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TJ Sokol Roveň, oddíl florbalu, který obsadil v letošním roce 3. místo na Přeboru České 

obce sokolské v Praze. Více dnes v RP.  Horní řada zleva: Martin Novák (Kostěnice), Pavel 

Vinař, Václav Buben, Petr Steiner (Dašice), Michal Vinař. Dolní řada zleva: Vojtěch Zeman 

(Pardubice - Spojil), Michal Dušek, Michal Nečesaný, Ladislav Štěpánek. 
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Vítejte na dalším mistrovském derby zápase v Dolní Rovni.  Náš tým se zatím statečně pere 

o důleţité body, které by zajistily okresní přebor i pro příští rok. Přesto bude dnešní 

Roveňský poločas především o florbalu, coţ je neklamným znakem toho, ţe nejen fotbalem 

ţiva je naše roveňská TJ. Fotbalistům dnes přejeme mnoho zdaru a Vám, divákům, krásné 

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

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


  

Poslední zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Sparta Dašice „A“ 2:0 (1:0), branky: 28. Absolon, 58. D. Král. 

ROVEŇ: Baláš - Bartl, Madák, Krpata, D. Král - O. Mikuláš, Michal Šándor, Kaplan, 

Pachovský - Absolon, Pekárek (Mládek, Johanides, Melc, Dušek, Mile). Důleţité zaslouţené 

vítězství v boji o záchranu. 

Roveň B - Dříteč B 2:2 (0:0), branky: Dušek, Nečesaný. ROVEŇ: Sluka - R. Král, 

Rojkovič, Bartl, Mládek - Ţatecký, Nečesaný, Melc, Motyčka - Chocholouš, Štancel 

(Toušek, Johanides, Dušek, Marek Šándor, Kašpar), soupeř, který je v tabulce poslední 

vyrovnal dvě minuty před koncem. 

Nemošice „A“ – Roveň „A“ 1:1 (0:1). branka - 8. 

Pekárek. ROVEŇ: Baláš - Bartl, Madák, D. Král, 

Dušek - O. Mikuláš, Kaplan, Mile (81. Melc), Mládek 

- Pekárek, Absolon. Chyběli především Krpata, 

Šándor, Johanides, a tak lze s ohledem na průběh 

zápasu konstatovat, ţe za daného početního stavu 

kádru byla remíza spravedlivá, přesto ztráta dvou bodů 

byla zbytečná a mohla by mrzet… 

Dašice „B“ - Roveň „B“ 1:8 (0:2), branky: Ţatecký 4, 

Motyčka, Dušek, Štancel, Melc, ROVEŇ: Sluka – 

Chocholouš, Rojkovič, Pospíšil, Král R.,   – Dušek, 

Bartl, Ma.Šándor, Motyčka – Ţatecký, Štancel, stř. 

Melc, Kašpar. Velké vedro, domácí s řadou „starších 

pánů“ ve druhé půli nevydrţeli s dechem. Našim 

borcům to tam mimořádně padalo, střelecky se zaskvěl 

především Vašek Ţatecký (viz foto).  

 

Náš soupeř v minulém kole 

 

TJ Sokol Moravany „B“ – AFK Lázně Bohdaneč 0:0, MORAVANY B: Laksar - 

Kulhánek, Půlpán, Kubík, Kopták - Veselý, Fišer, Bakeš, Hynek J. - Branda, Švadlenka 

(Král, Blajda).   

 

Rozhovor s Michalem Nečesaným (nar. 1992) o florbalu v Rovni 

 

Michale, můžeš  našim čtenářům krátce popsat historii oddílu?  

U zrodu florbalového oddílu v Rovni stál v roce 2006 Aleš Fišar, který 

byl opravdu zásadní osobou roveňského florbalu. Tehdy byl vytvořen 

tým hráčů do 15 let, ze kterého vzešlo mnoho dnešních opor roveňských 

muţů. Po krátkodobé stagnaci a generační obměně má oddíl od roku 

2011 dodnes 2 týmy – muţe a starší ţáky. Po Alešově odchodu jsem od 

roku 2012 v čele oddílu já.  

Můžeš sdělit, kdo oddíl organizačně táhne, jaké kategorie, kolik 

členů máte? V současnosti jsem trenérem obou kategorií já. Kromě 

toho plním i takovou tu organizační roli, s čímţ mi pomáhají i další  

 



 

 

hráči. Kdyţ mu čas dovolí, pomáhá mi s trénováním ţáků Pavel Vinař mladší. V kategorii 

muţů máme momentálně 14 členů, starších ţáků (ročníky 1999 aţ 2004) je stejný počet. 

Jak probíhá příprava, jaké je vybavení? Starší ţáci mají trénink 2x týdně, muţi 1x týdně. 

V zimní části trénujeme v Sokolovně, v letním období na hřišti s umělou trávou. Hráči mají 

vlastní florbalové hole, na brankářskou výstroj, branky nebo balonky nám výrazně přispěl 

Sokol, za coţ jsme vděční. Muţi také hrají v sokolských dresech, ţáci si pořídili vlastní. 

Jaké soutěže hrajete, jakým  systémem? Muţi hrají pravidelně Holickou ligu, která se 

hraje systémem 5+1. Také objíţdějí turnaje v širším okolí – Holice, Pardubice, Chrast, Česká 

Třebová. Starší ţáci letos poprvé hrají Východočeskou ligu, která se odehrává v Pardubicích 

také na velkém hřišti, čili 5+1. 

Kteří hráči patří k nejlepším? U starších ţáků je nejlepším střelcem Lukáš Toušek, mezi 

opory patří i Jakub Vacek nebo Vítek Jančík. Ale pochválil bych i ostatní hráče. U muţů je 

to tak, ţe teď máme velmi kvalitní tým, ve kterém pokaţdé zazáří někdo jiný. Kdo čte 

reportáţe na internetu, tak ví. Musím však vyzdvihnout brankáře Michala Duška, který 

pravidelně předvádí výborné výkony.  

Můžeš popsat největší úspěch a cestu k němu? Největším dosavadním úspěchem je 

bezpochyby 3. místo v republice, které jsme vybojovali na přeboru České obce sokolské 

letos začátkem května. Dospěli jsme k němu tak, ţe jsme zvítězili na krajském kole 

v Jevíčku, čímţ jsme vybojovali postup do Prahy. Zde jsme z 2. místa v regionu Čechy 

postoupili mezi čtyři nejlepší týmy republiky a mezi nimi jsme získali bronz. 

Jaké jsou plány do budoucna? Co se týká muţů, určitě chceme dále pokračovat směrem, 

který jsme za poslední dva roky nabrali, získávat poháry na okolních turnajích a hrát 

atraktivní florbal. Doufám, ţe zaútočíme na medailové pozice v Holické lize a chtěli bychom 

se opět kvalifikovat na přebor ČOS do Prahy. U starších ţáků je mým cílem udrţet obrovský 

zájem kluků o hru a rozvíjet jejich dovednosti.  

Dosahuje některý z roveňských hráčů již dnes,  dle Tvého názoru, parametrů celostátní 

florbalové ligy? Tak to si myslím, ţe určitě ne. Ještě před 10-15 lety bych moţná mluvil 

jinak, ale v poslední době zaţil florbal obrovský boom a konkurence v něm je vysoká. Je 

však pravda, ţe mnozí hráči – jiţ zmiňovaný gólman Dušek, Steiner, Novák, T. Chocholouš, 

Vach, já a moţná i Chobot, Buben nebo bratři Vinařovi - by se při odpovídajícím tréninku 

mohli prosadit v registrované soutěţi České florbalové unie na krajské úrovni. 

Sviští kolem některých borců přestupové laso a s ním i zajímavá nabídka k působení ve 

vyšší soutěži? No, o nějakých nabídkách z Pardubic jsem slyšel, například u brankářů obou 

kategorií Duška a Horáka. Ale není to úplně tak, ţe by to byla konkrétní nabídka týmu 

z nějaké vyšší soutěţe.  

Co sám považuješ za vhodné sdělit našim čtenářům? V první řadě bych jim chtěl říct, ţe 

pokud by měli zájem, nebo by někoho se zájmem znali, mohou se k nám přidat. Není 

problém domluvit se a přijít na trénink, ať uţ patříte mezi dospělé nebo ţáky. Také bych 

čtenáře rád pozval na některý z našich zápasů, například do Holic, nebo třeba na turnaj, který 

se v létě bude konat v Rovni na „umělce“. Dále bych odkázal na www.tjsokolroven.cz a 

případně facebookovou stránku TJ Sokol Roveň – Florbal, kde pravidelně najdete aktuální 

informace o našich výkonech.  

Michale, dík za poskytnuté informace, ať se Vám vše daří i nadále! 

 

 



 

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

 

    
 
 

Jak se hrálo na podzim? 

 

Sokol Moravany „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 4:2 (0:0), branky 2 Švadlenka, 2 Bakeš - 

Vach, Kaplan sestava Baláš – J.Shejbal, Mikuláš, Šándor, Kašpar – Madák, Vach, Kaplan, 

Johanides – Pekárek, Absolon, stř. Mládek, Ţatecký. MORAVANY: Laksar - Kopták, 

Půlpán, Kubík, Horák - Kulhánek, Fišer, Král, Smejkal - Bakeš, Švadlenka (Lukas, Fibikar). 

Náš tým šel do vedení, díky našim chybám se prosadili domácí, kteří nedali i další tutovky. 

 

Nejbližší program našich mužstev 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Sokol Býšť   Ne 29.5. 17:00 

TJ Sokol Veliny   - TJ Sokol Roveň „B“  So 4.6. 17:00 

SK Holice „B“   - TJ Sokol Roveň“A“  Ne 5.6. 17:00  

TJ Sokol Roveň“A“  - SK Lázně Bohdaneč   So 11.6. 17:00 

 

 
 

 


