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Úvodním obrázkem se ještě vracíme k povedenému poslednímu domácímu zápasu s týmem 

AFK Ostřešany, které skončilo naší výhrou 6:0. Budou mít naši hráči důvod ke stejné radosti 

i po dnešním derby zápase s tradičním soupeřem z Dašic? Uvidíme… 
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Vítejte na dalším mistrovském zápase v Dolní Rovni.  Téměř beznadějná situace z počátku 

jara je jiţ minulostí, mančaft konečně šlape a co je podstatné, nevzdává boj o zachování 

okresní příslušnosti i pro příští sezónu. Kolektivní výkon a zodpovědný přístup všech borců 

by měl být tím správným základem na cestě za tolik potřebnými body i v dnešním 

sousedském derby. Soupeři máme vracet podzimní poráţku v poměru 2 : 0. Přejeme Vám 

krásné sportovní odpoledne, které Vám určitě zpříjemní i občerstvovací stánek „U Elišky“.    

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


  

Poslední zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“ – AFK Ostřešany 6:0 (2:0) Absolon 2, Pekárek, Mládek, Mikuláš, 

Dušek. Sestava:  J. Baláš – D. Král, T. Krpata, L. Bártl, O. Mikuláš - L. Johanides, Michal 

Šándor, L. Mládek, J. Dušek - M. Absolon, M. Pekárek (střídali: J. Roček, V. Melc).  

Povedené utkání, po kterém nezbývalo neţ dodat:“ Hoši děkujem!“ 

Roveň B - Mnětice 0:7 (0:3). Sestava: M.Rojkovič - M. Nečesaný, M. Brňák, J. Roček, R. 

Král - J. Dušek, V. Melc, L. Bartl, Michal Šándor - M. Štancel, T. Chocholouš (střídali: V. 

Ţatecký, M. Kašpar, P. Motyčka, M. Zima). Trenér Rojkovič do referátu ze zápasu mj. 

napsal, citujeme: „Nechápu, ţe jeden zápas hrajeme, to co chceme. Při druhém si řekneme, 

co na soupeře by mohlo platit, a nic z toho nedodrţíme. Věděli jsme, ţe soupeř má vysoké 

hráče vzadu v obraně. Proto jsem určil způsob hry tak, ţe nebudeme nakopávat míče 

vzduchem, kde je nám seberou, ale spíš hrát po zemi, s náběhem a přesnou přihrávkou. 

Bohuţel, asi mě hráči neslyšeli. O jediný výkop, jediný centr nebyl nikdo schopný zabojovat, 

místo toho, abychom to rozehráli po zemi do stran, tak nééééééé, hurá vše roveňský styl, 

nákop dopředu a nic. Soupeř všechny míče měl, rozehrál tak jak chtěl. A my jsme na to 

nebyli připraveni.“ 

FK Přelouč „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 1:2 (0:2), Absolon, vlastní. Sestava: Baláš - 

Mládek, Král, Michal Šándor, Mikuláš - Bartl, Dušek, Krpata, Absolon - Kaplan, Pekárek 

(Melc, Roček, Johanides). Důleţité body na hřišti soupeře, který se propadá k pásmu 

sestupu. Na zápas necestoval trenér Petr Kopa, který hájil barvy FK Horní Ředice (pozn.: 

…a vyfasoval ČK ). Na lavičce ho zastoupil předseda oddílu Ing. Milan Cimfl, drţitel 

potřebné trenérské licence, který k zápasu řekl: “ Z naší strany výborný první poločas, dva 

brejky v úvodních 12 minutách znamenaly dvougólové vedení. Další tutové šance Mikuláše 

(břevno) a Šándora zůstaly z naší strany nevyuţity. Ve druhé půli se domácí snaţili, ale 

Honza Baláš byl vynikající a nepřekonatelný. Likvidoval nebezpečné centry, řešil brejkové 

situace. Jediná branka domácích padla po střele do šibenice 10 minut před koncem, avšak 

nezkazila radost z vítězství nad týmem, který byl posílen několika pendlujícími hráči áčka, 

hrajícího krajský přebor. Pochvala za předvedený výkon patří celému týmu, vynikl zmíněný 

Honza Baláš a rovněţ Tomáš Krpata, jehoţ působení doma, v Rovni, je pro celý náš tým 

obrovským přínosem. Nemohu nezmínit naše věrné příznivce, kteří do Přelouče vyrazili 

v hojném počtu. Bylo jich víc neţ fanoušků domácích, a to ještě chyběl náš zástupce 

Roveňského poločasu, který tento povedený zápas díky střevním potíţím lidově řečeno 

pro…l . Proto nejsou na webu tentokrát ani ţádné fotky. Pánové díky, makáme dál!“ 

Sokol Chvojenec „B“ – TJ Sokol Roveň „B“ 4:1 (3:0), branka Ţatecký. M. Sluka - M. 

Kašpar, M. Brňák, R. Král, M. Sháněl - P. Motyčka, J. Prokeš, Marek Šándor, T. Chocholouš 

- V. Ţatecký, M. Rojkovič. Zápas se hrál ve stejném čase jako utkání áčka. Domácí hráči 

byli po celý zápas lepší a po zásluze vyhráli.   

Elévové U-10: TJ Sokol Roveň – SK Holice „B“ 6:8, Svoboda 3,Kosina 2, Bartoníček 

 

Náš soupeř v minulém kole 

 

TJ Sparta Dašice „A“ – AFK Lázně Bohdaneč 1:5 (0:2), branka domácích O.Vajer, 

DAŠICE: Černohubý - L. Vajer, J. Vajer, Šafář, O. Šmejda - V. Morávek, Branke, Šibal, M. 

Buchtele - O. Vajer, L. Kučera (Kříţek, Hegar).  

 



      Roveňský poločas se zeptal starosty TJ Sokol Roveň Ing. Milana Cimfla 

Dne 17. 3. 2016 došlo k podpisu darovací smlouvy mezi TJ Sokol 

Roveň a obcí Dolní Roveň. Můžeš našim čtenářům sdělit, co 

bylo předmětem této smlouvy? Převod sokolovny a přilehlých 

pozemků. Co tomuto aktu předcházelo? Předcházelo tomu téměř 

dvouleté období schvalovacího procesu v orgánech ČOS a následně 

víc neţ tři čtvrtě roku korektního jednání mezi TJ a představiteli 

obce o finálním znění textu smlouvy darovací a smlouvy o uţívání 

prostor pro potřeby TJ. Proč se jednání o převodu táhla tak 

dlouho? Schvalovací proces v orgánech ČOS je velmi zdlouhavý a 

dá se říci archaický a jeho ovlivnění je prakticky nemoţné. Po schválení na straně Sokolu 

jsme pak v klidu řešili vztah TJ -  obec, aţ jsme dospěli k podpisu smluv dne 17. 3. 2016. 

Co tento akt znamená pro Sokol Roveň a pro občany naší obce? Pro Sokol to znamená, 

ţe jiţ nebude vlastníkem sokolovny a přilehlých pozemků, pro obec opak. Ubude nám 

kaţdodenní starost o chod objektu a údrţbu prostranství, pro naši hlavní náplň, tedy 

sportovní, se na základě smlouvy o vyuţívání prostor prakticky nic nemění. 

Jak vidíš další osud této historické budovy? Velmi pozitivně, obec na základě převodu 

vlastnictví můţe vyuţít moţnosti všemoţných strukturálních fondů a provést další investice 

do této dominantní historické budovy. Investic je zde určitě hodně: okna, střecha, vnější 

plášť budovy, dokončení elektroinstalace apod. 

Je převod takové budovy ojedinělou záležitostí v naší obci, nebo představuje trend této 

doby i jinde? Proč tomu tak je? Trend převodu sokoloven do vlastnictví obce pokračuje, 

ale jsou tradiční místa, kde sokolové nemají nejmenší zájem tento akt provést. Jedná se 

především o jednoty ve městech, které mají na základě komerčního vyuţití dostatek 

prostředků pro zabezpečení chodu jednoty a správu nemovitého majetku. 

Jak bude pokračovat další spolupráce TJ Sokol Roveň a obce Dolní Roveň? Určitě 

minimálně tak jako doposud. Jsem patronem několika jednot v okolí a účastním se jejich 

valných hromad. V letošním roce byly na všech VH nejvyšší představitelé obcí a měst. Bez 

podpory sportu ze strany obce si v mnoha případech nedovedeme činnost představit. A můj 

osobní názor je, ţe to tak je správně. 

Co sportovní hala v Rovni? Je tento projekt stále aktuální? Jak by hala ovlivnila 

využívání sokolovny? Dle mého názoru je v současné době výstavba dalšího sportovního 

zařízení v návaznosti na další investiční aktivity obce zcela zbytečná. 

Co bude s hospodou? Pokud se nepletu, příjem z nájmu byl významným zdrojem 

příjmů rozpočtu Sokola Roveň… Hospůdka v zadním traktu budovy samozřejmě přechází 

plně do kompetencí obce. Předpokládám, ţe její chod bude zachován, protoţe to je místo 

společenských setkání sportovců. 

A co fotbalový tým? Po podzimu poslední místo, přes sliby hráčů nebylo výjimkou, že 

na trénink přišli jen 3 - 4 hráči. Chceš k tomu při této příležitosti, možná i opakovaně, 

říci svůj názor, resp. vzkaz všem zainteresovaným? Fotbal dělám 40 let, ale takovou 

mizérii v chování hráčů jsem snad nezaţil. Procházíme generační výměnou a mně osobně se 

zdá, ţe nová generace, bohuţel, nemá takový vztah k mančaftu, potaţmo obci, kolektivu, 

partě, zodpovědnosti a všemu dalšímu jako ta dřívější. A byl bych velice rád, kdybych 

mohl svůj názor velmi brzy změnit. Současné dění kolem fotbalového oddílu je tristní. 

Naši odchovanci raději hrají za peníze v muţstvech v okolí a nechtějí i pro naši obec vykopat 

vyšší soutěţ. To mě strašně mrzí. Pozn.:Tento rozhovor vznikl 20. 3. 2016. Od té doby se 



mnohé skutečně změnilo. Především díky poctivé práci všech zainteresovaných se 

  v roveňském fotbale hnuly ledy - např. viz komentář  Ing. Cimfla po zápase v Přelouči !!! 

Florbalový oddíl, ten šlape a má i výsledky… Florbal je dynamicky se rozvíjející sport  

a mládeţ ho praktikuje dnes snad raději neţ fotbal. Naše florbalové oddíly uţ začínají mít 

konkrétní sportovní úspěchy, coţ je dobře! Mimořádného úspěchu oddíl dosáhl zrovna 

minulý týden v Praze. Vše je na webu a bude i v dalším vydání Roveňského poločasu. 

 

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

 

     
                                

Nejbližší program našich mužstev 

 
TJ Sokol Roveň „B“  - SK Sokol Dříteč „B“  Ne 15.5. 17:00 

SK Nemošice   - TJ Sokol Roveň „A“  So 21.5. 17:00 

SK Sparta Dašice „B“       - TJ Sokol Roveň „B“              So 21.5. 17:00 

                  TJ Sokol Roveň „A“       - Sokol Moravany „B“                   So       28.5.    17:00 

 
Z posledního vítězství doma se radoval bývalý hráč TJ Sokol Roveň Zdeněk Horák (Indián 

na jeho triku je zřejmě projevem jeho sympatií k místním rivalům z jeho rodných Litětin), 

stejně jako bývalý sekretář TJ Sokol Roveň Karel Hampl. 

 

 


