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TJ Sokol Roveň „B“  před derby zápasem v
dorazilo 300 diváků… Prohru našeho týmu 

Nahoře zleva M.Štancel, J. Roček, L. Johanides, R. Valenta, T. Mikan, R. Král, M. Kašpar, V. Melc,
Dole zleva T.Chocholouš, P. Moty

 
 

 
Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na 

přeboru sezóny 2016/2017. Vyhraje konečně náš tým v

Chtělo by se říct, když ne dnes, 

Minulý týden však nasázel do sítě Nemošic neuvěřitelných dvanáct gólů. 

Občerstvovací stánek „U Elišky“

odpoledne. 
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řed derby zápasem v Litětinách dne 9. 10. 2016. Pryč jsou 
… Prohru našeho týmu v poměru 3:1 ve IV. třídě sledovalo pouhých

ček, L. Johanides, R. Valenta, T. Mikan, R. Král, M. Kašpar, V. Melc,
Chocholouš, P. Motyčka, J. Dušek, M. Rojkovič, M. Ne

 
 
 

 

Pernštejn okresní přebor  
                                      

sobota 22. října 2016 

15:30 hodin 

vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 

Vyhraje konečně náš tým v domácím prostředí?

 tak už asi nikdy… Soupeř je na tom v tabulce 

Minulý týden však nasázel do sítě Nemošic neuvěřitelných dvanáct gólů. 

„U Elišky“ je pro Vás opět připraven, takže krásné 
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polocas 

 
č jsou časy, kdy na derby 

sledovalo pouhých 84 návštěvníků. 
ek, L. Johanides, R. Valenta, T. Mikan, R. Král, M. Kašpar, V. Melc, 

č, M. Nečesaný 

 

mistrovském zápase Pernštejn okresního 

domácím prostředí? Toť otázka. 

tabulce stejně jako my. 

Minulý týden však nasázel do sítě Nemošic neuvěřitelných dvanáct gólů. Tak uvidíme... 

je pro Vás opět připraven, takže krásné podzimní sportovní 



PPoosslleeddnníí  mmii

 
TJ Sokol Roveň „A“ – TJ Sokol Moravany „B“ 0:2 (0:1), 
Mikuláš - Michal Šándor, Roček, Krpata, Pachovský 
nebyla špatná, fotbal se ale hraje na góly…
TJ Sokol Roveň „B“ – SK Nemošice 
Král, M. Kašpar, Mikan - Roček, Melc, Johanides, Ne
Zeman), poločasové střídání přineslo zaslouženou remízu. 
SK Nemošice „A“ – TJ Sokol Roveň
(38. Roček), Kašpar - Mikuláš, Štancel, Michal Šándor (75. Chocholouš), Zeman, Pachovský 
Schejbal), Svoboda. Kombinovaná sestava z
ještě Šándor a D. Král. Soupeř byl k
Baláše, který zlikvidoval minimálně č ř

FC Lit ětiny – TJ Sokol Roveň „B“ 3:1 (2:0)
mají za cíl postup do III.třídy, zasloužen
SK Lázně Bohdaneč – TJ Sokol Rove
Kašpar, Mikuláš - Johanides, Svoboda, Zeman, Pachovský, Kaplan 
Vedení v zápase nic neznamenalo, po odchodu T.Krpaty pro zran
především z brejků. 
TJ Sokol Roveň „B“ – Sokol Dříteč
Kašpar, Král, Mikan - Motyčka, Melc, Ro
Zasloužená výhra, další tutovky zůstaly nevyužity.
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Seriál „
vydání. P
Roveň
V posledních zápasech
a jeden zápas 
přeboru. Roman Valenta nám odpov
Romane, klasika na úvod, prozra
žiješ, co rodina, d
Se svojí druhou manželkou Ivanou žiji v sousední obci Ost
Z prvního manželství mám t
momentáln

Co děláš jako svou profesi? Jsem zam
prodejem instalatérského zboží. 
Připomeň svou fotbalovou kariéru.
Kromě jednoho roku v dorostu v Holicích jsem vydržel v Rovni až do roku 1997. Poté jsem 
přestoupil do Litětin a v roce 2001 do Ost
angažovali jako trenéra, ale nakonec jsem odehrát i dost zápas
Pavel Herbst a jsem tady. 
Vystřídal jsi řadu fotbalových post
neměl před deseti lety problémy s kolenem, tak bych asi z
jsem zaskakoval už i v Litětinách. P
odchytal pár zápasů. Od té doby
v Rovni. Hráč v poli má tu výhodu, že za ním vždy n
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TJ Sokol Moravany „B“ 0:2 (0:1), sestava Baláš 
ček, Krpata, Pachovský - Kaplan, Pekárek (Zeman, Štancel). Co naplat, že hra 

nebyla špatná, fotbal se ale hraje na góly… 
SK Nemošice „B“ 2:2 (0:1),  branky Zeman, Melc, sestava Valenta 

ček, Melc, Johanides, Nečesaný - Rojkovič, Štancel (Moty
řineslo zaslouženou remízu.  

TJ Sokol Roveň „ A“ 2:2 (0:1), branky Svoboda, Štancel, sestava 
Mikuláš, Štancel, Michal Šándor (75. Chocholouš), Zeman, Pachovský 

Schejbal), Svoboda. Kombinovaná sestava z důvodu četných zranění, bohužel po tomto z
ř byl k poražení, ale bod je především zásluhou výborného výkonu gólmana 

ě čtyři tutovky domácích. 
ň „B“ 3:1 (2:0) ,  branky Pavliš, 2xT. Hermann - Ch

ídy, zaslouženě vyhráli.    
TJ Sokol Roveň „A“ 4:1 (1:1), branka Svoboda, sestava Baláš 

Johanides, Svoboda, Zeman, Pachovský, Kaplan - Krpata (Ro
zápase nic neznamenalo, po odchodu T.Krpaty pro zranění byla naše obrana hodn

říteč „B“ 2:0 (1 : 0), branky Melc, Štancel. Sestava Baláš 
čka, Melc, Roček Nečesaný - Chocholouš, Dušek (Štancel, Rojkovi
ůstaly nevyužity. 
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Seriál „roveňské fotbalové návraty“ pokra
vydání. Představíme Vám dalšího staronového hrá
Roveň, který v lednu oslavil již svou životní 

posledních zápasech se stává jistotou v brance našeho bé
jeden zápas ( s Přeloučí „B“) letos odchytal 
řeboru. Roman Valenta nám odpověděl na

Romane, klasika na úvod, prozraď našim 
žiješ, co rodina, děti? Na úvod můj pozdrav všem 
Se svojí druhou manželkou Ivanou žiji v sousední obci Ost
Z prvního manželství mám třináctiletého syna Viktora, který 
momentálně hraje za starší žáky v Holicích.

Jsem zaměstnán jako skladník ve firmě Maro, která se zabývá 
 

 svou fotbalovou kariéru. S fotbalem jsem začínal tady v Rovni asi v šesti letech. 
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tin a v roce 2001 do Ostřetína. Od ledna 2013 jsem byl v Jaroslavi, kde m
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ětinách. Pak mě trenér Šedivý zkusil v Ost
d té doby, když hraji, tak většinou v brance, jak v
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Chocholouš. Posílení domácí 

, sestava Baláš - Kučera, Brňák, 
Krpata (Roček, Dušek, Štancel).  

ní byla naše obrana hodně zranitelná, 

Sestava Baláš - Sháněl, M. 
Chocholouš, Dušek (Štancel, Rojkovič).  

ávraty“ pokračuje i v dnešním 
dalšího staronového hráče TJ Sokol 
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 trenér Šedivý zkusil v Ostřetíně, a tak jsem 
tšinou v brance, jak v Jaroslavi,  tak  
kdo je, ale když udělá chybu gólman, 



tak už není většinou, kdo by mu pomohl. Ve svých letech už zůstanu v brance, když bude 
možnost. 
Poznal jsi řadu spoluhráčů i trenérů. Koho z nich bys chtěl jmenovat a proč? Začnu  
u trenérů. Kromě táty, který mě fotbalově podporoval i trénoval, bych rád vzpomenul i na 
svého strejdu Václava Velinského, který mi dal hodně, když jsem byl v Holicích. A pak  
v Ostřetíně Karel Šedivý. Hráči? Nejvíce mi dali spoluhráči mého táty, když jsem jezdil  
s nimi na zápasy, a měl jsem tu možnost si s nimi zahrát (např. Láďa Půlpán, Zdeněk 
Velinský, Petr Uhlíř), byla to pro mě velká zkušenost. Jinak v každém mužstvu byli dobří 
spoluhráči. 
Tvůj táta (pozn. Karel Valenta, nar. 1950) byl výborným fotbalistou, s týmem SK 
Holice vykopal divizi. Jako trenér působil i v Rovni, měl přirozenou autoritu, fotbalu 
rozuměl, hráči ho uznávali. Co pro Tebe táta fotbalově znamenal, diskutujete spolu  
o fotbale? Jak už jsem napsal, pro mě znamenalo hodně, že mě bral s sebou na tréninky  
a zápasy, když hrál v Holicích. To byla velká škola, stejně jako to, že jsem si s ním mohl 
zahrát. No samozřejmě že probíráme fotbal při každé návštěvě. Myslím si, že v Rovni na 
něho vzpomínají v dobrém. 
Co tvoje trenérská kariéra, která mužstva jsi již vedl a jaké máš v tomto směru 
ambice? Po úrazu jsem nejdříve pomáhal v Ostřetíně s dorostem, pak mě oslovil Karel 
Šedivý, jestli bych mu nedělal asistenta. Po jeho odchodu jsem vedl Ostřetín společně  
s Davidem Starým. Poté jsem půl roku vedl Litětiny a povedlo se nám tehdy zachránit třetí 
třídu. Poslední tři a půl roku jsem trénoval v Jaroslavi, kde jsme se pohybovali v horních 
patrech tabulky a kde se mi líbilo. Nemám tolik času, tak vyšší soutěže asi ne, ale na okresní 
úrovni bych v roli trenéra rád ještě něco dokázal. 
Vrátil ses do Rovně nejen jako hráč, ale i jako další trenér k elévům? Co Tě láká na 
této práci? Ano, nejdříve jako hráč a pak mě oslovil Milan Cimfl, zeptal se, zda nechci 
pomoci s elévy, a já jsem kývl. Co mě láká? Je to jiná práce než s dospělými, takže spíš 
zvědavost a snaha získat i nové zkušenosti. Jsem rád, že mám v tomto směru dobrého učitele 
- Petra Kopu. Třeba si časem některé děti vzpomenou, že jsem je trénoval, což by mi stačilo 
a věděl bych, že za mnou je něco vidět. 
Uvažuješ i o tom, že bys jednou převzal jako trenér naše áčko? No, už byly takové 
úvahy, když jsem byl v Jaroslavi. Teď o tom zatím neuvažuji, protože si myslím, že trenér tu 
je dobrý a není potřeba to měnit. Co bude za pár let, nikdo neví. 
Když už jsme u tohoto tématu, chytáš za béčko, které vede hrající trenér Milan 
Rojkovič. Jak si s Mekym rozumíš, co dělá dobře nebo špatně? Tak Meky je prostě svůj 
(obětuje fotbalu hodně a nechtěl bych být v jeho kůži) a jako hráč ho respektuji. V Ostřetíně 
jsem ho trénoval já, tak teď to je opačně. 
Kterému našemu či zahraničnímu mužstvu fandíš, máš nějaký svůj fotbalový vzor? 
Tak u nás je to Sparta Praha. V zahraničí nemám žádný vyhraněný klub. Líbí se mi Arsenal, 
Borussia Dortmund. Vzor pro mě byl nizozemský střelec Marco Van Basten, i když jsem 
moc v útoku nehrál. A jako brankář Holanďan Hans van Breukelen . 
Prozraď ještě našim čtenářům, jaké máš další záliby, oblíbené jídlo, pití či muziku? 
Tak záliby kromě fotbalu, rád hraji tenis, občas se projedu na kolečkových bruslích a vše 
kolem sportu. No, jak se říká nejlepší buchta je řízek a může být klidně jen s chlebem anebo 
svíčková, jsem pivař, takže pivo (musí být dobré) a v hudbě skupina Kabát. 
A ještě zpět k fotbalu v Rovni. Co udělat pro další výkonnostní růst fotbalu v Rovni? 
No, tak to je teď podle mého názoru problém nejen tady, příklad je třeba v dorosteneckých 
mužstvech, kde hráči nejsou po celé republice, a myslím si, že na vesnicích bude ještě hůř. 



Plus v Rovni je, že je tady tolik elévů, ale to je ještě dlouhá cesta, než dorostou. Takže snad 
jedině, aby ti mladí na sobě pracovali a udělali něco pro klub. 
Chceš sám něco dalšího touto cestou sdělit našim divákům, spoluhráčům či 
funkcionářům? Tak divákům, aby jim hráči dělali co největší radost a chodili v hojném 
počtu. Přál bych, aby se tu hrál pěkný fotbal, aby nebyly problémy se záchranou jako vloni. 
Za tu chvilku, co jsem tady, chci funkcionářům poděkovat za jejich práci, protože vím, že to 
není jednoduché. 
Romane, děkujeme za odpovědi. Všichni Ti přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho 
osobních i sportovních úspěchů… 
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Dnešní soupeř v minulém kole: 

 Sokol Újezd „A“ – SK Nemošice „A“ 12:2 (6:0) branky domácích Vohralík M. 5, Dvořáček 3, Koblížek 2, 
Huňáček, Rozsévač, Újezd: Hývl - Doležal, Jiří Petříček, Chlumecký, Rambousek (52. J. Rozsévač) - O. 
Kmoníček, Jakub Petříček, Koblížek, Sobotka - Vohralík (64. Huňáček), Dvořáček (50. Rusín).  

 

NNeejjbblliižžššíí  zzááppaassyy  nnaaššiicchh  mmuužžsstteevv  

 

TJ Sokol Roveň „B“  - Sezemice „B“   Ne 23.10. 15:30 
FK Junior Pce   - TJ Sokol Roveň  St  26.10. 16:30, elévové U-8 
SK Holice   - TJ Sokol Roveň  Čt 27.10. 17:00, elévové U-10 
Sokol Dříteč „A“  - TJ Sokol Roveň „A“  So 29.10. 14:30 
TJ Sokol Roveň „B“  - Horní Ředice „B“  Ne 30.10. 14:30 
TJ Sokol Roveň „A“  -  Mikulovice   So    5.11. 14:00 
 

           


