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TJ Sokol Roveň, to není jenom parta kluků, která hraje fotbal. Stejně tak jako i další 
amatérské oddíly se ani ten náš  neobejde bez obětavých lidí kolem, kteří  nehledí na svůj 
volný čas a  zajišťují to, aby právě ta zmíněná parta kluků hrajících fotbal mohla týden co 

týden vyběhnout na zelený paţit. Tak například  Ludvík Motyčka se stará o technické 
zabezpečení, sekání a kropení hřiště, vede kroniku fotbalových zápasů a statistiky, vyplácí 

rozhodčí apod. Ing. Milan Cimfl je starostou TJ i předsedou oddílu kopané, trochu i 
sekretářem a vedle toho i aktivním hráem. Pavel Herbst kolem fotbalu organizuje skoro 

vše, vzorně zabezpečuje i fungování stánku na hřišti, aktuálně je tím, na kom fotbal 
v Rovni hlavně stojí. Radek Král je náš  pan účetní, sponzor, administrátor webu, 
brigádník, vydavatel našeho, Vašeho Roveňského poločasu, hráč béčka a často i 

s Pavlem Herbstem nosič špinavých dresů (pryč je doba, kdy to byla záleţitost sluţebně 
nejmladších háčů… ).    
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Vítejte na dalším zápase o mistrovské body v Dolní Rovni. Po vítězství nad FK Horní 
Ředice jsme očekávali, ţe naši kluci zabodují i na hřišti posledního týmu soutěţe 
v Lázních Bohdaneč. Očekávání se nenaplnilo, naopak, narodil se pořádný debakl, po 
kterém se rozhořčený trenér Jirka Tesař dokonce nechal slyšel, ţe budou následovat 
tresty. Máme tu dnes jiný zápas, věřme, ţe na domácím hřišti to bude opět o něčem jiném 
a kluci svou pošramocenou reputaci svým výkonem napraví. Pokud jde o poslední zápasy 
našeho béčka, tak to bylo taky střídavě oblačno, výhra a prohra. Určitě zaráţející je však 
fakt, ţe do Býště odjelo pouhých deset statečných. Stánek „U Elišky“ je i dnes tradičně 
připraven, takţe příjemné sportovní odpoledne! 

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


 
 

Poslední mistrovské zápasy TJ Sokol Roveň 

 
TJ Sokol Roveň „A“ – FK Horní Ředice „A“ 1:0 (1:0), branka  Mikuláš, 180 diváků,  
sestava J. Baláš – Š. Svoboda, L. Mládek, J. Zeman, O. Mikuláš – R. Pavliš, T. Madák, M. 
Koláček, A. Kašpar – M. Absolon, J. Dušek (střídali: T. Komárek, D. Král).  Jak zápas 
hodnotí trenér? Dosud asi nejlepší zápas proti dosud nejlepšímu soupeři. Naprosto 
souhlasím se slovíčkem dřeli. Kluci makali a navíc k tomu přidali i fotbalovost. Ţádná 
náhoda, ţádné kopání do míče, ale sebevědomá hra. Kaţdý makal za druhého a touha po 
vítězství byla z naší strany asi trochu větší. Všem patří z mé strany uznání a pochvala. 
Bodování mám jednoduché. Asi všichni si zaslouţí vysoké,  a rozdíly téměř nebudou. 
Roman Pavliš 7 (tehle hráč má na to, aby všechny uběhal, druhý poločas se mně líbil 
mnohem víc), Důša i Komárek 7 (nesmírně draví hráči, pro obranu soupeře jsou zcela 
určitě velmi nepříjemní), ostatní 8. Jednou větou - obrana velmi kompatibilní, záloha 
pruţná a útok dotěrný).  Jediné, co bych mohl vytýkat, je to, ţe hra mohla být více 
kombinační, ale vzhledem k terénu je to hodně těţké.  Hráč zápasu – Óňa (Mikuláš). 
FK Lázně Bohdaneč – TJ Sokol Roveň „A“ 5:0 (2:0). J. Baláš - Marek Šándor, L. 
Mládek, J. Zeman, Š. Svoboda - A. Kašpar, L. Míle, T. Madák, R. Pavliš - T. Komárek, M. 
Absolon (střídali: Michal Šándor, J. Dušek, R. Shejbal).  „Soupeř s kvalitními hráči ukázal 
svoji sílu na jedničku. S naším oslabeným týmem jsme sice mohli klidně konkurovat, ale to 
by musel být přístup hráčů na jiné úrovni. Po herní stránce jsme propadli, bohuţel, co nás 
v jiných zápasech hnalo doředu (týmový duch), tak to se po několika nevydařených 
situacích zcela vytratilo. Myslím, ţe za přístup se museli všichni hodně stydět. Bodování: 
všichni 3, jsem hodně naštvanej a tým bude potrestanej za ostudu. Klidně bych prohrál 
10:0 a rád uznal, ţe soupeř byl lepší, kdybych se za naši hru nemusel stydět. Sportu zdar, 
Jirka Tesař.“  
TJ Sokol Roveň „B“ – TJ Paramo Pardubice 4:3 (1:0), Komárek 2, Marek Šándor, 
P.Motyčka, sestava M. Rojkovič - M. Kašpar, D. Svoboda, R. Shejbal, M. Nečesaný - P. 
Motyčka, Marek Šándor, V. Ţatecký, Michal Šándor - T.Komárek, D. Král (R. Král, R. 
Přibyl, J. Dušek). V poslední minutě rozhodl zkušený P.Motyčka. 
Býšť – TJ Sokol Roveň „B“ 2:1 (2:1), Dušek, sestava  M. Rojkovič - P. Motyčka, R. Král, 
R. Shejbal, M. Kašpar - M. Nečesaný, V. Ţatecký, Michal Šándor, J. Dušek - R. Přibyl 
(druhý poločas nás doplnil M. Cimfl). Tentokrát ani Meky v brance nezabránil prohře, 
naopak spadla mu tam a rozhodla nemastná, neslaná střela z 30 metrů.  
 
 

Pardubický deník napsal před zahájením fotbalového jara… 

 
FK PŘELOUČ B Vratislav Ziegler – trenér: „Naše cíle jsou následující a jednoznačné: 
pohybovat se v horních patrech tabulky, být dostatečnou zálohou pro áčko a v neposlední 
řadě bavit sebe i diváky fotbalem. Přípravu jsme jako vţdy měli dohromady s A týmem. 
Přípravné zápasy jsme zase odehráli v sestavě společně s kluky z dorostu. Změny v kádru 
nejsou prakticky ţádné. Z hostování v Řečanech se vrací Hajn, na hostování přichází 
z Koles Havlas a hostování u nás z FK Pardubice prodlouţil Hataš. Oslabením jsou pro 
nás zranění Váši a Bendţika. Naopak po zranění se uţ do přípravy zapojili Musil a Slavík." 

 

Jak se hrálo na podzim? 

 
FK Přelouč „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 4:0 (2:0), branky Štainer 2, Volejník, Jedlička -
rozhodčí: Jakoubek, Kudláček, Málek, ŢK Březina, Školník – Dušek   
 

Náš soupeř v minulém kole 

FK Přelouč „B“ – SK Sparta Dašice „A“ 1:4 (1:0), branky  Machatý – J.Englich 2, 
V. Englich, Šmejda 

 
 
 



 

Roveňský poločas představuje Romana Pavliše (nar.1976) 

 
Dnešní číslo Roveňského poločasu Vám představí hráče, 
který v našem týmu působí od začátku jarní části soutěţe. 
Mnozí z Vás si ho však pamatují i z let dávno minulých, 
neboť u nás jiţ působil dříve.  
Romane, můžeš se našim divákům stručně představit? 
Na úvod zdravím všechny čtenáře Roveňského poločasu, 
přeji jim příjemný fotbalový záţitek z dnešního zápasu. 
Narodil jsem se v České Lípě, potom jsme bydleli  
v Moravské Třebové a  zhruba v mých 10 letech jsme se 
přestěhovali do Moravan. Do školy jsem chodil v Rovni. 
Rozvedený nejsem, protoţe jsme se přítelkyní nevzali. 
Máme pětiletou dceru, a můj stav – jsem volný! 
Vykonávám zednické práce všeho druhu. 
Kde jsi začínal s fotbalem a v kolika letech? Fotbal jsem 
začal hrát v pěti letech v České Lípě, v Moravské Třebové 
jsem pokračoval v kategorii ţáků. 

Co bylo dál? Potom jsem jiţ šel hrát fotbal do Rovně. 
Poslední rok svého dorosteneckého věku jsem odešel hrát do 

Moravan. Potom jsem se opět vrátil do Rovně, hrál za muţe. Ve svých 22 letech jsem 
přestoupil do Rohovládovy  Bělé. Tehdy jsem pracoval společně s kamarádem Láďou 
Kmoníčkem, společně jsme i za RB hráli fotbal. 
Na které spoluhráče a trenéry vzpomínáš? Pokud jde o trenéry, vzpomínám si, ţe 
v Rovni mne vedl Franta Pelikán, určitě chci jmenovat obětavého pana Josefa Hlouška či 
Miloše Matouška, kterého jsem si váţil pro jeho lidský přístup. Pokud jde o hráče, 
v Moravanech, kde jsem následně i hostoval, jsem si zahrál třeba s Tomášem Kříţem, 
Kulhánkem či Strakou. 
Nemáš pocit, že jsi toho mohl fotbalově dokázat více? Jakou nejvyšší soutěž sis 
zahrál a dokážeš si dnes odpovědět na to, proč jsi to nedotáhl dál? Jak uţ jsem 
uvedl, z RB jsem hostoval zpět v Moravanech, zahrál jsem si I. A třídu. Určitě jsem to asi 
mohl dotáhnout dál. Těch moţností však tolik nebylo, v mém případě to tehdy zřejmě 
chtělo pevnější ruku a více sebevědomí. 
Jeden čas to vypadalo, že jsi dal fotbalu úplně vale. Odbočím, jaká byla Tvoje 
maximální váha, kdy jsi jí dosáhl? No, měl jsem 120 kg…Před dvěma roky. Zhubnul 
jsem o 30 kg.  
Jak se Ti to povedlo? Dřina, celý ţivot sportuji, tak jsem začal naplno, hodně běhal. A 
taky jsem omezil večerní vyţírání ledničky. V kondici se udrţuji pravidelnou účastí na 
trénincích. 
Co Tě přivedlo zpět do Rovně? Na halovém fotbálku jsem se potkával pravidelně 
v Moravanech s Milanem Cimflem, v říjnu jsem si šel zahrát do Rovně o posvícení za 
starou gardu. Potom jsem hned v lednu, od prvního tréninku naskočil do přípravy. V Rovni 
jsem nyní na hostování z Rohovládovy Bělé do konce jara. Dále se uvidí. 
Jak se Ti v Rovni líbí? Výborná parta, myslím, ţe v tom hodně dělá trenér Jirka Tesař, 
který je o rok mladší neţ já, takţe mu mohu tykat…Pokud budou mít kluci, především 
mladší, přístup jako teď a byl by kompletní kádr, mohlo by se hrát o soutěţ výš. 
Funkcionáři v Rovni jsou taky dobří, ale je pořád co zlepšovat, nelze se uspokojit 
současným stavem. V Rovni jsem fotbalově moc spokojen.  
Jaké máš záliby, co rád jíš a piješ, komu fandíš, kdo je Tvůj vzor?  Záliby: sport, 
cyklistika. Z jídla preferuji především maso, pití cola, alkohol jen málo. Fandím Spartě, 
dobrý je Matějovský. No a samozřejmě fandím Hradci, mám radost z Honzy Shejbala, 
kterého pamatuji, ţe byl ve svých 4 letech s námi na soustředění v Pastvinách jako malý 
kulička . 
Říkal jsi, že jsi volný. Jaký typ dívek či žen má u Tebe šanci?  Těţko říci. Takţe asi 
nějaká rozumná, pracovitá, se smyslem pro sport a rodinu, určitě však nekuřačka. 



Co vzkážeš spoluhráčům, funkcionářům a divákům?   Fanoušci, choďte na fotbal v co 
největším počtu, spoluhráči makejte naplno jako doposud. Funkcionářům přeji, ať mají za 
své úsilí radost z fotbalu.   
Romane díky za odpovědi.  Milé dámy, pokud jste též volné, a máte pocit, že 
odpovídáte všem nárokům výše uvedeným, můžete se zajímat o Romanovu přízeň!   
            

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

 

Žívotní jubilea…  

V letošním roce slaví oddíl  kopané TJ Sokol 
Roveň 85 let od svého zaloţení. Řadu kulatých 
osobních vyročí slaví v letošním roce celá řada 
našich hráčů, bývalých hráčů či funkcionářů. Tak 
například,  10. 2. 2015 oslavil své padesátiny 
bývalý hráč, trenér a příznivec Sokola Roveň 
Luboš Dědek, 17. 4. 2015 oslavil třicetiny David 
Král, který se po zranění vrací na fotbalové 
trávníky a 1. 5. 2015 oslavil své 75. narozeniny 
bývalý házenkář a funkcionář Sokola Roveň Karel 
Hampl (viz foto). Kulaté či půlkulaté narozeniny 

slaví letos především fotbalově silné ročníky 1965 
(např. Marek Shejbal, Jiří Horák, Luboš Zoubek, 

Jaroslav Shejbal, Ladislav Eigl) a také 1980 (např. Radek Král, Pavel Herbst, Josef 
Prokeš, Ondřej Mikuláš, Petr Motyčka, Petr Kopa), čtyřicítku oslaví v květnu David 
Svoboda, šedesátku letos slaví Leoš Petráň či  stálý příznivec Sokola Roveň Miloš 
Plecháček. Dále například v prosinci oslaví osmdesátku trenér Josef Hloušek, 
pětadevadesátku pak bývalý funkcionář a pamětník, věrný sokol, bratr Bohuslav Horák. 
Výše uvedený výčet všech letošních jubilantů není  určitě úplný, přesto gratulujeme  úplně 
všem jiţ nyní, přejeme pevné zdraví a trošku  ( raději  snad více) té  fotbalové radosti 
k tomu!    

 

Nejbližší program našich mužstev 

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

SK FK Horní Ředice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“  So    9.5.17:00 

AFK Opatovice nad Labem - TJ Sokol Roveň „A“  Ne  10.5.17:00  

TJ Sokol Roveň „B“  - Sokol Mnětice „B“  So  16.5.17:00  

SK Sparta Dašice                  - TJ Sokol Roveň „A“   Ne     17.5.17:00  

TJ Sokol Roveň „A“  - SK Křičeň    Ne     24.5.17:00   
 

 


