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TJ Sokol Roveň „A“ před prvním  jarním mistrovským  zápasem roku 2015 proti 

 SK Holice „B“.  Nahoře zleva Václav Melc, David Šišán, Jan Baláš, Ondřej Koláček, Jakub 
Dušek, Roman Pavliš, Aleš Kašpar, Ondřej Mikuláš, Luboš Kaplan, Radek Shejbal, dole 

zleva ŠtěpánSvoboda, MarekŠándor, Martin Koláček, Jiří Tesař – trenér, Josef 
Zeman,Tomáš Madák, Milan Absolon, v kabině se zdržel Ladislav Mile…  
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Pomlázka 2015.  Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším zápase o mistrovské body v elitní 
okresní soutěži sezóny 2014/2015. Naši borci jsou po minulém víkendu nažhaveni, chtějí  
nechat rychle zapomenout na nepovedený zápas v Přelovicích a soupeře chtějí o svátcích 
poslat domů s pořádnou nadílkou  ve stylu „co se do něj vejde!“ Určitě se máme na co 
těšit, uvidíme,  zda se odvážné přání vyplní. Soupeř totiž není žádné béčko. Jedno je však 
jisté již před zápasem. Stánek „U Elišky“ je pro Vás opět tradičně připraven, sport je a 
zůstane jenom spotem, takže pro nás diváky platí, krásné sportovní odpoledne, dobrou 
chuť a zažehnanou fotbalovou žízeň! 
 

http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas


Poslední mistrovské zápasy TJ Sokol Roveň 

 
TJ Sokol Roveň „A“ – SK Holice „A“ 1:0 (0:0), branka A. Kašpar, sestava: J. Baláš – R. 
Pavliš, M. Koláček, J. Zeman, O. Mikuláš – Š. Svoboda, T. Madák, Mar. Šándor, A. 
Kašpar – M. Absolon, J. Dušek (střídal. O. Koláček, L. Míle T. Komárek, R. Shejbal). 
Štastné vítězství a trenérovo hodnocení hráčů: Balda 7 - pár výborných zákroků, mančaft 
v něm měl  velkou oporu, Štěpán 7 - pro všechny asi velké překvapení, byl správně 
namotivovanej a zahrál velmi dobře, byl důrazný, dotěrný, makal a nebál se kličky,  
Kolas 6 - defenzivní úkoly plnil zodpovědně, chyběla jen větší podpora ofenzívy,  
Pepa 7 - svým důrazem si získal respekt a vzadu téměř nechyboval, také by se mohl více 
zapojit do ofenzívy, Óňa 6 - také ukázal, že umí hrát důrazně, defenziva dobrá, 
 ale podpora směrem dopředu chyběla, Kašpi 6 - ve správný okamžik na správném místě, 
zápas odmakal, ale individuálně po technické stránce umí víc, potřebuje rychleji řešit 
situace, ať už s míčem či bez něj, Šándy 4 - možná se něm podepsal poločas odehraný 
za dorost Holic, ale spíše byl větší problém v hlavě, potenciál má, tak jen se nebát, 
Mady 7 - odvedl neskutečné množství černé práce, odmakal celý zápas,  a i po stránce 
psychické byl vyrovnanej,  dokázal poradit i hecovat, super, Roman 5 - myslím, že ještě 
není v herní pohodě, chyběl tři týdny, ale zápas odmakal tak jako všichni, 
Absa 6 - střelecky se sice neprosadil, ale makal, moc se mu nedařilo i po technické 
stránce, ale to dokázal nahradit bojovností, Důša 6 - pro obranu hostí byl velmi 
nepříjemný, dotěrný i bojovný, bohužel selhal ve stoprocentní tutovce. Střídající:  Píďa 6 - 
vzadu si odehrál, co měl, směrem dopředu se mu moc nechtělo, Láďa 5 - na hráče, který 
myslí na vyšší soutěže, musí být tahounem týmu, co měl, to odmakal, individuálně nic 
moc, Komár 6 - opět hráč, který svojí rychlostí dělal holickým obráncům problémy, na to, 
že nemá natrénováno, byl platným hráčem. Vzhledem k určitým okolnostem se do hry 
nedostal po vzájemné dohodě Šejba - nucené střídání na pět minut. Je to poctivý hráč a 
musí stále makat, příležitost určitě dostane. 
TJ Přelovice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:0 (0:0), sestava Baláš - Mikuláš, Mládek, 
Koláček M., Koláček O.- Pavliš, Madák, Šándor, Kašpar - Dušek, Absolon. Střídali Mile, 
Brňák. Půl hodiny měl náš tým více ze hry, potom nastal útlum,  zbytečná ztráta bodů. 
Bodování trenéra (stupnice 1 – 10, nejlepší=10): kromě Baldy, který měl dobré zákroky, si 
nikdo nezaslouží více jak 5 bodů. Tzn. Balda 6, Šándy sice naběhal hodně, ale herně 
špatný - 4, oživení měl přinést Láďa Mile, ale na hřišti ho nebylo téměř vůbec vidět - 4, 
ostatní za 5.   
 

Pardubický deník napsal před zahájením fotbalového jara 

 
SOKOL ROVEŇ, Milan Cimfl – sekretář: „Cíl je jasný, udržet se v klidných vodách 
tabulky. Vzhledem k tomu, že jsme kádr prakticky neposílili, pouze se vrací naši 
odchovanci Luděk Vach z Chvojence a dorostenec Svoboda z Holic, si ani jiné mety dávat 
nemůžeme. Také proto, že momentálně dlouhodobě laboruje se zdravím minimálně pět 
hráčů základní sestavy. Naopak ambice zahrát si vyšší soutěže mají ještě Marek 
Schmeiser (Luže se střídavým startem na Horním Jelení), Mile (Sruby), Johanides (krajská 
soutěž dorostu v Holicích). Takže největší posilou je ta na trenérském postu. Úspěšného 
Františka France střídá další velmi kvalitní trenér s bohatými zkušenostmi z vyšších 
soutěží Jiří Tesař. Jsme si vědomi, že za současné situace nejsme schopni jeho ambicím 
v kvalitě kádru dostát, přesto si myslíme, že s jeho rváčskou povahou hozenou rukavici 
rychle zvedne…" 
 
SK NEMOŠICE, Petr Dvořák – předseda oddílu: „Zimní přípravu jsme pojali zejména 
formou sálové kopané, když se Steeling ligy zúčastnila dvě družstva složená z hráčů áčka 
i béčka. EK tým soutěž vyhrál a SKNB se umístil na čtvrté příčce. Největším oslabením 
není odchod hráčů, ale trenéra Milana Ujce, kterého zlákal divizní Dvůr Králové. Nicméně 
přislíbil účast na některých utkáních jako hráč. Trénování se ujímá Martin Vítek jako hrající 
trenér a moje osoba jako vedoucí mužstva. Kádr k velké radosti zůstal nezměněn. Naším 
cílem je hrát pohledný fotbal, který přiláká co nejvíce příznivců a pohybovat se v horních 
patrech tabulky." 
 



 
 
 
 
 
 

Povídání s hrajícím trenérem našeho béčka Milanem Rojkovičem (nar. 1974) 

 
Při prvním mistrovském zápase jste Vám alespoň trochu 
představili  nového trenéra áčka Jirku Tesaře. O 
velikonočním víkendu startuje i mistrovská soutěž 
našeho béčka, IV.třída Holicko. I proto pár dotazů pro 
hrajícího trenéra tohoto týmu, roveňského srdcaře z 
Komárova, Milana Rojkoviče. 
Meky, u prvního týmu skončil po podzimu trenér 
Franta Franc, se kterým jsi v některých  fotbalových 
náhledech úplně nesouhlasil. Nečekal jsi, ţe budeš 
výborem  TJ Sokol Roveň osloven,  abys áčko 
převzal?  
Ha, ha, sice jsem France nemusel, ale tohle mě nikdy 
nenapadlo, trénovat áčko. Možná to vezmu až budu 

v důchodu  a budu na to mít čas. 
Co říkáš na to, ţe přišel do Rovně  nový trenér, necítíš nějaké osobní nedocenění? 
Jsi s Jirkou Tesařem v kontaktu, jste domluveni na tom,  jak má spolupráce prvního 
a záloţního týmu fungovat? 
Jsem rád, že přišel nový trenér, jsem s ním velice spokojen, jeho názory se shodují 
s mými a naše komunikace je dobrá. 
Generálka před týdnem s Velinami, radost pohledět na šíři kádru, fotbalová 
produkce však nic moc. Co k tomu dodat? 
No, co k tomu dodat? Děs a hrůza, oni ty mladý si myslí, že všechno přijde samo, ale bez 
bojovnosti, přesnosti, to nepůjde. 
Tomáš Chocholouš, Vašek Ţatecký,  je určitě  super, ţe je člověk opět mohl vidět v 
akci na place.  Další mlaďáci (např. Kurka, Kmoníček) byli jen mezi diváky. Dokáţeš 
tyto kluky přitáhnout  trvaleji zpět  na zelený paţit, aby bojovali za čest a slávu své 
obce? 
Můžu říct jen jedno, je dobře, že se kluci vrací zpět na zelený pažit, my starší je v tom 
budeme podporovat, ale hlavně záleží na nich, co chtěj a nechtěj. Jsem Roveňák,  ak za 
to hraju a prodám vše, co ve mně je. 
Ještě jedna na závěr. Starší kluci, hráči bega, Milan Cimfl, Petr Motyčka, Milan 
Kašpar, nakonec i ty, osobně si myslím, ţe to jsou ideální parťáci pro mlaďase  v 
mančaftu, kteří by jim měli napomoci k posunu do áčka. Jak to vidíš ty? 
My starý si chceme zahrát, nevidím důvod klukům nepomoct do áčka, ale hlavně musí 
chtít oni něco dokázat. Zatím to tak bohužel není. 
Meky, sice není Roveňský poločas bulvár, přesto, chceš něco prozradit ze svého 
soukromí?  
Každý má své soukromí a nechce si do něj nechat nějak šahat, což znamená, že já taky 
ne. Promiň, ale soukromí je soukromí, to sem nepatří, i když vím, na co dotazem narážíš. 
Každý si to přeberte podle svého. Jinak dík za otázky. 
Meky, díky za odpovědi, ať se ti daří jak ve sportu, tak v soukromém ţivotě!   
 
 
 

Jak se hrálo na podzim? 

 
SK Nemošice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 3:0 (1:0), Linha 2, Koblížek  

 
 
 



 
 

Náš soupeř v minulém kole 

SK Nemošice „A“ – SK Sparta Dašice „A“ 2:3 (0:1), branky Novotný, Michňák - J. 
Vajer, Buchtele, P. Šmejda.   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Štěpán a David Svobodovi 

 

    Tomáš Chocholouš se vrací k fotbalu  

 
 

Nejbliţší program našich muţstev 

 
Sokol Dříteč „B“  - TJ Sokol Roveň „B“  Ne    5.4.16:30  
FC Titanic Srch B           - TJ Sokol Roveň   Ne  12.4.16:30  
Rosice nad Labem „B“ - TJ Sokol Roveň „B“  Ne  12.4.16:30  
TJ Sokol Roveň „A“  - FK Horní Ředice „A“       So  18.4.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Paramo Pardubice  Ne  19.4.17:00 
 
 

 


