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Foto archiv: TJ Sokol Roveň 
zleva předseda TJ Sokol Miroslav Hemerka, Bohumil Ku
mužstva Arnošt Gruber, Milan Ko

dole zleva Miroslav Jelínek, Ji
Ludvík Moty

Pernštejn okresní přebor

                                                                                                    

Vítejte na fotbale v Rovni! Jaro? Zatím 
ale bodový účet zůstáva od podzimu 
o naději je na programu právě dnes
nás čeká další derby zápas našeh
hodin tým FC Lit ětiny. Přejeme Vám hezk

ýý  ppoollooččaass  čč..  33//
Vydává T ělocvi čná jednota Sokol Rove ň
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ň – účastník okresního přeboru, sezóna 
Miroslav Hemerka, Bohumil Kučera, František Mikuláš, 

Arnošt Gruber, Milan Kočička, Pavel Štěnička, Karel Valenta, trenér Milan 
dole zleva Miroslav Jelínek, Jiří Lohnický, Alois Kuhnell, Zden

Ludvík Motyčka, Milan Valenta. 
 

Pernštejn okresní přebor  

sobota 22. dubna 2017  

16:00 hodin  

                                                                                                   

Jaro? Zatím jen zmar a zase zmar… Naše áč
od podzimu stále zmražen na mizerných osmi bodech. Další zápas 

ě dnes odpoledne. Vyhraje konečně náš tým? Uvidíme… 
eká další derby zápas našeho béčka, které přivítá na domácím

řejeme Vám hezký sportovní víkend, občerstvení je zajišt
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sezóna 1980/1981. Nahoře 
era, František Mikuláš, vedoucí 

ka, Karel Valenta, trenér Milan Čada, 
í Lohnický, Alois Kuhnell, Zdeněk Hledík,  

                                                                                                   znak obce  

 

mar a zase zmar… Naše áčko bojuje, snaží se, 
na mizerných osmi bodech. Další zápas  

č ě náš tým? Uvidíme… Zítra 
domácím hřišti od 16:00 
čerstvení je zajištěno.  



PPoosslleeddnníí  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – Rosice “A” 0:2 (0:1), sestava: J. Baláš - L. Mládek, V. Melc,  
R. Shejbal, O. Mikuláš - J. Dušek, L. Bártl, L. Johanides, Š. Svoboda - M. Pekárek,  
V. Žatecký (střídali: J. Roček). Vedoucí tým si  přijel pro tři body a výsledek si pohlídal. 
TJ Sokol Roveň „B“ - Popkovice 3:1 (2:0), Dušek 2, Žatecký,  sestava:  R. Valenta - M. 
Nečesaný, M. Rojkovič, T. Chocholouš, M. Sháněl - J. Dušek, J. Roček, L. Johanides, P. 
Motyčka - V. Žatecký, M. Sluka (střídali: R. Král, M. Kašpar, M. Cimfl). Zasloužená 
výhra,hosté korigovali vásledek z penalty,jednu penaltu gólman Valenta zlikvidoval. 
AFK Opatovice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 1:0 (0:0), sestava J. Baláš 
- L. Bártl, R. Shejbal, V. Melc, O. Mikuláš - A. Kašpar, J.Krpata, T. 
Madák, L. Johanides - V. Žatecký, M. Machatý (stř,: J. Dušek, Š. 
Svoboda, J. Roček). Náš tým opět nebyl horší, ale fotbal se hraje na góly 
a bez vstřelených gólů nelze bodovat… 
SK Nemošice “B” – TJ Sokol Roveň “B” 0:0, sestava R. Valenta - R. 
Král, M. Kašpar, T. Chocholouš, M. Sháněl - M. Nečesaný, J. Kučera, J. 
Prokeš, P. Motyčka - M. Sluka, T. Mikan (stř.: M. Cimfl, M. Rojkovič). 
Nezáživný fotbal, ale Mekyho družina bodovala i na hřišti vedoucího 
týmu soutěže.   
 

Kamil Schmeiser, předseda Komise rozhodčích OFS 

Fotbal, to nejsou jen soutěže, IV. třídou počínaje a I. ligou 
konče. Fotbal to nejsou jen hráči, ale také funkcionáři, trenéři, 
rozhodčí. Fotbal, to jsou i svazové řídící orgány. Jedním 
z nich je i Komise rozhodčích OFS. Mnoho z vás ani netuší, 
kdo je předsedou této komise. Je jím Kamil Schmeiser 
z Dolní Rovně, bývalý hráč TJ Sokol Roveň (na obrázku 
mezi internacionály Antonínem Panenkou a Karolem 
Dobiášem). Právě jemu jsme dnes položili pár otázek: 
Kamile, můžeš potvrdit výše uvedenou informaci, od kdy 
vykonáváš tuto funkci? Ahoj, všem fotbalovým příznivcům. 

Ano, jsem předsedou komise rozhodčích na našem okrese. K mému zvolení došlo v půlce 
ledna, na zasedání Výkonného výboru okr. Pardubice, který moji nominaci odsouhlasil. Pro 
představu, co tato funkce obnáší? Kupu starostí. Například musím docházet na zasedání 
výkonného výboru, oslovovat nové zájemce, sledovat utkání stávajících rozhodčích, trestat 
za chyby v utkání. Dále jednat s komisí rozhodčích okr. Chrudim, se kterou máme smluveny 
výměny rozhodčích, podávat informace krajské komisi rozhodčích o případných adeptech 
postupu do kraje. Kdo další v této komisi pracuje? František Školout – místopředseda, 
obsazování rozhodčích, Oldřich Syrůček – sekretář komise, Martin Fojtík – vzdělávací 
program mladých rozhodčích, Dominik Starý – pravidla, testy. Co je náplní práce této 
komise? Celá komise se scházíme pravidelně jednou za čtrnáct dní. Na zasedáních řešíme 
výkony rozhodčích, stížnosti oddílů, chyby v zápisech o utkání, vynášíme tresty pro 



rozhodčí. Schvalujeme obsazení utkání. Dvakrát do roka připravujeme seminář, práce je 
spousta. Uvádíš, že úkolem je mimo jiné vyhledávat nové zájemce, kteří mají chuť 
pískat a stát se rozhodčími. Jak velký zájem mezi mladými je? Tak tady musím s radostí 
konstatovat, že během zimní přestávky jsme náš sbor rozšířili už o dvanáct nových 
rozhodčích, s věkovým průměrem 18 let, což je paráda. Takový zájem jsem teda osobně 
nečekal. Pokud by někdo po přečtení dnešních řádků měl zájem stát se rozhodčím, co 
pro to má udělat? Jednoduchá věc, stačí kontaktovat kteréhokoliv člena naší komise a bude 
pozván ke splnění potřebné zkoušky. Jakou formou a po jakou dobu probíhá příprava 
nových adeptů, jaké musí mít znalosti a jaké musí složit zkoušky? Musí hradit nějaký 
vstupní poplatek? Noví zájemci jsou pozváni na seminář, který se koná dvakrát do roka  
v Pardubicích. Jedná se o celodenní akci, kde jsou proškoleni lektorem pravidel s licencí 
FAČR, splní video test a písemný test ze 40 otázek. Fyzické zkoušky v okresech nejsou. 
Znalosti stačí základní, přečtení pravidel. Poplatek je 300 Kč na půl sezony. Jak je to 
s vybavením – dresy, píšťalky apod. Hradí si toto každý sám, případně přispívá OFS?  
Nově jsme v OFS rozhodli, že v rámci zimního náboru nových zájemců bude každému 
zájemci vybavení zapůjčeno. OFS koupil několik nových sad a každý nový zájemce dostal 
dva dresy, dvoje trenky a stulpny. Při ukončení činnosti vše vrátí. Tady musím moc 
poděkovat předsedovi VV panu Drábkovi a místopředsedovi panu Vanišovi, že pro naší 
komisi tuto akci podpořili. To znamená, že si každý ze svého koupí jen píšťalku. Co 
následuje po složení zkoušek, do jakých zápasů jsou noví rozhodčí nasazováni? Po 
složení zkoušek jsou nováčci nominováni na utkání okresního přeboru, jako asistenti na 
pomezí. Každý má tak čtyři utkání na rozkoukání. Poté jsou nominováni jako hlavní na 
utkání IV.  a III. tříd. Čím se řídí postup rozhodčích k řízení zápasů vyšších soutěží? Věk, 
výkonnost, zájem o postup do vyšších soutěží. Dnes je doba, kdy mladí mají zelenou a jsou 
tlačeni výš a výš. Samozřejmě, že rozhodčí musí být připraven jak vědomostně, tak fyzicky, 
protože zkoušky jsou daleko náročnější. Zanedbatelný není ani finanční efekt. Mladý 
zájemce si touto formou může přivydělat nějakou kačku, nemusí shánět žádnou 
brigádu…Můžeš konkretizovat, jaký sazebník odměn a náhrad pro začátečníka platí? 
Za okresní přebor má hlavní 500 Kč, asistent 300 Kč. III. a IV. třída 400 Kč, plus cestovné. 
Odměny rostou  podle soutěží. Souhlasím, spousty kluků to mají jako koníčka a zároveň jako 
brigádu. Nyní ještě k tvému pískání. Jaké soutěže jako rozhodčí řídíš, soustředíš se 
pouze na fotbal? Stále řídím utkání krajského přeboru. V zimním období řídím utkání 
futsalu, kde máme soutěž společně pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Jaké jsou tvoje 
osobní ambice, ať již rozhodcovské nebo svazově funkcionářské? Co se fotbalu týče, 
jsem, jak se říká, na stropě, nemám žádné ambice a spíš ta křivka bude padat dolů.  
V současné době jsem dostal nabídku k postupu do futsalové ligy, kde jsem již působil.  
Po krátkém zvážení jsem ale nabídku nepřijal. Je to hodně náročné na cestování. 
Funkcionaření? Ve futsale jsem místopředseda Pardubického kraje, člen VV společného 
kraje, člen disciplinární komise a předseda komise rozhodčích. Tady ty ambice asi mám, 
určitě bych se chtěl posouvat výš. A je jedno, jestli ve fotbale nebo ve futsale. 



Pískání se věnuje i tvůj syn Mára. Jaké soutěže píská, jak se mu vede, kam to 
s píšťalkou dle tvého názoru může až dotáhnout? Marek řídí utkání I.A třídy, vede si 
celkem dobře. Baví ho to a záleží jen na něm. Je mu teprve dvacet, kariéru má před sebou. 
Byl bych rád, kdyby se dostal do divize nebo ČFL. Na závěr, jak vnímáš fotbalový vývoj 
v Rovni a sousedních Litětinách? Bohužel je velmi smutný pohled na tabulku okresu. 
Zázraky se dějí, ale nevím jestli v Rovni každý rok. Super posílení týmu mělo přijít dříve. Co 
mně dělá radost je práce s mládeží, za to velká pochvala pánové. Je to spousta času, práce, 
ale jednou se to vrátí. V Litětinách se musí kopat třetí třída, ne prales. Ale hráčská základna 
tam prostě není. Chceš něco vzkázat našim příznivcům, hráčům či funkcionářům? 
Příznivcům: věřte v záchranu do poslední minuty, když se to nepovede, nic se neděje, je to 
jen sport, chleba nezlevní. Hráčům: kluci nestahujte kalhoty, brod je ještě daleko, zkuste se  
o záchranu porvat, myslím sportovně. Bude to bolet, nebo musí vás to bolet, samo to ale 
nepřijde. Funkcionářům: kdyby se záchrana nepovedla, udělejte vše pro okamžitý návrat. 
Jezdím po celém kraji a věřte, že lidi sledují výsledky Rovně, ptají se co a jak. Okres  
k Rovni prostě patří! Kamile, díky za odpovědi, věříme, že všichni rozhodčí budou pod 
tvým vedením pískat jen a jen rovinu… 
 

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

         

Náš soupeř v minulém kole 

Chvojenec - Nemošice 1:0 (0:0), branka Moravec z pen.,sestava: Blažek - Moravec, Pitra, Centner, 
Burkovič - Skutil (83. J. Zbudil), Velinský, Daniel Nechvíle, L. Zbudil - P. Nechvíle, Dominik Nechvíle 

Smutná zpráva 

Se zármutkem oznamujeme, že náhle zemřel ve věku 67 let bývalý hráč a trenér TJ Sokol Roveň, dlouholetý 
trenér mládeže RH Pardubice a MFK Pardubice, pan Josef Jirout. Čest jeho památce!  

Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

           Přelouč „B“              -  TJ Sokol Roveň”A”  Ne   30. 4. 16:30 
           Sokol Dříteč „B“  - TJ Sokol Roveň „B“  Ne   30. 4. 16:30 
           TJ Sokol Roveň „B“  - Sezemice „B“   Ne     7. 5. 17:00 
           TJ Sokol Roveň “A”  - TJ Přelovice              Po     8. 5. 17:00 

 


