
 

 
Vydává TJ Sokol Roveň, najdete nás rovněž na  

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

 
Dorost TJ Sokol Roveň 1974, který úspěšně působil v I. A třídě tehdejšího Východočeského 
kraje: nahoře P. Švarc, Ladislav Bartoň - trenér, J. Štěnička, J. Kaplan, M. Albert, M. Jelínek,       

L. Sakař, J. Šišán, J.  Svoboda, P. Štěnička, M. Pištora, J. Lohnický, Pavel Kopa, dole  
L.Dvořáček,  A. Kurka, Jiří Kučera, Pavlíček, P. Kurka, Petr Kopa, A. Kühnel, J. Landsman,  

P. Bartoň, M. Ţierik, Schejbal, F. Hašek, dole V. Mikan,  S. Bartoň, L. Škarda. V letošním roce  
slaví oddíl kopané TJ Sokol Roveň 85 let od svého vzniku, proto není od věci si tuto úspěšnou  

fotbalovou generaci připomenout. 
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Vítejte na posledním domácím mistrovském zápase áčka v sezóně 2014/2015. Jaro nebylo pro 
neskutečný počet zraněných vůbec jednoduché. Prokázalo se však jednoznačně, ţe dobrá parta 
dokáţe nemoţné, kluci uhráli potřebné body pro klid posledních zápasů. Přínosem byla asi             
i změna na postu trenéra. Jirka Tesař svou úlohu určitě splnil, ale on sám určitě chtěl dosáhnout  
výš, zároveň nebyl se vším úplně spokojen. Na webu zveřejníme v elektronické podobě ještě 
poslední poločas letošní sezóny, který jiţ tradičně zhodnotí jaro, přinese konečné tabulky              
a komentáře, více Vám toho sdělí právě trenéři. Dík za přízeň, jiţ dnes Vám všem přejeme 
krásnou dovolenou,a po ní opět na shledanou na fotbale v Dolní Rovni. Přejeme všem krásný 
sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně připraven. 

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


Poslední mistrovské zápasy TJ Sokol Roveň 

 
TJ Sokol Roveň „A“ – SK Kříčeň „A“ 7:0 (2:0), branky T. Madák 2x, M. Absolon, M. Koláček, L. 
Kaplan, R. Přibyl, Š. Svoboda, sestava Baláš - Michal Šándor, L. Mládek, J. Zeman, O. Koláček - 
A. Kašpar, T. Madák, M. Koláček, Š. Svoboda - J. Dušek, M. Absolon (střídali: R. Přibyl, L. 
Kaplan, T. Komárek), A co na to trenér Jirka Tesař? „Před zápasem si byl kaţdý vědom toho,     
o co se hraje. Já jsem potěšen, ţe si to kaţdý vzal k srdci. Přístup hráčů k tomuto zápasu byl  
„profesionální" , výsledek hovoří za vše. Bodování - Mady, Balda - 8; Pepa, Luboš, Kolas, Kašpi, 
Absa, Píďa - 7; Majkl, Štěpán, Důša, Příba, Lubošek - 6; Komár – 5.“  
Bukovka – Roveň „B“ 2:4 (0:1), Chocholouš, Ţatecký, Mile, Přibyl. Největší rébus? Sehnat na 
tento zápas 11 lidí…  
TJ Valy – Roveň „A“ 5:1 (3:1), branka Absolon, sestava Baláš - Mikuláš, Mládek, Zeman, O. 
Koláček - Dušek, M. Koláček, Šándor (62. Král), Š.Svoboda - Absolon, Přibyl (79.Cimfl). Jiří 
Tesař, trenér: „ Z naší strany byl zápas nepovedený. Ne, ţe by někdo z hráčů na něco kašlal, ale 
někteří neměli svůj den. Bodování: Balda, Píďa, Pepa, Luboš, Óňa, Štěpán, Majkl - 4; Kolas, 
Důša, Příba, Radek Král, Milan Cimfl - 5; Absa - 6. Díky za výpomoc borcům z béčka.“ 
Roveň „B“ – Dašice „B“ 2:3 (1:0), branky Komárek, Absolon, sestava Baláš - M. Kašpar, Cimfl, 
D. Král, Chocholouš – P. Motyčka, R. Král, Komárek, Dušek - Rojkovič, Přibyl (Absolon).  Celkem 
povedené nedělní odpoledne přinesl derby zápas posílených rezervních týmu (za hosty z áčka 
např. Cabicar, Buchtele, Šíbal, Kučera).  
 

Ladislav Eigl (nar. 1965) slaví padesátiny! 

 
Za muţe TJ Sokol Roveň odehrál 45 zápasů, vstřelil tři branky       
a u čtyřech gólů asistoval. Dne 19. 6. 2015 oslaví své padesáté 
narozeniny. Patří do fotbalově silného ročníku hráčů narozených 
v roce 1965. Můţete ho potkat v létě i v zimě, jak si to pěšky 
špacíruje, v lepším případě frčí na kole,  do Holic, Dašic, Sezemic, 
Ředic, Pardubic, Chrasti či úplně někam jinam. Z batohu na 
zádech nebo z igelitky mu kouká typická „anténka“, nejspíše pravý 
jasan. Na domácích zápasech Sokola Roveň sedí na betonku        
u kabin, vedle schůdků, kudy chodí hráči na plac, v igelitce  vedle 
sebe má svoji dvoulitrovku, nejlépe „Kníţete Rohana“. Kaţdý 
fotbalový mač v Rovni je pro něho sváteční záleţitostí. Má 
neuvěřitelně úhledný pravopis a dokonalý přehled o významných 
ţivotních událostech. Je to bohém, podivín, bezdomovec, 
novodobý chudák nebo naopak bezstarostný, svobodný chlap        

a šťastný člověk, kterého uţ nic nerozhází? Dnešní povídání Roveňského poločasu Vám moţná 
napoví více.  Ladislav Eigl (nar. 1965), bývalý hráč, bývalý rozhodčí, turista profesionál 
(neplacený), stálý příznivec TJ Sokol Roveň, a hlavně  Roveňák tělem i duší! Právě jemu patří 
dnešní hlavní stránky Vašeho Roveňského poločasu.    
Láďo, ne každý Tě zná tak dobře jako generace našich vrstevníků, proto pár Tvých slov na 
úvod… Narodil jsem se v Litoměřicích. Do Rovně jsem se přistěhoval s tátou a ségrou z Újezdce 
u Klatov. Do školy v Rovni jsem začal chodit ve třetí třídě. Táta si v Dolní Rovni našel novou 
ţivotní partnerku, paní Finstrlovou, chodil na fotbal pravidelně, byl vášnivým příznivcem Sokola 
Roveň, kaţdý zápas hodně proţíval a dokázal i pěkně vynadat neférovým rozhodčím. 
Co Tvoje sportovní začátky? S fotbalem jsem začínal ve třetí třídě základní školy. Hrál jsem jen 
za Roveň. V ţácích byl mým trenérem Petr Bartoň, který bohuţel zemřel velice mlád, a p. Karel 
Shejbal. Na následná léta v dorostu moc rád a v dobrém vzpomínám, hlavně díky tomu, ţe náš 
trenér, pan Josef Hloušek, ţil jen a jen pro fotbal. Podobných lidí uţ fakt moc neznám. Kdyţ jsem 
přešel mezi muţe, trénoval tady Milan Čada z Pardubic, hrál se okresní přebor. Po něm přišel 
Ladislav Bartoň. Chvíli jsem taky jezdil trénovat, ale opravdu, jen trénovat, s áčkem Holic. Tehdy 
tam hráli třeba Standa Šedivka, Láďa Půlpán, Pavel Branda, Petr Uhlíř, Mirek Jedlička a další. 
Potom jsem šel na základní vojenskou sluţbu do Střeleckých Hoštic, po návratu z ní jsem jiţ fotbal 
aktivně nehrál. Po vojně, v letech 1989 – 1992, jsem dělal rozhodčího. Pískal jsem III. a IV. třídu, 



několikrát okres. V Dolanech jsem byl i na lajně I.B třídy, to bylo v době, kdy tam chytal Petr 
Bartoň. Neměl jsem jak jezdit. Na fotbalovém svazu jsem dostal vynadáno, ţe si neúčtuju jízdné.  
Jel jsem vlakem, šel pěšky, cestoval jsem třeba i do Tetova, Lipoltic, Selmic nebo Semína. Cestou 
jsem si dal  nějaké pivo. Vím, to nebylo úplně dobře. Musel jsem toho pískání taky nechat. Kdyţ 
jsem potom chodil v Rovni mávat, řada lidí nadávala, ţe mávám moc poctivě?!   
Připomeň Váš silný fotbalový ročník, dnešní padesátníky…Luboš Dědek, Jarda Shejbal, Jirka 
Horák, Marek Shejbal, Michal Chocholouš, Luboš Zoubek. Dále s námi hráli třeba Jirka Teplý, 
Miloš Vlasák a Jirka Pinkas, všichni z Ostřetína. 
Další záliby, komu fandíš? Na základce jsem dělal (celkem solidně) atletiku, potom trochu i na 
učňáku. Sleduji veškerý sport, pokud to jde i v TV. Ve fotbale jedině Roveň a Slavia. V hokeji 
fandím celý ţivot Litvínovu, letos konečně máme titul! Taky čtu. Kdyţ nemůţu spát, čtu si klidně     
i při svíčce. 
Veselé příhody z fotbalového života? Jako dorostenci jsme hráli předzápas muţům v Rosicích. 
Měli jsme jet hned domů, ale rozhodnuto bylo, ţe pojedeme domů aţ s chlapama. To mě tak 
naštvalo, ţe jsem se rozhodl jít domů pěšky. Autobus po zápase chlapů mě dojel v Černé za Bory, 
a nabrali jste mě… 
Jak vidíš aktuální stav fotbalu v Rovni? Na fotbal jinam neţ u nás nechodím. Letošní jaro – 
dobrej trenér, vedle toho spousta zraněných a neomluvitelná nedisciplinovanost zkušenejch, 
smůla, mohlo to být v tabulce daleko lepší. Noviny si občas koupím a hlavně sleduji vedle tabulky 
Rovně i to, jak si fotbalově vede Honza Shejbal v Hradci. Přeju mu, ať se prosadí v první lize, 
udrţí se v reprezentaci. Vím, je to těţké, nesmí polevit a pořád na sobě musí pracovat, já mu 
věřím!  
Dobrý, a něco z Tvého soukromí? Vyučil jsem se v oboru chemik – operátor, po vyučení jsem 
nastoupil v Semtíně. Měl jsem však problémy s alkoholem a vyhodili mě…Potom jsem dělal taky 
ve Tvaru, nějaký čas u Českých drah v Pardubicích. Dělal jsem i u jedné bezpečnostní agentury, 
moc neplatila, skončil jsem sám. V roce 1999 – 2000 jsem byl zaměstnancem Sokola Roveň, 
tehdy to bylo přes úřad práce, staral jsem se o hřiště a dělal vše, co bylo potřeba kolem 
sokolovny. Od té doby dělám jen příleţitostně, např. to byla brigáda v cihelně, pomůţu na stavbě 
uklidím uhlí, zreju zahradu apod. 
Láďo, na rovinu, hledáš si vůbec práci, nebo se ti zalíbil život „poustevníka uprostřed 
civilizace“? Něco jsem pořád hledal a hledám, ale vlastně jsem ţil a asi pořád ţiju nějaký 
bohémský ţivot. Dělám jen příleţitostně, kdyţ někdo něco potřebuje a obrátí se na mě, rád jdu       
a pomohu. 
Je o Tobě známo, že jsi specialista na vratné lahve. S tím souvisí i Tvoje každodenní „Tour 
de kontejner“, nebo se pletu? Asi jó, opravdu je sbírám, sbírám vyhozené vratné lahve (pozn. 
proto ta „anténka“ v batohu). Ale musím říct, je fakt znát, ţe lidi šetří a uţ jich tolik nevyhazují.  
Láďo, chceš se zmínit o některých zásadních milnících svého života? Jak uţ jsem řekl, táta 
si našel novou ţivotní partnerku v Rovni. Ta měla syna Romana, byli jsme spolu skoro stejně staří, 
narodil se 24.12.1964, byli jsme jak rodní bratři. Bohuţel, 30. 6. 1981 se stalo obrovské neštěstí. 
Bráchovi při rajtování motorky, dvěstěpadesátky, na polní cestě vylétlo přední kolo z vidlice, 
potloukl se a do týdne umřel. Pohřeb byl z domova, bylo hrozné vedro, byli tam mládenci               
a druţičky, jedna druţička, Anča Sokolovičová, tenkrát teplem omdlela. Bylo to hrozné, ztratil jsem 
bráchu, svého nejlepšího kamaráda. Další velkou ţivotní ztrátou byla smrt mého táty, umřel 27. 5. 
1993. Jak vůbec žiješ? Nemám na to platit si zdravotní pojištění, proto proběhla exekuce. Můj 
podíl na baráku vydraţila švagrová. Mám tři kočky, střechu nad hlavou zatím mám, v baráku 
zůstávám díky tomu, ţe moje sestra Líba tam ještě svůj podíl má, díky ní tam ještě jsem. 
Láďo, k…a, jak si vůbec představuješ svůj další život a budoucnost? Záleţí na tom, jak bude 
slouţit zdraví. V poslední době to není nejlepší, pořád se mi motá hlava, občas se ozvou klouby. 
Před rokem jsem zkolaboval v Rovni na chodníku, odvezlo mě ARO do nemocnice, druhý den 
jsem šel domů na revers. Práce?  Budu pořád dělat (rád) vše, co se naskytne. A vedle toho budu 
taky pořád fandit svému Sokolu Roveň! Láďo, díky za toto povídání, všichni Ti přejeme pevné 
zdraví a trvalou radost, kterou Ti v životě fotbal přináší. U příležitosti Tvých padesátin a za 
zásluhy, které máš, mimo jiné jako bývalý zaměstnanec TJ Sokol Roveň, Ti touto cestou 
sdělujeme, že máš na fotbal v Rovni doživotní vstup zdarma! Pozn.: Schváleno výborem 
oddílu kopané jednohlasně!  



Jak se hrálo na podzim? 

 
Sokol Dříteč „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:1 (1:1), Bednář, Kušnír - Absolon 

 

Náš soupeř v minulém kole 

 
Sokol Dříteč – Sparta Dašice 1:0 (1:0), branka Vráţel          

 

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

 

         
 

Nejbližší program našich mužstev 

                       
                      Sokol Chvojenec „B“ -  TJ Sokol Roveň „B“  Ne      7.6.17:00 
                       TJ Slavoj Choltice            -  TJ Sokol Roveň „A“  So  13.6.17:00 
                       TJ Sokol Roveň „B“ -  SK Popkovice   Ne      14.6.17:00 

 

Závěrem… 

 
Sezóna 2014/2015 pomalu končí. Po 
podzimu skončil na vlastní ţádost 
v Rovni své trenérské působení 
František Franc (nar. 1961, vlevo), 
který muţstvo vedl od podzimu 2010. 
Na jeho místo přišel od ledna 2015 
zkušený Mgr. Jiří Tesař (nar. 1977, 
vpravo). Udrţí nového trenéra v Rovni 
výbor oddílu kopané v čele s Ing. 
Milanem Cimflem (nar. 1966, 
uprostřed) i pro další sezónu? Dojde 
k posílení kádru, uzdraví se naši 
marodi? Nechme se překvapit… 
Ukončení sezóny je plánováno na 20. 
6. 2015 a bude, jak se stalo jiţ dobrou 

tradicí, spojeno s celodenní brigádou na 
hřišti. Věříme, ţe se sejdeme v hojném počtu, hráči, funkcionáři, příznivci. A potom, hurá na 
dovolenou!  

 

 


