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Poznali jste, zda se jedná o áčko nebo béčko TJ Sokol Roveň? Obrázek byl  pořízen 

před zápasem okresního přeboru v Opatovicích a trenér Jirka Tesař s ohledem na  
zraněními  devastovaný kádr těžko lepil sestavu. Nahoře zleva Melc, R.Shejbal, Mikuláš, 

Mládek, Dušek, Přibyl, Svoboda, Marek Šándor, Absolon, Rojkovič, R.Král, dole zleva 
Cimfl, Tesař, Michal Šándor, Kašpar, Komárek a Baláš  
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Vítejte na dalším zápase o mistrovské body v Dolní Rovni. Po třech týdnech se opět 
scházíme na okresním fotbale u nás. Po výprasku v Opatovicích jsme minulý týden vyrazili 
na kole na derby do Dašic, vraceli jsme se však opět bez bodu. Spokojen byl snad jen 
Franta Mikuláš, který na ozvučeném hřišti vyhrál ve slosování bulletinu „Sparťan“ poukaz 
na pizzu v restauraci Roubenka. Béčko si minulý týden zahrálo se svým soupeřem jen 
přátelsky pro radost s ohledem na skutečnost, že operativní snaha funkcionářů Rovně       
i Mnětic hrát „český fotbal pro fanoušky“ až po skončení důležitého mače  našich hokejistů 
v semifinále  MS nenašla bez včasného nahlášení pochopení u svazových ouředníků, a  
tak ve stylu „za dobrotu pro žebrotu“, putovala celá kauza před tribunál STK OFS 
(předseda p. L. Ouředník) s tím, že  finanční flastr a kontumace náš oddíl nemine... Dnes 
u nás vítáme našeho soupeře z druhého konce našeho okresu, máme mu vracet krutou 
podzimní porážku. Přejeme všem krásný sportovní zážitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i 
dnes tradičně připraven. 
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Poslední mistrovské zápasy TJ Sokol Roveň 

 
TJ Sokol Roveň „A“ –  FK Přelouč „B“ 0:2 (0:2), první prohra na domácím hřišti, 
červenou kartu ještě k tomu dostali Zeman a Madák 
AFK Opatovice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 5:0 (2:0), sestava J. Baláš - O. Mikuláš, L. 
Mládek, M. Absolon, Š. Svoboda - J. Dušek, Michal Šándor, A. Kašpar, Marek Šándor - T. 
Komárek, R. Přibyl (střídali: R. Shejbal, R. Král, M. Rojkovič). Jiří Tesař, trenér: „K zápasu 
jen velmi stručně - výsledek je dost krutý na to, že jsme byli určitě vyrovnaným soupeřem. 
Domácí tým  nás však vyškolil svou produktivitou. Své hráče musím za přístup pochválit, 
bohužel v tomto složení,  v jakém se nyní nacházíme a navíc s hráči, kteří mají již v 
nohách odehrané zápasy buď za béčko nebo za dorost, to bude těžké i v ostatních 
utkáních. Oproti výsledku z Bohdanče se  tentokrát nemáme  za co stydět. Můj  dík patří 
všem  borcům z béčka za pomoc. Bodování: Balda, Óňa, Luboš, Absa, Kašpi - 6, Majkl 
(Michal Šándor), Šándy(Marek), Štěpán, Příba, Radek Král, Meky, Důša, Komár, Šejba - 
5.“  
Sparta Dašice – TJ Sokol Roveň „A“ 3:1 (2:0), branka Komárek, sestava: J. Baláš - O. 
Mikuláš, J. Zeman, Michal Šándor, O. Koláček - J. Dušek, A. Kašpar, T. Madák, Š. 

Svoboda - M. Brňák, M. Absolon (střídali: R. 
Přibyl, T. Komárek). Jiří Tesař, trenér: „Zápas 
dvou rozdílných poločasů. První - pohrkanost, 
nepřesnost, lenost a nedisciplinovanost - 
samozřejmě ne u všech hráčů. Ve druhém 
poločase jsme opět ukázali, že i v deseti 
dokážeme disciplinovaně a takticky týmově 
zahrát. Nechybělo moc a jeden bodík jsme 
mohli, jak se říká, "urvat". Soupeř byl zcela jistě 
fotbalovější, i když druhou půlku si rady moc 
nevěděl. V prvním poločase však mohl vícekrát 
skórovat a výhru si zasloužil. Bodování - Óňa -

 4; Balda, Pepa, Majkl, Důša, Absa, Komár - 6; 
Štěpán, Kašpi, Mady, Příba, Brnis, Píďa - 5 ; opět připomínám, že hráče hodnotím podle 
toho, co dokážou předvést; vím, co kdo umí a na co má, podle toho hodnotím. Závěrem 
snad jedna připomínka. Nerad veřejně někoho pomlouvám, a tak toto směřuje ke 
všem. Moc dobře víme, v jakém se nacházíme stavu. Mám na mysli hlavně početní, plus 
kvalitativní. Do konce nezbývá moc zápasů, a pokud nechceme dopustit tragický scénář, 
je potřeba aby se hráči nad sebou zamysleli.“ 
Roveň B – Veliny 3:3 (2:3), branky Dušek 2, Komárek 
Ředice B – Roveň B 0:5 (0:0), Přibyl 2, Dušek, Komárek, Motyčka P., sestava M. 
Rojkovič - T. Chocholouš, M. Cimfl, M. Brňák, M. Kašpar - J. Dušek, Michal Šándor, M. 
Nečesaný - T. Komárek, R. Přibyl. 
Roveň B – Mnětice B 5:2 , přátelsky,  Mládek 2, Komárek 2, Přibyl 
 

Pardubický deník napsal před zahájením fotbalového jara… 

 
SK KŘIČEŇ Petr Hanzl – trenér: „Současná dvanáctá příčka je možná i sestupová, a tak 
máme pro jarní boje jediný cíl: minimálně se o jednu v konečné tabulce posunout. Na 
podzim nás trápilo zakončení, tak jsme se mu v zimě hodně věnovali a přizpůsobili tomu 
i přípravné zápasy. Ty nám vyšly až překvapivě dobře, všech pět jsme zvládli vítězně. 
Zejména si ceníme výher nad krajskými Mněticemi a Prosetínem. Podzimní kádr nikdo 
neopustil. Celé jaro však chybět zraněný Ryšavý a několik zápasů i Hanzl, který se teď 
zranil na tréninku. Sestavu jsme doplnili o Tomáška z Kratonoh a mladíka Minaříka 
z Koles. Pokračovat bude i Urbanec, jehož hostování z Bělé bylo změněno na přestup. 
Mezi posily lze počítat i navrátilce z Libišan Hackenberga. Spoléhat budeme na nejlepšího 
střelce přeboru Biatha, který odolal vábením z vyšších soutěží." 
 
 
 



Jak se hrálo na podzim? 

 
SK Křičeň „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 5:0 (1:0), branky Biath 4, Koki 

 

Náš soupeř v minulém kole 

 
SK Křičeň „A“ – SK Nemošice  1:1 (0:1), branka domácích Ginter 

 

David Svoboda, DiS, (nar. 1975) slaví čtyřicet! 

 
V úvodu našeho dnešního povídání nejprve gratulujeme 

ke kulatým narozeninám našemu hráči béčka, před 
nedávnou dobou ještě starostovi TJ Sokol Roveň Davidu 
Svobodovi, DiS. Koncem května slaví David své 
čtyřicátiny, jeho syn Štěpán (nar. 1998) se zabydluje v 
základní sestavě našeho prvního mužstva, takže ideální 
typ na naše dnešní povídání. 
Davide, můžeš našim divákům představit svou 
zajímavou profesi, říci čemu se věnujete? V 
organizaci Amalthea, kde pracuji, podporujeme rodiny, 
které se ocitly v náročné životní situaci a hrozí odebrání 
dítěte z péče rodičů. Dále podporujeme náhradní rodiny, 
které přijaly do své péče dítě, a také děti v pěstounské či 

adoptivní péči. Podílíme se i na osvětě a hledáme nové 
pěstouny. 

Takže pokud by někdo z našich čtenářů měl zájem zapojit se do pěstounské péče, 
může se na Tebe, případně na Vaši organizaci obrátit? Určitě ano, budeme moc rádi. 
Je pořád velký nedostatek lidí, kteří by si do své péče vzali děti, které nemají to štěstí 
vyrůstat ve své vlastní rodině. Není to jednoduchý úkol, jelikož děti si často prošly těžkými 
situacemi, ztrátami. Rozhodnutí stát se pěstounem je důležité pečlivě zvážit a získat o 
pěstounské péči co nejvíce informací. Rádi je poskytneme na telefonu 773952819 nebo na 
mailu pestouni@amalthea.cz. 
Jak zaznělo v úvodu, byl jsi, pokud se nepletu, deset let starostou TJ Sokol Roveň. 
Ale pěkně od začátku, kde jsi se sportem začínal, kudy se ubírala Tvoje aktivní 
kariéra? Vyrůstal jsem v Praze na Zbraslavi a hned od první třídy jsem začal chodit na 
fotbal. Fotbal mě bavil a hrál jsem ho kontinuálně až do dospělosti. Pak jsem měl krátkou 
přestávku na vysoké škole a po přestěhování z Prahy jsem chvíli hrál za Chroustovice. 
Pak už od roku 1998 za TJ Sokol Roveň. Jinak rád rekreačně dělám všechny sporty, 
ježdění na kole, lyžování, plavání, badminton atd. Ke sportu mě vedl táta a od něho i od 
mého dědy jsem získal vztah k Sokolu a ke sportu obecně. 
Jakou nejvyšší soutěž sis ve fotbale zahrál a kde? Jednu sezonu jsem hrál v dorostu 
za tým Aritma Praha divizi, bylo to časově náročné, musel jsem hodně dojíždět, a tak jsem 
toho záhy nechal a až takový talent jsem nebyl.  
Co bys s odstupem času řekl na téma starosta Sokola 
Roveň, členská základna, co bylo, je a není na životě 
Sokolu dobře a co špatně? Za mě jsou důležité dvě věci. 
Sokol jako místo, kde se potkávají lidé a společně něco 
dělají a vytvářejí vztahy, které jsou podle mě velmi 
podstatné. Za druhé jako místo, kde mohu aktivně 
sportovat, udržovat se v kondici. 
Z mého pohledu se stále nedaří dostat do výboru aktivní 
lidi, kteří pomůžou nebo si na sebe vezmou část 
organizace Sokola a budou ho dále rozvíjet. 
V zimní přípravě ses zapojil po určité herní odmlce do 
přípravy, nastoupil jsi v některých zápasech béčka 
společně se svým synem. Jaký to je pocit, můžeme se 
opět těšit na Vaše společné zápasy?  
 



 
Bylo moc fajn si zahrát se Štěpánem, ale bohužel se to rychle přerušilo mým zraněním. 
Doufám, že si spolu ještě zahrajeme. 
Řada fanoušků říká, že Štěpán má hodně fotbalových genů po Tobě. Vidíš to stejně? 
To nevím, snad jo, Štěpán je dravej, a tím, že už hraje za  
chlapy, bude získávat další a další zkušenosti. Těší mě, že má geny po mně, a to nejen ty 
fotbalové.  
Jak vidíš jeho fotbalové vytížení? Hraje za dorost v Holicích, 
kope v Rovni za áčko i béčko. Není toho trochu moc? 
Myslím, že toho dost je, ale to už si musí regulovat Štěpán sám. 
Mám radost, že ho to baví a má naší podporu, ať se rozhodne 
jakkoliv. 
A co studium, stíhá vše v pohodě? Stíhá, sice moc se učit ho 
nevidím, ale školu zvládá v pohodě. V elévech kope druhý Tvůj 
synek Tadeáš (nar. 2006). Jak vidíš jeho talent a zápal pro 
fotbal? Kdo z Vás tří bude nejlepší? 
Táda je šikovný a hodně ho fotbal baví. Chce vyhrávat a dávat 
góly, někdy až moc. Těžko říct, kdo bude nejlepší a je mi to 
vlastně jedno. Jenom si přeju, aby to klukům ve zdraví kopalo a 
bavilo je to. 
Jak hodnotíš výkonnost našeho áčka, působení trenéra Jirky Tesaře? Začátek byl 
dobrý, bohužel velká marodka je něco, co se těžko ovlivňuje. Co jsem byl na pár 
zápasech, viděl jsem snahu a bojovnost. Líbí se mi, že na hřišti neslyším, že by si kluci 
nadávali, naopak se podpoří. Byl jsem v zimní přípravě na pár trénincích, Jirka je vedl 
skvěle, makalo se, tréninky byly pestré. Jirka má u hráčů přirozenou autoritu a je vidět 
mnoho jeho zkušeností. 
Znáš recept jak posunout fotbal v Rovni o nějaký ten stupínek výš? Vydržet , kluci 
se uzdraví, a pokud Jirka Tesař bude pokračovat, věřím, že se bude fotbalu v Rovni dařit. 
Co bys vzkázal svým spoluhráčům, současným výborům i divákům? Spoluhráčům 
přeji hlavně zdraví, výboru nové posily a divákům, ať si fotbal v Rovni užívají, ať chodí dál 
a jsou podporou i ve chvílích, kdy se nedaří. 
Davide, přejeme Ti pevné zdraví, osobní spokojenost, životní klid, ať se Ti vše daří! 
            

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

 

  
 

Nejbližší program našich mužstev 

 

TJ Valy    - TJ Sokol Roveň „A“  So     30.5.17:00 

TJ Sokol Roveň „B“  - SK Sparta Dašice „B“  Ne    31.5.17:00 

TJ Sokol Roveň „A“  - Sokol Dříteč   So       6.6.17:00  
 

 


