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Vážení příznivci Sokola Rove
 Po výhře, po prohře, doma i venku, stále jste

Pernštejn okresní přebor

sobota

 
                                                                                                         

 
Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na 
okresního přeboru sezóny 2016/2017
podzim?  Pokud naši borci vstřelí alespoň o jeden gól více než soupeř
gól vlastní, tak potom určitě! Občerstvovací stánek
takže krásné podzimní sportovní odpoledne.
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íznivci Sokola Roveň. Děkujeme, že jste nám celý podzim v
e, doma i venku, stále jste byli s námi. A že těch proher zase letos bylo…

 

Pernštejn okresní přebor  
                                      

sobota 5. listopadu 2016 
14:00 hodin 

                                                                                                        

vítejte na posledním domácím mistrovském zápase Pernštejn 
okresního přeboru sezóny 2016/2017. Vyhraje náš tým doma alespoň jednou za celý 

Pokud naši borci vstřelí alespoň o jeden gól více než soupeř
Občerstvovací stánek „U Elišky“ je pro Vás opět připraven, 

sportovní odpoledne. 
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jste nám celý podzim věřili a fandili. 

ěch proher zase letos bylo… 

                                                                                                        znak obce 

 

mistrovském zápase Pernštejn 
doma alespoň jednou za celý 

Pokud naši borci vstřelí alespoň o jeden gól více než soupeř a nebude se jednat o 
je pro Vás opět připraven, 
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TJ Sokol Roveň „A“ - Újezd 0:3 (0:1),
Johanides, Krpata, Zeman, Pachovský 
Soupeř trestal z brejků, hattrickem se prezentoval naší obranou nepolapitelný útočník 
Vohralík. 
TJ Sokol Roveň „B“ – Sezemice „B“ 0:0, 
zápas skončil dělbou bodů. 
Sokol Dříteč „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 3:0 (2:0),
Kašpar - Mikuláš, Brňák, Kaplan, Dušek 
Štancel). Ke vstřelení branky nestačilo našemu týmu ani šest vyložených šancí. 
pod sluncem. Fotbal se hraje na góly, bez nich
TJ Sokol Roveň „B“ – FK Horní Ředice „B
Kašpar, R. Shejbal, Mládek - Nečesaný, Johanides, Roček, Motyčka 
Herbst, Pekárek). Vedoucí tým tabulky z
spravedlivá. 
 

Představujeme : Tomáš Mikan (
 
Seriál „rove
představíme dalšího staronového hrá
v posledních zápasech dokonce kapitánem našeho bé
Kapitánskou pásku p
trené
s Tomášem Mikanem
Tomáši, jsi stále kmenovým hrá
dlouho jsi pobýval u soused
popiš, jak a kdy se zrodil Tv

Zdravím 
dorostu jsem s fotbalem na n

s tím, že se v Litětinách založí „B“ tým
vydržel asi 5 let, jestli si dobř
dlouho, ale vždycky to nedopadlo, protože bylo v Lit
nechtěl nechat. Letos to vypadalo, že to bude v pohod
Do Lit ětin se vrátil trenér Vaníč
ambice týmu na postup do III. tř
Tak moc ho neznám, ale myslím, že bude v pohod
asi povedly, ale to ukáže až čas, jestli to je všechno ideální, ale podle m
Co děláš jako svou profesi? 
Pracuji v České spořitelně na pozici testera, zatím. 
Připomeň svou fotbalovou kariéru, trenéry i spoluhrá
To je jednoduchý, moc bohatá totiž není. Asi 2 roky ve starších žácích, celý dorost v Rovni, 
pak asi těch 5 let v Litětinách, a letos zase zpátky v Rovni. T
hodně, tak radši nebudu jmenovat, aby n
Tvůj táta (pozn. Vladimír Mikan, nar. 195
parádní éru působení dorostu TJ Sokol Rove

iissttrroovvsskkéé  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovv

Újezd 0:3 (0:1), sestava Baláš - Kučera, Dušek, Kašpar, Mikuláš 
Johanides, Krpata, Zeman, Pachovský - Kaplan, Machatý (Roček, Štancel, Pekárek, Absolon). 

brejků, hattrickem se prezentoval naší obranou nepolapitelný útočník 

Sezemice „B“ 0:0, trefit branku byl pro oba týmy nadlidský úkol

TJ Sokol Roveň „A“ 3:0 (2:0), sestava Baláš - Johanides, Krpata, Zeman, 
Mikuláš, Brňák, Kaplan, Dušek - Machatý, Pachovský (Pekár
Ke vstřelení branky nestačilo našemu týmu ani šest vyložených šancí. 

. Fotbal se hraje na góly, bez nich body nejsou… 
FK Horní Ředice „B“ 2:2 (1:1), Melc, vlastní sestava: Valenta 

Nečesaný, Johanides, Roček, Motyčka - Melc, Štancel (Rojkovič, 
Vedoucí tým tabulky z Ředic toho moc nepředvedl, dělba bodů je 

ředstavujeme : Tomáš Mikan (nar.1989) 

Seriál „roveňské fotbalové návraty“, díl t
ředstavíme dalšího staronového hráče TJ Sokol Rove

v posledních zápasech dokonce kapitánem našeho bé
Kapitánskou pásku přitom v té době dlouhou dobu st
trenér a fotbalový všeuměl Milan Rojkovič. I o tom dnes bude 
s Tomášem Mikanem. 
Tomáši, jsi stále kmenovým hráčem Rovn
dlouho jsi pobýval u sousedů, mezi Indiány. Rovnou nám 
popiš, jak a kdy se zrodil Tvůj odchod i sou

Zdravím všechny fandy fotbalu, hlavně toho rove
dorostu jsem s fotbalem na nějaký čas seknul, pak p

tinách založí „B“ tým. Tak jsem to tam šel zkusit, nakonec jsem tam 
vydržel asi 5 let, jestli si dobře vzpomínám. Návrat do Rovně jsem Podzimovi sliboval 
dlouho, ale vždycky to nedopadlo, protože bylo v Litětinách málo lidí, tak jsem je v tom 

etos to vypadalo, že to bude v pohodě, tak jsem koneč ě
tin se vrátil trenér Vaníček, přišly i nějaké posily. Jak vnímáš tohoto trenéra a 

ambice týmu na postup do III. třídy? 
Tak moc ho neznám, ale myslím, že bude v pohodě, dokáže to správně

čas, jestli to je všechno ideální, ale podle mě

ě na pozici testera, zatím. ☺ 
 svou fotbalovou kariéru, trenéry i spoluhráče. 

To je jednoduchý, moc bohatá totiž není. Asi 2 roky ve starších žácích, celý dorost v Rovni, 
a letos zase zpátky v Rovni. Těch spoluhrá

, tak radši nebudu jmenovat, aby někdo nebyl naštvanej, že jsem ho nezmínil
j táta (pozn. Vladimír Mikan, nar. 1957) byl výborným fotbalistou, v Rovni zažil 

sobení dorostu TJ Sokol Roveň v krajských sout

vveeňň  

Kučera, Dušek, Kašpar, Mikuláš - 
Kaplan, Machatý (Roček, Štancel, Pekárek, Absolon). 

brejků, hattrickem se prezentoval naší obranou nepolapitelný útočník 

trefit branku byl pro oba týmy nadlidský úkol, a tak 

Johanides, Krpata, Zeman, 
Machatý, Pachovský (Pekárek, Kučera, Roček, 

Ke vstřelení branky nestačilo našemu týmu ani šest vyložených šancí. Nic nového 

Melc, vlastní sestava: Valenta - Mikan, 
Melc, Štancel (Rojkovič, 

Ředic toho moc nepředvedl, dělba bodů je 

ské fotbalové návraty“, díl třetí. Dnes Vám 
če TJ Sokol Roveň, který byl 
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as, jestli to je všechno ideální, ale podle mě to vypadá dobře. 

To je jednoduchý, moc bohatá totiž není. Asi 2 roky ve starších žácích, celý dorost v Rovni, 
ěch spoluhráčů a trenérů bylo 

kdo nebyl naštvanej, že jsem ho nezmínil. ☺  
) byl výborným fotbalistou, v Rovni zažil 

 v krajských soutěžích tehdejšího 



Východočeského kraje. Vzpomíná táta na tuto dobu i na trenéra Ladislava Bartoně, 
který dorost do této soutěže dovedl? 
Určitě vzpomíná, ale se mnou moc ne, já mu k tomu nemám moc co říct, když jsem to 
nezažil. A když se o tom baví s někým jiným a já slyším, jakej to byl bombarďák, tak se k 
tomu taky moc nevyjadřuju, nemám, čím bych přispěl. ☺ 
Vrátil ses do Rovně a hraješ za béčko. Máš ambice prosadit se i do áčka? 
To asi nee. 
Můžeš porovnat fotbalovou partu v Rovni a Litětinách? 
Tak v Litětinách jsem byl docela dlouho, těch piv jsem tam s nimi vypil dost, v Rovni jsem 
chvilku, tak zatím bych řekl, že v Litětinách byla parta trošku lepší. Ale to se ještě může 
změnit, vypadá to dobře. Má to tady potenciál. ☺ 
A co porovnání funkcionářů obou klubů? 
Podle mě se v obou klubech odvádí dobrá práce, dělají to ve svém volném čase a kolikrát to 
všechno padá na jejich hlavu. Takže tady klobouk dolů a dík za to, že to někdo dělá. 
Abych nezapomněl, jak to přišlo, že Ti Meky předal kapitánskou pásku? 
Po poločasovém výsledku v derby (pozn. v Litětinách), který nebyl moc dobrý, šel Meky 
střídat. O pásku nikdo moc nestál, já jsem na to byl zvyklý, být kapitán, když se prohrává, 
tak jsem si jí vzal. Další zápas jsem zůstal, ale to byla pouze technická chyba, teď už je 
všechno v pořádku a pásku má ten pravý kapitán. ☺ 
Kterému našemu či zahraničnímu mužstvu fandíš, máš nějaký svůj fotbalový vzor? 
Spartě, to je všeobecně známo,  pak ještě Chelsea. 
Fandíš tedy Spartě, myslíš, že na konci sezóny bude Sparta v tabulce před Slavií? 
Doufám, že to tak dopadne, už by to ten titul zase chtělo. 
Sleduješ i kariéru Honzy Shejbala z Dolní Rovně? 
Určitě, doufám, že to v té Nitře pořádně nakopne a jednou ho v té Spartě uvidím, kvalitní 
levák tam teď chybí. 
A ještě zpět k fotbalu v Rovni. Co udělat pro záchranu okresu v Rovni? 
To je těžká otázka, kdybych na to znal odpověď, tak bych si jí pro sebe určitě nenechal. Ale 
věřím, že se okres dál udrží. 
Co takhle angažovat „Roveňáky“ Jaromíra Krpatu ml., p řípadně Davida Petruse? Pro 
Honzu Shejbala by to bylo ještě asi brzy… Nemáš nějaký nápad jak toho dosáhnout? 
Tak řešení by to určitě bylo. Asi by chtělo na ně v hospodě trochu víc zatlačit a podepíšou, 
co budeme chtít. ☺ 
Prozraď ještě našim čtenářům, jaké máš další záliby, oblíbené jídlo, pití či muziku? 
K zálibám – tak celkově mě baví fotbal, dobrý film a muzika, hospoda, a samozřejmě práce. 
Jídlo – až na špenát - si dám všechno, když teda zrovna jím. A ta muzika, tam je toho hodně, 
ale kdybych musel vybrat, tak Rybičky 48 a InéKafé. 
Máš nějakou vážnou známost, uvažuješ už o založení rodiny? Nebo upřednostňuješ 
„mamá hotel“? 
Nemám, takže rodina asi nehrozí. ☺ Zatím je mamá hotel, ale snad už moc dlouho nebude… 
Prozraď, jaká by měla být dívka Tvých snů? 
Až takovou najdu, tak ji všichni poznáte. ☺ 
Chceš sám něco dalšího touto cestou sdělit našim divákům, spoluhráčům či 
funkcionářům? 
Divákům, ať chodí v hojném počtu a podporují svůj tým, i když se nedaří, je to potřeba. 
Funkcionářům, jak už jsem psal výše, hlavně poděkování za to, co a jak dělají,  



a spoluhráčům, ať na mě nejsou moc nas..ný, když se mně něco nepovede (a že toho je,  
 a bude dost). ☺ 
Tomáši, díky za odpovědi, ať se Ti vše daří! Jen pokud jde o tu Spartu, v konečném 
účtování by Ti mohlo stačit druhé místo, hned za Slavií!  
 

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

Tak ještě za týden a potom 
se těšit na lepší jaro...                    

   
 

Dnešní soupeř v minulém kole: 

 
Mikulovice - Nemošice 2:2 (1:0), branky domácích P. Vencl, Kříž. Mikulovice: Sušil - Novotný (46. 
Soukup), Kříž, J. Vencl, Bříza - Stefanov, T. Karlík, Valský, Svoboda (74. M. Karlík) - Plesinger, P. Vencl 
(85. Vohralík). 

 

NNeejjbblliižžššíí  zzááppaassyy  nnaaššiicchh  mmuužžsstteevv  

 
        SK Sparta Dašice - TJ Sokol Roveň „A“  So 12. 11. 2016  13:30 hod. 
        Sokol Dříteč „B“    - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 13. 11. 2016          13:30 hod. 
 

                   
 


