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TJ Sokol Roveň „A“ nastoupil do prvního zápasu roku 2015 proti Sokolu Chvojenec „B“ 

v tomto složení: Nahoře zleva Jan Kopřiva, Martin Brňák, Marek Šándor, Štěpán Svoboda, 
Josef Zeman, Roman Pavliš, Radek Shejbal, Milan Absolon, Václav Melc (po operaci 

křížových kolenních vazů), Pavel Herbst, Mgr. Jiří Tesař – nový trenér, dole zleva Tomáš 
Madák, Ondřej Koláček, Jakub Dušek, Aleš Kašpar a Jan Baláš. 
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První jarní den a první jarní kolo mistrovských soutěží. Paráda, už nám to zase začíná! 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na derby zápase o mistrovské body v elitní okresní soutěži 
sezóny 2014/2015. Se stejným soupeřem jsme zakončili loňský podzim, krutá prohra 2:1 
byla mimo jiné jedním z důvodů, proč na post trenéra rezignoval František Franc. Řada 
našich hráčů hrála krajské soutěže mládeže právě v Holicích, řada hráčů obou mužstev se 
velice dobře zná. U našeho mužstva působí od ledna nový trenér, Mgr. Jiří Tesař, který 
před čtyřmi roky vytáhl „A“ tým Holic zpět do divize.  Stánek „U Elišky“ je pro Vás opět 
tradičně připraven, přejeme Vám krásné sportovní odpoledne na fotbale v Dolní Rovni. 
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Úvodní slovo starosty a předsedy oddílu kopané v jedné osobě 

 
Dobrý den vážení sportovní přátelé, vítám Vás na prahu jarní 
fotbalové sezony roku 2015. Přeji našim hráčům, trenérům, 
funkcionářům, ale i divákům, aby se toto část soutěže vydařila z 
hlediska sportovního i kulturně-společenského. Naše mužstva 
dospělých nemají vysoké cíle, ale přesto bychom nechtěli řešit 
existenční problémy „A“ mužstva. Dá se říci, že kádry jsou 
stabilizované, hlásíme jen odchod Marka Schmeisera do Luže 
se střídavým startem na Horní Jelení, Lukáše Johanidese do 
krajské soutěže holického dorostu a Ládi Mileho do Srubů. 
Návrat naopak hlásí odchovanci Luděk Vach a Štěpán Svoboda. 
Největší změna je pak na trenérském postu, kde úspěšného 
Františka France vystřídal Jirka Tesař, trenér s mnohaletými 
zkušenostmi s fotbalem ve vyšších třídách. Přeji mu mnoho 

zdaru, i když jsme si vědomi, že se současným kádrem zdecimovaným mnoha 
dlouhodobými zraněními nebude mít lehkou úlohu. Přesto věříme, že vzhledem k jeho 
rváčské povaze připraví zbytek mančaftu tak, aby divákovo oko zaplesalo při pohledu na 
předváděnou hru. Obrovský kus práce budou muset odvést funkcionáři klubu, které v jejich 
funkčním období zasáhla fotbalová e(r)evoluce (proč zrovna nás !!!). Stručně řečeno, 
jedná se o úplnou elektronickou agendu ve fotbale, počínaje psaním zápisu, přestupy 
hráčů, vedení evidence, placení faktur za celý provoz včetně rozhodčích atp.,samozřejmě 
vše ON-LINE. Celý fotbalový národ vyhlíží tuto změnu s očekáváním ale i obavami. 
Doufáme, že i s tímto neočekávaným úkolem se se ctí vypořádáme. Těším se na Vás jako 
na diváky a přeji roveňskému fotbalu dobrý výkop !!!                               Ing.Milan Cimfl 
 

Jak se vedlo v přípravě? 
 
Dřenický pohár + přátelsky: Roveň – Chvojenec „B“ 1:0 (branka Ma.Šándor), R – 
Rozhovice 2:2 (2x Absolon), Dřenice – R 2:1 (Absolon), R – Rohoznice 2:3 (Komárek, 
Dušek), Ostřešany – R 4:4 (Absolon 3, Brňák), R - Jaroslav 5:2 (Absolon 2, Dušek, 
Madák, Vach), Litětiny – Roveň „B“ 3:2 (Dušek 2) 
 
Nejlepší střelci v přípravě: Milan Absolon 8 branek, Jakub Dušek 4    

 

Představujeme nového trenéra Mgr. Jiřího Tesaře (nar. 1977) 

 
Znáte našeho nového trenéra a dokonce z televize? Nemýlíte 
se, z titulu výkonu svého zaměstnání ho můžete na 
obrazovkách TV občas spatřit v roli tiskového mluvčího, 
naposledy byl ve zprávách na Nově v úterý… Abychom ho 
představili blíže, přinášíme s první společný rozhovor, který jste 
z větší části mohli najít i na našich webových stránkách. 
Jirko, co říci našim čtenářům na úvod? Dobrý den. V úvodu 
našeho povídání bych chtěl pozdravit všechny diváky, 
funkcionáře i hráče v Rovni, popřát jim pevné zdraví a vše 
dobré v roce 2015. Doufám, že brzy najdeme společnou řeč a 
společnou prací přispějeme ke sportovní spokojenosti všech 
stran. 
Můžeš se stručně představit? Jsem ženatý, se svou 
manželkou Andreou a dcerami Eliškou (nar.2008) a Natálkou 
(2012) žijeme v rodinném domku, který jsme si postavili v 

Dražkovicích. Pracuji jako tiskový mluvčí Policie ČR v Chrudimi. Vystudoval jsem tělocvik 
a matematiku na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. 
Co bys řekl ke svému aktivnímu působení ve sportu? S fotbalem jsem začínal v 
Pardubicích v tehdejším týmu VCHZ. Zde jsem si zahrál i dorosteneckou ligu. Následně  
 
 



 
Jsem kopal za Teslu Pardubice (divize dospělých). Následovalo studium v Českých 
Budějovicích, tam jsem hrál za TJ Bavorovice (1.A třída). Působil jsem jako hráč v 
mužstvech Paramo Pardubice, TJ Sokol Újezd, Sokol Dříteč či FK Ředice. Nyní hraji za 
SK Dražkovice. Vedle toho hraji dlouhodobě malou kopanou, v současné době za vlastní 
tým TFT Pardubice, také i futsal za Torf Pardubice. 
Co trenérská kariéra? Mé trenérské působení začalo již při VŠ studiu v ČB, přímo u 
přípravek SK Dynama ČB. Následně jsem trénoval např. mládežnická mužstva v Tesle 
Pardubice. V roce 2005 se nám podařil se staršími žáky návrat do žákovské ligy, v týmu 
působilo několik hráčů, které můžete znát z Vašeho okolí – např. Fery Pýcha, Jarda Lukas 
(Moravany), Miloš Chvála (Sezemice, nyní Holice), Jirka Beran (dnes Moravany), Pavel 
Dědič (Horní Jelení), do ligy nahlédli Jakub Synek (FK Mladá Boleslav) a Venca Sklenář 
(FK Pce). Následně jsem působil v mládežnickém centru AFK Chrudim, trénoval jsem i 
mladé elévky ve Dřítči. Z dospělých týmů jsem vedl TJ Sokol Újezd či AFK Chrudim B. Od 
léta 2009 jsem trénoval SK Holice v krajském přeboru. S tímto týmem jsme v sezóně 
2011/2012 postoupili do divize. Bohužel po postupu nedošlo k nezbytnému doplnění 
kádru, takže po divizním podzimu 2012 výbor řešil neutěšené postavení v tabulce 
výměnou trenéra. Již v době mého trénování v Holicích jsem pomáhal jako aktivní hráč s 
trénováním i v Ředicích. Jelikož se nám narodila druhá dcera, rozhodl jsem se tenkrát z 
časových důvodů kývnout na nabídku mých domácích Dražkovic, abych tam hrál a 
zároveň i trénoval. Vedle toho jsem ještě trénoval asi 6 let i futsalové juniory Torfu 
Pardubice, mým svěřencem v tomto týmu byl mimo jiné i gólman Mára Schmeiser. 
Postup s žáky do ligy, postup v Holicích do divize, s jakým cílem přicházíš  
do Rovně? V prvé řadě musím říct, že cíl si určíme společně s hráči a celým realizačním 
týmem. Chci, abychom šli za naším společným cílem, a ne abych já sám stanovoval 
nějaký svůj osobní cíl. Vize samozřejmě mám.  
Můžeš našim čtenářům říci, proč ses rozhodl jít trénovat právě do Rovně? Důvodů 
bylo několik a nechci se nějak rozepisovat. Jedno je jisté. Těšil jsem se na kvalitní tým, se 
kterým bude radost pracovat. Práci minulého trenéra Františka France musím pochválit.  
A v podstatě jít do Rovně, to byla i obrovská výzva! 
Co jména jako Luděk Vach, Petr Kopa, Milan Machatý, Jaromír a Tomáš Krpatové? 
Nebylo by dobré mít je v kádru? Beru všechny zmiňované všemi deseti! Kluky znám 
dobře a bylo by zcela super mít je všechny v týmu. Jejich zkušenosti by byly k 
nezaplacení. Budu ale realista a vím, že „Krtkové“ se určitě ještě úspěšně poperou o místa 
v základu v týmech působících v soutěžích o několik tříd výše. Kopík, Luďa a Judy ???  
Platí první  věta  této odpovědi.    
Měl jsi již možnost poznat tréninkové zázemí v Rovni? Ano, měl. Musím jednou větou 
říct, že na okresní soutěž skvělé. Umělka i tělocvična, vše po ruce. 
Jak hodnotíš herní přípravu? Sestava se hodně střídala, poznával jsem jednotlivé hráče, 
nejvhodnější posty pro ně. Celkový dojem není ze zápasů úplně nejlepší. Pokud vypadnou 
z různých důvodů ze sestavy 1 - 2 hráči, budeme mít starosti je nahradit. Chválím snahu i 
přístup mladých kluků, starší jim pomáhají, pokud to vydrží příští rok, půjde výkonnost 
týmu určitě nahoru. Nepotěšilo zranění Ludi Vacha, natažené kolenní vazy. 
Co říkáš na téma Jirka Tesař, hrající trenér Rovně? Tuto otázku přenechám někomu 
jinému. Nechci nominovat sám sebe z pozice trenéra na hráče. Jedno je jisté. S fotbalem 
jako hráč ještě končit nehodlám .  
Co první mistrák? Dalo by se říci zápas jako každý jiný. V Holicích jsem působil, řadu 
kluků tam znám, vzpomínám jen v dobrém.  Na zápas se moc těším.  
Co bys chtěl na závěr úvodního rozhovoru vzkázat našim hráčům, funkcionářům, 
divákům či sponzorům? Opět to samé co v úvodu. Popřát jim pevné zdraví a vše dobré 
v celém roce 2015. Těším se na spolupráci a dobré sportovní výkony s podporou skvělého 
publika.  
 
Jirko, přejeme mnoho zdaru, ať se společně všem zainteresovaným podaří Sokol 
Roveň pozvednout dál a výš, nechť Sokol Roveň stále letí vzhůru!    
 
 
 
 



 
 

Kluci z Dolní Rovně reprezentují Českou republiku 

 
Honza Shejbal z Dolní Rovně (nar.1994), hráč prvoligového týmu 
FC Hradec Králové se po podzimním zranění ramene, které utrpěl 
v mistrovském zápase v listopadu na Baníku Ostrava se postupně 
vrací do sestavy. Aktuálně dostal pozvánku na sraz reprezentace 
ČR do 20 let, se kterou odjede v příštím týdnu do Aue 
k přípravnému zápasu s Německem. 
 
 
Marek Schmeiser z Dolní Rovně (nar. 
1996) v termínu 21. – 22. 2. 2015 

debutoval ve futsalové reprezentaci ČR do 21 let na 
mezinárodním turnaji Ostrava Cup 2015. Mára začínal ve 
futsalovém týmu Torf Pardubice, chytal fotbalovou divizi 
v Holicích, to vše v době, kdy oba týmy vedl současný trenér 
Rovně Jirka Tesař.         
 
 

Jak se hrálo na podzim? 

 
SK Holice „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:1 (0:0), naši vedoucí branku vstřelil Milan 

Absolon, domácí brankami Dana Valenty a Petra Flachse v rozmezí 86. -  89. minuty 
výsledek otočili  

 
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Hainz – sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

 

Nejbližší program našich mužstev 

 
29. 3. 2015, Ne 15:00 hod. Přelovice „A“  - Roveň „A“ 
4. 4. 2015, So 16:30 hod. Roveň „A“ – Nemošice „A“   

5. 4. 2015, Ne 16:30 hod. Dříteč „B“ – Roveň „B“ 
 

 

 


