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TJ Sokol Roveň „A“ nastoupil v tomto sloţení  v podzimním vzájemném měření sil 
dnešních soupeřů. Nahoře zleva Marek Šándor, Luboš Kaplan, Luboš Mládek, Martin 

Brňák, Jiří Roček, Martin Koláček, Milan Absolon, dole zleva Ladislav Mile, Aleš Kašpar, 
Jan Baláš, David Král, Lukáš Johanides, Tomáš Madák a Jan Kopřiva. Porovnejte, kolik 

hráčů z této sestavy není dnes z různých důvodu k dispozici…   
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Vítejte na dalším zápase o mistrovské body v Dolní Rovni. V minulém kole naši borci 
přivezli bod ze hřiště Srchu po remíze s tamním rezervním týmem, který byl výrazně 
posílen některými plejery hrajícími I. A třídu. Dnes  máme  na programu další lahůdku,  
derby zápas  s vedoucím týmem okresního přeboru! Náš trenér Jirka Tesař v týmu 
soupeře působil, v ligovém týmu starších ţáků Tesly Pardubice učil fotbal Pavla Dědiče, 
který v minulém kole hattrickem sestřelil Spartu Dašice. O tom, ţe za hosty nastoupí i 
bombér Milan Machatý, který bydlí v Rovni  a posledně nám dal  tři kusy, taky není 
pochyb. Naši kluci v Ředicích vedli 3:0, aby nakonec odešli poraţeni v poměru 5 : 3, určitě 
mají dnes co napravovat. Máme se nač těšit, i stánek „U Elišky“ je tradičně připraven! 

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


 

Poslední mistrovské zápasy TJ Sokol Roveň 

 
TJ Sokol Roveň „A“ – SK Nemošice „A“ 1:0 (1:0), branka L. Mile  sestava:  J. Baláš – 
Š. Svoboda, L. Mládek, J. Zeman, O. Mikuláš – L. Míle T. Madák, M. Koláček, A. Kašpar– 
M. Absolon, J. Dušek (střídali: O. Koláček, Marek Šándor, R. Pavliš, R. Shejbal). Pohledný 
fotbal v první půli, ve druhém řada nevynucených chyb. Hodnocení a bodování trenéra 
dopadlo takto : „Nejprve  musím doplnit hráče zápasu z Přelovic - Balda, hráč zápasu 
s Nemošicemi – Óňa, bodovačka: Balda - 8, Óňa - 8, Pepa - 7, Luboš - 7, Štěpán - 6, 
Kašpi - 6, Kolas - 5, Mady - 5, Láďa - 6, Absa - 6 (jako útočník se do gólovek umí dostat, 
tak uţ je začni proměňovat  Důša - 5, Píďa - 6, Roman - 6, Šándy – 5.“ 
FC Titanic Srch „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 1:1 (1:0), branka Jakub Dušek (viz foto),  

sestava J. Baláš - O. Mikuláš, J. Zeman, L. Mládek, O. Koláček - 
A. Kašpar, M. Koláček, T. Madák, Svoboda Š. - M. Brňák, T. 
Komárek. Střídali: L. Mile, J. Dušek, M. Absolon. Trenér Jiří 
Tesař: „Takovéto zápasy, kdy máme scénář ve své reţii musíme 
vyhrávat. Mančaftu se dá vytknout pár chyb, ale jediné na co jsem 
naštvaný je zahazování 100% šancí. Těch jsme měli minimálně 
osm. Komárek, který byl v sestavě poprvé, zahrál velmi slušně, 
ale k čemu je vám útočník, který góly nestřílí. Je to sice první bod 
zvenku, ale díky předvedené hře, která nebyla špatná, jsme měli 
mít body tři. Bodování hráčů: vcelku jednoduché, všichni za 6, 

pouze Komárek ze neproměňování 5 (podotýkám, ţe herně zahrál moc dobře) a Důša za 
7 (konečně se prosadil střelecky a přihrál i na 100% gólovku). Hráčem zápasu si kluci 
zvolili se stejným počtem bodů Důšu a Luboše.“   
TJ Sokol Dříteč „B“ – TJ Sokol Roveň „B“ 2:0 (1:0), sestava M. Rojkovič - T. 
Chocholouš, R. Král, R. Shejbal, M. Kašpar - Š. Svoboda, D. Svoboda, V. Ţatecký, J. 
Dušek - R. Přibyl, T. Komárek, domácí byli lepší jen v zakončování, jinak byl zápas 
vyrovnaný. 
Rosice nad Labem „B“- TJ Sokol Roveň „B“ 2:2 (1:2), branky vlastní, Přibyl. Sestava 
M. Rojkovič - M. Kašpar, R. Král,R. Shejbal,J. Roček - M. Nečesaný, V. Ţatecký, P. 
Motyčka,R. Pavliš - Marek Šándor,R. Přibyl Zápas na jednu branku (tu naši), v ní se však 
překonával  Rojkovič. Překvapivý bod ze hřiště vedoucího týmu soutěţe. „Závěrem vám 
chci poděkovat, je vidět, ţe kdyţ se chce, tak to jde, potrénujem, pokecáme, proberem to 
a ono to půjde, ještě jednou dík, dobrý výkon, pochvala pro nestárnoucí hráče.“ Meky  
 

Pardubický deník napsal před zahájením fotbalového jara… 

 

FK HORNÍ ŘEDICE: Stanislav Šedivka – trenér: „Zimní přípravu jsme absolvovali 

v domácích podmínkách na umělé trávě v Ředicích. Tréninková účast a morálka se 

odvíjely od pracovních povinností a zdravotního stavu hráčů. Pro trenéry v těchto 

soutěţích je k ideálu vţdy daleko, a to se týká i našeho muţstva. Odehráli jsme šest 

přípravných utkání převáţně s týmy hrající I. A i I. B třídu. V nich jsme se prezentovali 

dobrými výkony. Mistrovské zápasy jsou ale jiná káva. Na jaro uţ nemůţeme počítat 

s Kopou a Skalickým, kterým skončilo hostování. Hráči, kteří se u nás nově objevili by je, 

ale měli nahradit. Přišel útočník Dědič (Horní Jelení), záloţník Březina (Holice), brankář 

Hrdý (Horní Jelení, zkušený obránce Jelínek (Vysoká nad Labem a obránce Horáček (AFK 

SKP Pardubice). Nemá cenu chodit kolem horké kaše, náš cíl pro jaro je první místo . 

Věřím, ţe kdyţ se nám budou vyhýbat zranění a jiné věci, tak na to máme." 

 

Jak se hrálo na podzim? 

 
FK Horní Ředice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 5:3 (1:3), branky Milan Machatý 3, Šedivka, 
Hrubý - Absolon, Brňák, Kaplan.  Zápas sledovalo 210 diváků, pískal rozhodčí Oulický, 
ţluté karty Šedivka, Markovicz, Kopa, Kopecký – Kaplan, Kašpar, Madák, vyloučen byl 
Tomáš Madák  



 
 

Roveňský poločas se zeptal Josefa Zemana (nar.1983) 

 
Roveňský poločas pravidelně představuje hráče TJ 
Sokol Roveň. S vědomím toho, ţe našim fanouškům 
dluţí vizitku hráče, který se jiţ nějakou dobu výrazně 
prosazuje v našem týmu, a to nejen fotbalově, ale i 
lidsky, vyuţíváme mimořádnosti derby zápasu k tomu, 
abychom to napravili.  
Pepo, co říci našim čtenářům na úvod?  Zdravím celý 
fan club Pepy Zemana... 
Můžeš se stručně představit? Jmenuji se Josef 
Zeman, je mi 31 let a pocházím z Holic. Pracuji v Pacific 
Directu jako vedoucí směny.   
Jaké máš záliby, co rád jíš, piješ?  Mezi mé záliby 
patří všeobecně sport, jak aktivně, tak pasivně. 
Procházky se psem, cestování, válení u moře. Oblíbené 
jídlo jsou jednoznačně ţebírka (min. 900g) s pivečkem. 
Oblíbená pití jsou všechny alkoholické nápoje. A pár 
nealkoholických by se také našlo. 

Pokud se nepletu, Tvoje maminka kdysi v Rovni učila, mimo jiné tělocvik. Víš, ve 
kterých letech to bylo, jak na Roveň vzpomíná… Maminka pracovala v Rovni od roku 
1971- 1980, jako učitelka ruského jazyka a tělesné výchovy. V Rovni dokonce několik let 
bydleli, mezi školou a sokolovnou. Na Roveň vzpomíná velice ráda.  
Naši diváci možná znají i Tvého tatínka jako funkcionáře SK Holice. Je to tak, co 
dělal? V Holicích dělal do fotbalu 30 let, od roku 1968. Začínal jako sekretář, poté 
hospodář, a v neposlední řadě trenér elévů a ţáků.  
Co bys řekl ke svému aktivnímu působení ve sportu, kde jsi s fotbalem začínal, jaké 
soutěže jsi hrál, ve kterých mužstvech působil? S fotbalem jsem začínal v 6 letech 
v Holicích, kde jsem prošel všechny mládeţnické kategorie, aţ do A muţstva muţů. Za 
muţe jsem si zahrál 2 roky divizi, 8 sezón krajského přeboru, 3 sezóny I. B třídu. Hostoval 
jsem 2 roky na Horním Jelení, které hrálo taktéţ I.B třídu.  
Kterých bývalých i současných spoluhráčů si vážíš nejvíce, které trenéry uznáváš? 
Mezi bývalé spoluhráče, kterých si nejvíce váţím, patří bratři Jedličkové,  
V. Velinský, Radek Svoboda. Současné spoluhráče chválit nebudu, aby nezpychli.  
Trenéři, kteří patří mezi TOP, jsou Jarda Málek, S. Šedivka, M. Michal, J. Tesař, P. 
Dvořák. Takto bych jich mohl vyjmenovat ještě dalších deset.  
Jak to máš v Rovni, co Tě sem přivedlo, jsi u nás na přestup nebo jenom na 
hostování? Přítelkyně Lucie je z Rovně, a kdyţ v Holicích místo B třídy přihlásili okres, 
měl pan „Podzim“ ulehčenou práci mě přemluvit, abych šel hrát do Rovně. V Rovni jsem 
na hostování druhý půlrok. A v létě se uvidí co dál….(viď,  Podzime ) 
Jak se Ti v Rovni líbí, jak fotbalově, tak soukromě? Obec je to krásná a poklidná, 
s Lůcou se nám v Rovni líbí, bydlíme u prarodičů, kde se staráme o zahrádku a našeho 
pejska. Fotbalově, super parta, která táhne za jeden provaz.  
Co trenéři? Nejdříve Franta Franc, nyní Jirka Tesař? Oba jsi poznal již v Holicích… 
Pan Franc mě trénoval v Holicích v divizi, kde jsem ho zaţil půl roku, poté byl odvolán. 
S Jirkou Tesařem jsme postoupili z krajského přeboru taktéţ do divize. Oba to jsou velmi 
kvalitní trenéři, které uznávám,  a kteří udělali a jistě ještě udělají mnoho práce.  
Co kariéra rozhodčího? Jak dlouho pískáš, jaké soutěže? Kam to chceš jako 
rozhodčí dotáhnout? Pískám 1,5 roku a chtěl bych se posunout o level výše, coţ jsou 
krajské soutěţe. Zatím pískám okresní přebor (3. a 4. třídu). 
Co dnešní soupeř? Řadu hráčů soupeře znáš osobně, co poradíš spoluhráčům, na 
co si mají dát pozor? Horní Ředice, špička okresního přeboru, kandidát postupu č. 1. 
Šedivkové zde odvedli velký kus práce, a jen díky nim jsou Ředice tam, kde jsou.  
 
 
 



Z Ředic znám 90% všech hráčů, se kterými jsem hrával v Holicích, a musíme si dát pozor 
na Ředice jako celek.  
Co bys chtěl na závěr úvodního rozhovoru vzkázat našim hráčům, funkcionářům, 
divákům či sponzorům? Jediné, co bych chtěl říct, je, aby dále pracovali na maximum při 
trénincích a zápasech. Funkcionáři, ať dělají fotbal tak dobře jako doposud. A fanouškům, 
aby chodili fandit ve větším mnoţství,neţ chodí v současné době. Dnešní zápas 
s Ředicemi by mohl být příkladem.  
Pepo, díky za odpovědi,  přejeme Ti mnoho zdaru, ať se Ti v Rovni líbí a daří i dál. Já 
děkuji za rozhovor, POJĎME PORAZIT ŘEDICE.  
 

Náš soupeř v minulém kole 

FK Horní Ředice „A“ – SK Sparta Dašice „A“ 3:2 (1:0), branky Dědič 3 – Polák,  
Jakub Englich 

 

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

 

 Nejbližší program našich mužstev 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Paramo Pardubice  Ne  19.4.17:00 

SK Lázně Bohdaneč  - TJ Sokol Roveň „A“  So  25.4.17:00 

TJ Sokol Býšť                   - TJ Sokol Roveň „B“  Ne  26.4.17:00 

TJ Sokol Roveň „A“  - FK Přelouč „B“   So    2.5.17:00 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Sokol Veliny   Ne    3.5.17:00 
 

 


