplně příjemný, přesto je 
bodovému zisku je taky potřeba trocha toho 

že věřme, že dnes to již přijde a budeme slavit první body z domácího 
této sezóně! Občerstvovací stánek je pro Vás opět připraven, takže krásné 



PPoosslleeddnníí  mmiissttrroovvsskkéé  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“- FK Přelouč „B“ 0:1 (0:0), sestava: R. Valenta - D- Král, T. Krpata, J. 
Zeman, O. Mikuláš - Š. Svoboda, L. Kaplan, M. Pachovský, J. Kučera - A. Kašpar, M. Pekárek 
(střídali: V. Melc, R. Shejbal, Michal Šándor, V. Žatecký). Řada šancí ve druhé půli zůstala 
nevyužita, a tak  se mohl radovat soupeř z branky, která padla z ojedinělé šance. 
TJ Přelovice - TJ Sokol Roveň „A“ 1:0 (0:0), sestava: J. Baláš - D. Král, T. Krpata, R. Shejbal, O. 
Mikuláš - Michal Šándor, M. Pachovský, L. Kaplan, J. Kučera - M. Pekárek, A. Kašpar (střídali: 
M. Machatý, M. Brňák, Š. Svoboda). Opět smolný zápas, dlužno poznamenat, že rozhodčí 
necitlivým neponecháním výhody po faulu okradl náš tým o vyrovnávací gól…  
SK Popkovice – TJ Sokol Roveň „B“ 1:3 (1:2), Žatecký, Brňák, Johanides. Zasloužená výhra 
nad soupeřem, který se pohybuje u dna tabulky… 
TJ Sokol Roveň „B“ – Sparta Dašice „B“ 3:4 (0:0),  branky Melc, Motyčka, Rojkovič. V pořadí 
druhý zápas s tímto soupeřem, ve kterém J. Vajer z Dašic hattrickem zařídil výhru svého 
týmu. Trenér Rojkovič asi špatně instruoval hráče, koho mají pokrýt… 
 

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee::  MMiilloošš  PPaacchhoovvsskkýý  ((nnaarr..  11997788))  

 
Návraty. Dnes Vám představíme staronového hráče TJ Sokol Roveň, který se 
v posledních zápasech opět stává výraznou osobností na našem zeleném pažitu, 
základním stavebním pilířem sestavy našeho týmu. Hráčem, který má zkušeností 
na rozdávání, ale zároveň je hráčem s častými zdravotními patáliemi. Položili 
jsme mu pár otázek.   
Začněme klasicky od začátku, Miloši, prozraď našim čtenářům, kde žiješ, co 
rodina, děti a sport? 
Ahoj všem, teď žijeme s manželkou a naší už skoro pětiletou dcerou v Dolních 
Ředicích, kde jsme si pořídili pozemek a plánujeme stavbu domu. Rodina mi dělá velkou radost. Na sport už 
pochopitelně nezbývá tolik času, přednost dostává rodina a práce, ale na fotbal se snažím udělat čas, jak to 
jen jde. 
Co ty a basa?  Kolik roků jsi v ní už odkroutil a kolik rok ů Tě ještě čeká a proč? 
V pardubické věznici jsem odpracoval necelých 17 let a plánuji ještě zhruba dalších 7 let odpracovat, pak 
přechod do civilního sektoru. Důvody proč setrvat jsou finanční a vidina více volného času po odsloužených 
letech. 
A neláká Tě třeba, jako Tvé dva spoluhráče, Luďu Vacha a Luboše Mládka, třeba přestup do profi 
armády? 
Mě přestup jako kluky neláká, jelikož nepracuji v přímém kontaktu s odsouzenými jako oni, ale jsem na 
operačním středisku v kanceláři u počítačů, kde pracuji na vyhodnocování informací, což mi vyhovuje. Dále 
bych si finančně pohoršil přestupem jak do Policie ČR, tak k Armádě ČR. 
Co studium, pokud se nepletu chtěl jsi být t ělocvikářem? 
O: Toto cítím vůči sobě jako veliký dluh. Studoval jsem na Palackého univerzitě fakultu Tělesné kultury, 
kde jsem absolvoval úspěšně všechny předměty s plným počtem kreditů, státnice jsem si odložil, jelikož 
rodiče stavěli dům a zabíralo mi to volný čas, bohužel jsem si nepohlídal dobu studia a překročil stanovenou 
dobu, která je určena. Jakmile dokončíme s manželkou náš dům, chtěl bych toto napravit. 
Nepatříš už k nejzkušenějším hráčům, připomeň svou kariéru i to, ve kterých mužstvech jsi působil? 
Začínal jsem v TJ Sokol Roveň, zde jsem hrál až do svých 18 let, pak jsem šel na vojenskou službu na 
pardubické letiště a hrál za vojenský klub VTJ Racek Pardubice. Dále zpět do Rovně, odkud jsem putoval 
do Moravan, kde to bylo příjemné, fajn lidi, jen jsme si nesedli s trenérem, jinak bych tam zůstal déle. Poté 
jsem dostal nabídku ze Srchu, kde byly výborné podmínky jak pro mě, tak myslím, že  i Roveň za mě 
dostávala výborné finanční odstupné. Poslední roky jsem působil v Ředicích a teď jsem tady zpět, zde jsem 
vyrostl a mám tady k tomu citový vztah. Toho hráčského času už nebude moc, proto se snažím makat pro 
Roveň a zároveň si to užívám, snad mé výkony půjdou nahoru, když budu déle zdravý. 



Nedávno se do Sparty vrátil Tomáš Rosický, který má za sebou celkem 38 zranění. Počítáš i ty, kolik 
zranění Tě ve Tvé kariéře přibrzdilo? Pokud ne, odhadneš kolik a o jaké problémy se jednalo? 

Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do takového kolotoče zranění, takže je 
samozřejmě nepočítám. Ale Tomáš jich má určitě víc, má perfektní péči a dřív ho 
dají dohromady, takže jich stihne víc… Měl jsem snad úplně všechno od 
přetrhaných vazů v koleni, kotníku, tak několikrát svalů na lýtkách a stehnech. 
Sportem ku zdraví… 
Poznal jsi řadu spoluhráčů i trenérů. Koho z nich bys chtěl jmenovat a proč? 
V začátcích to byl určitě pan Mikuláš, který mi utkvěl v paměti. Dále pak v dorostu 
pan Hloušek spolu s panem Matouškem, který si mě vytahoval z dorostu a hrál 
jsem i za „A“ mužstvo. V Srchu pan Mudroch. V Ředicích tandem Šedivka st. + 
ml. Teď jsem moc rád, že je tady Petr Kopa, známe se odmala, respektuji ho a jsem 
rád, že zase můžu být na hřišti s ním. Nesmím zapomenout na spoluhráče -  Ondru 
Mikuláše, Vaška Melce, Luboše Kaplana atd. S kluky z Rovně jsem na hřišti rád, 
baví mě to. 

Kterému našemu či zahraničnímu mužstvu  fandíš, máš nějaký svůj fotbalový vzor?  
Popravdě, ani nemám. Pokaždé se mi líbí jiný tým, jiní hráči. Snad jen fandím nejvýše postaveným týmům 
v kraji a okolí, na které se můžu podívat, a to jsou Pardubice a Hradec, úroveň, ale pro taková města by 
mohla být dlouhodobě vyšší. 
Prozraď ještě našim  čtenářům, jaké máš další záliby, oblíbené jídlo, pití či muziku? 
Moje největší záliba je manželka a naše úžasná dcera, kterým věnuju skoro všechen volný čas. Začal jsem se 
zdravě stravovat, jíst vyváženou stravu a hlídat, jaké potraviny konzumuji. Řekl bych, že mě to i baví a cítím 
se lépe, funguje to dobře s pohybem, navíc v této oblasti mám vědomosti z fakulty, tak proč je nevyužít 
aspoň na sobě. Rád občas zhřeším a dám si pizzu, dobré víno a pivko. 
A ještě zpět k fotbalu v Rovni. Co udělat pro další výkonnostní růst fotbalu v Rovni? Úvod sezóny, 
hlavně domácí zápasy, to je bída, ze třech zápasů ani bod… 
To je těžká otázka. Podle mě musíme vyžadovat po hráčích maximální fyzické vypětí při zápasech, až do 
vyčerpání každého jednotlivce. Příkladný je v tomto Luboš Kaplan, bojuje, nevypustí jediný míč, taková hra 
nesmírně vyčerpává a bolí, ale on do ní jde a funguje to. Nesmíme dopustit, aby pár jedinců si hrálo ten svůj 
úsporný běh a jen čekalo, až takoví hráči jako Luboš to uběhají za ně. Toto vyčerpávající běhání musí 
podstoupit všichni na hřišti útočník, záložník, obránce. Pak tu je technika, kterou moc nemáme, ale tímto 
předchozím se to dá nahradit a vyhrávat zápasy, třeba se to sejde i obojí, ale to první musí provést každý na 
hřišti, to nesmí nikdy chybět, jinak neuspějeme. Každý musí přijmout odpovědnost za svůj prostor a 
protihráče, kteří se v něm pohybují, bojovat, aby je přehrával. 
Jak hodnotíš kádr, co říci o spoluhráčích, co trenér Kopa? Neměl by Petr přijít pomoci i na hřišti? 
Kádr je dobrý, jen si každý musí uvědomit, že pokud se neobětuje a nepůjde do maximálního vyčerpání, 
které bolí, táhne ostatní dolů a tím i celou Roveň. Pokud toto budeme dělat, o výsledky strach nemám. Rád 
bych Petra viděl na hřišti u nás a moc rád bych si s ním zahrál, ale vím, že v Ředicích odvádí dobrou práci 
na hřišti, je to o level, víš, a zatím se mu asi nechce vracet. 
Co říkáš současnému fotbalovému zázemí, materiálnímu vybavení našeho oddílu? 
Jéé, to ses neměl ptát, to bude dlouhý… Vidím problém s hrací plochou a tady bych chtěl oslovit všechny, 
kterým na fotbale Rovni záleží. Byl bych pro a pojďme to fakticky provést, aby se vytvořil nějaký fond, do 
kterého by se šetřilo. I kdyby to mělo trvat 10-15 let, objednal se nějaký expert přes trávníky, vodu, řekl by, 
co se má udělat (hodně propískovat, provzdušnit, zlikvidovat trávu kterou určí, že tam nebude, udělat 
navážku, vysít novou atd). Samozřejmě že bez vody to nepůjde udržet, takže vybudování nových studní, 
případně odněkud vodu do areálu přivést, vytvořit závlahový systém. Toto samé provést i s plochou za 
bránou směrem k Holicím, jako tréninkovou plochu pro děti i „A“ mužstvo, dá se to zvětšit (thúje tam 
nepotřebujeme, oplotit atd., nápadů je dost), neničil by se hlavní trávník. Do tohoto bych investoval!!!  
A návratnost? No, v podobě hráčů, co si budeme povídat, kvůli penězům k nám nepůjdou a platit někoho  
z hráčů to je nesmysl a z dlouhodobého hlediska hloupost. Ale zahrát si na perfektním hřišti je motivace 
(odměna, požitek) a hráči by se vraceli nebo by vůbec neodcházeli, případně by byl zájem i hráčů odjinud. 
 I kdybychom měli hrát načas v azylu v Litětinách, z dlouhodobého hlediska by se nám to vrátilo, a je to 
cesta správným směrem pro Roveň, jsem o tom přesvědčen, a naprosto tomu věřím!!!  
Musí se začít jednat i se zastupitelstvem obce a přesvědčit je o dlouhodobém plánu na investice do areálu 
mezi sokolovnou a hřištěm (převod pozemků na obec, aby mohla investovat do svého, použít dotační 



programy rozvoje od státu, případně eurodotace atd. snad i hřiště samotné) na vytvoření volnočasového 
centra pro sport, relax rodin, maminek s dětmi, dětí. Toto ve dvoutisícové obci naprosto chybí. Je to 
centrum, střed obce a nejlepší místo pro vytvoření takové zóny, vždy tady byla, ale v poslední době je to 
černé období a neudržovaný prostor, přitom se nabízí toto zde vybudovat, přitáhnout děti z domu, rodiny z 
domu a těžil by z toho i fotbal. 
Chceš sám něco dalšího touto cestou sdělit našim divákům, spoluhráčům či funkcionářům?  
Divákům se omlouvám za zápas s Opatovicemi i za mé dnešní obsáhlejší odpovědi. Spoluhráči a funkcionáři 
si z odpovědí určitě vyberou, co je určeno pro ně. A všem děkuji, že jste to dočetli až sem. 
Miloši, děkujeme za odpovědi. Všichni Ti přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho osobních i 
sportovních úspěchů. 
 

TTaabbuullkkyy  PPeerrnnšštteejjnn  ookkrreessnnííhhoo  ppřřeebboorruu  aa  HHaaiinnzz  ––  ssppoorrttoovvnníí  ttrrooffeejjee  IIVV..  ttřřííddyy  HHoolliicckkoo  

Dnešní soupeř v minulém kole: 

 Moravany „B“ – SK Nemošice „A“ 5:2 (3:1). Branky: 37. a 59. 
Blajda, 42. Kubík, 44. Čáň, 55. R. Hynek - 11. M. Vítek, 78. 

Linha. , sestava: Laksar - Kulhánek, Sokol, Kubík, Blajda - R. Hynek (68. Fibikar), Bakeš, Fišer, J. Hynek - 
Čáň (62. Smejkal), J. Branda. 

 

NNeejjbblliižžššíí  zzááppaassyy  nnaaššiicchh  mmuužžsstteevv  

TJ Sokol Roveň „B“              - Nemošice „B“   Ne 2.10. 16:00 
Nemošice    - TJ Sokol Roveň „A“  So 8.10. 16:00 
Stavospol Litětiny   - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 9.10  16:00 
Lázně Bohdaneč   - TJ Sokol Roveň „A“  So 15.10. 15:30 
TJ Sokol Roveň „A“   - Sokol Újezd   So 22.10. 15:30 
TJ Sokol Roveň   - SK – 1.FC Mikulovice Čt   6.10. 16:30 elévové U-8 
TJ Sokol Roveň   - AFK SKP Pce   Út   4.10. 16:30 elévové U-10 
TJ Sokol Roveň   - SK Sparta Dašice  Čt    6.10. 16:30 elévové U-10 
 

 


