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TJ Sokol Roveň ”B” minulou ned
na domácím hřišti. Neoficiální zprávy z výboru FO hovo

domácí zápas historie tohoto týmu, 
přihlášen (pozn., konečný termín

nesmělé loučení  s týmem, u některých hrá
Čapek, spolehlivý dlouholetý pomezní,
Michal Sluka, Radek Král, Tomáš Ro
zleva Meky Rojkovič, Kuba Dušek, Milan Machatý, Michal Ne

Luboš Mládek, Fanda Pýcha a Milan Kašpar. Chy
Kuba Kučera a další… Meky, 

fajn chodit na fotbal, kde se hrálo jen 

Pernštejn okresní přebor

Neděle

Vítejte na fotbale v Rovni. Naše á
přeborem. Loučí se i Roveňský polo
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ýý  ppoollooččaass  čč..  77//
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minulou neděli odehrál poslední mistrovský zápas sezóny 2016/2017 
išti. Neoficiální zprávy z výboru FO hovoří o tom, že to byl rovn

zápas historie tohoto týmu, od příštího ročníku již nebude tým
termín přihlášek je do 9. 6. 2017). Obrázek symbolizuje 

ení  s týmem, u některých hráčů zřejmě  i s aktivní kariérou. Naho
pomezní, Tomáš Chocholouš, Vašek Žatecký, Tomáš Mikan, 

Michal Sluka, Radek Král, Tomáš Roček, Milan Cimfl, Petr Motyčka, Vašek Melc, dole 
č, Kuba Dušek, Milan Machatý, Michal Nečesaný, Roman  Valenta, 

Luboš Mládek, Fanda Pýcha a Milan Kašpar. Chybí Jirka Roček, Pepa Prokeš, Míra Shán
Meky, loučíme se s tvým týmem a děkujeme zárove

fajn chodit na fotbal, kde se hrálo jen tak pro radost…

Pernštejn okresní přebor   

Neděle 11. června 2017  

17:00 hodin  

Naše áčko se dnes loučí doma po mnoha letech s okresním 
ňský poločas, který jste za zápasech okresního p
celou novodobou “okresní” éru v Rovni, tj. od roku 2010. Vše 

í a každý je nahraditelný. Semknout se a zabrat v této těžké dob
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zápas sezóny 2016/2017 
í o tom, že to byl rovněž poslední 

níku již nebude tým do soutěží OFS 
. Obrázek symbolizuje 

s aktivní kariérou. Nahoře zleva Jirka 
Tomáš Chocholouš, Vašek Žatecký, Tomáš Mikan, 

čka, Vašek Melc, dole 
česaný, Roman  Valenta, 

ček, Pepa Prokeš, Míra Sháněl, 
e zároveň. Někdy bylo 

pro radost…! 

 

mnoha letech s okresním 
as, který jste za zápasech okresního přeboru měli 

éru v Rovni, tj. od roku 2010. Vše 
v této těžké době musí všichni 



rovenští srdcaři, především pak z řad mladých! Poděkování bezpochyby patří trenérům áčka, 
pro tým udělali Petr Kopa i Jaromír Krpata maximum na profi úrovni, bohužel, zázraky se 
nedějí každý rok, a tak to se současným kádrem a zraněními  již letos na záchranu nestačilo.     

PPoosslleeddnníí  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll   RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Lázn ě Bohdaneč 0:6 (0:2),  sestava: Baláš - Bartl, Melc, 
Shejbal, Mikuláš - Chocholouš, J. Krpata, Mládek, Kašpar - Johanides, Pekárek, stř. 
Svoboda, Šándor, Dušek. Předchozí zápas super, tento se vůbec nevyvedl, hráči si zřejmě 
potřebovali dokázat, že do okresu fakt nepatří…Výsledek se odrazil i v tom, že na další 
zápas do Újezdu neodcestoval při avizovaných absencích hráčů ani jeden věrný divák… 
SK Sparta Dašice “B” – TJ Sokol Roveň “B” 3:3 (3:2),  Dušek 2, Kučera, sestava Valenta 
– Chocholouš, Kašpar, Rojkovič, Nečesaný – Kučera, Motyčka, Prokeš, Dušek – Žatecký, 
Absolon, stř. Sluka. Spravedlivá dělba bodů, tradičně se nepodařilo eliminovat Jakuba 
Vajera, který si zapsal na náš úkor další hattrick. 
Sokol Újezd “A” – TJ Sokol Roveň “A” 2:2 (2:1), branky Absolon, Melc, sestava: Valenta 
- Kašpar, Melc, Mikuláš, Bartl - Mikan, Šándor, Pekárek, Dušek - Svoboda, Absolon 
(Kučera, R. Král). Vedli jsme, prohrávali 2:1, v závěru jsme za stavu 2:2 mohli i vyhrát, 
domácím bod zachránil gólman. 
TJ Sokol Roveň “B” – Nemošice “B” 2:0 (0:0), branky Machatý, Melc, sestava Valenta - 
R. Král, Mikan, Kašpar, Nečesaný - Motyčka, Pýcha, Mládek, Dušek - Machatý, Sluka 
(Melc, Cimfl, Baláš). Zápas s druhým týmem soutěže přinesl bezstarostný fotbal, ve druhé 
půli se dvěma gólovými centry blýskl náš elitní gólman Honza Baláš, který nastoupil 
netradičně v poli. 

Jarní výsledky našich nadějí - elévů TJ Sokol Roveň 

U - 8: Máteřov –Roveň 4:12, R-Mnětice 12:3, Nemošice – R 6:7, 
R-Jelení 6:12, Pardubičky – R 12:3, R- Dašice 4:9, Mikulovice – R 
19:3, R – Sezemice 5:13, Moravany – R 17:3; Střelci  U - 8, 
2016/2017: Exnar 35, Brňák 27, Kopa 10, Ducheček 10, Netík 3 
Polcar 1, Jeřábek 1;  U - 10: AFK Pce – R 1:17, R – Moravany 
3:15, Sezemice – R 6:6, R – Ředice 7:8, Nemošice – R 10:2, R – 
Pardubičky B 14:7, Dašice – R 1:11, R – Býšť 2:6, Opatovice – R 
0:4; Střelci U -10, 2016/2017: Svoboda 
26, Novák 21, Bartoníček 17, Novotný 15, 

Chabada 14, Kantor 6, Fritsch 5, Brňík 3, Jedlička 2. Do konce 
tohoto ročníku zbývá sehrát ještě 2 kola. Zápal kluků a jejich 
fotbalový výkonnostní posun je to, z čeho můžeme mít právem 
radost. Poděkování patří všem trenérům, rodičům a v neposlední 
řadě i klukům! Snad se našim funkcionářům podaří zajistit i 
návazné ustavení kategorie mladších žáků… (zdroj web FAČR)  
 



Poslední  rozhovor Roveňského poločasu, tentokrát s talentovaným fotbalistou 
 Michalem Kosinou z Horní Rovně 

Od roku 2010, s  postupem do 
okresního přeboru, byl na každý 
mistrovský zápas našeho áčka 
připravován tento poločasový bulletin. 
Naše áčko balí kufry v okrese  a  vrací 
se  do druhé nejnižší soutěže v ČR. 
Pokud to vezmeme od shora, tak 
výkonnostně až  do “9. ligy“. Oddíl  
z vesnice, která má dva tisíce obyvatel.   
Roveňský poločas se sestupem končí 
také, resp. končí jeho dosavadní jediný 
tvůrce. Stejný formát se okoukal, 

nedokázal již ničím novým zásadně zaujmout. Nedokázal mobilizovat hráče, funkcionáře, 
sponzory či diváky k tomu, aby zůstal v Rovni okres…Starším hráčům věk neubreme, 
mladší chtějí z Rovně pryč. Něco je špatně, chybí jedna generace mladých. Křeslo starého 
„šéfredaktora“ je k dispozici, případný zájemce může bez problémů navázat, inovovat či 
jakýmkoliv jiným způsobem realizovat své nápady a pokusit se lépe motivovat všechny 
roveňské srdcaře, především z řad mladých. Při úvaze, koho vyzpovídat na závěr, padla 
volba, trochu náhodou, teprve na jedenáctiletého fotbalistu z Dolní Rovně, který však 
z důvodu  absence žákovských soutěží (což je to “špatně”) nemůže kopat doma, v Rovni. Při 
brouzdání na webu FAČR jsem zjistil, že Michal Kosina (nar. 2006), věkem ještě elév,  
kterého jsme vám představili na obrázku již v minulém vydání, hájí velice úspěšně barvy 
sousední TJ Sokol Moravany v okresních soutěžích. V této,  ještě probíhající  sezóně, zatím  
nastřílel neuvěřitelných 117 branek (!!!) v kategorii elévů (U-10), 31 branek v kategorii 
mladších žáků (do 12 let) a 4 branky v kategorii starších žáků (do patnácti let)! Někdo 
může říci, vždyť je to jenom okresní soutěž. Ale já říkám jednoznačně, Michale super, 
klobouk dolů! Michale, je skutečně  pravda to, že jsi tolik gólů za Moravany 
nastřílel?   Ano, je to pravda. Vede ti někdo osobní statistiku? Tak trochu mně statistiku 
vede mamka. Jaký máš recept na střílení gólů? Tak nějak být ve správný čas na správném 
místě. Kterou nohou kopeš, nebo ti to je jedno a pálíš levou i pravou? Kopu většinou 
pravou nohou, ale když to tam padne levou, tak jsem rád. Lituješ toho, že v Rovni nejsou 
žáci? Ani moc nelituju, protožev Moravanech máme bezva partu. Proslýchá se, že o tebe 
mají zájem v Pardubicích i v Chrudimi. Je to tak? Ano, je to tak. Hrál jsi i  turnaje 
okresních výběrů? Turnaje okresních výběrů jsem hrál. V zimě ve Vysokém Mýtě a na jaře 
ve Svitavách. Takže už máte s rodiči jasno, kde budeš hrát příští rok? Ano, máme. 
Zůstanu ještě v Moravanech. Kdo je tvůj fotbalový vzor? Můj fotbalový vzor je Antoine 
Griezmann. Kterému týmu fandíš? Fandím španělskému týmu Atletico Madrid. Jezdíš se 
dívat na fotbal i jinam, pokud ano, kam všude? Když máme čas jedeme se podívat do 
Pardubic, někdy i do Hradce Králové.  Taky se skoro  pravidelně účastníme domácích zápasů 



v Rovni. Jak se ti fotbalově líbí Joel Kayamba z FK Pardubice (na obrázku s Michalem, 
paní Kosinovou a p. Shejbalovou)? Moc se mi líbí, jak Joel hraje. Je totiž hrozně rychlý. 
Kdo je podle tebe nejlepším fotbalistou v  Rovni? Podle mě je nejlepším hráčem v Rovni 
Honza Baláš, protože v brance předvádí pěkné akce. Áčko v Rovni sestupuje z okresu? Co 
myslíš, čím asi tak může být? Tak to opravdu nevím.  Kdo u vás fotbalu nejvíc rozumí? 
Taťka, mamka, děda,  brácha nebo ty? Nejvíc u nás fotbalu rozumí brácha a já. Jaké jsou 
tvoje další záliby? Moc času na jiné záliby kvůli fotbalu nemám. Když mám čas, tak si 
zahraju na počítači FIFU. Kam bys to chtěl jako fotbalista jednou dotáhnout? To ještě 
nevím, uvidíme, jak mně to půjde i nadále. To se ukáže časem. Michale, přejeme ti mnoho 
zdaru, ať se naplní všechny tvé fotbalové sny. A řečnická otázka na závěr – není už čas, 
aby šel Míša kopat do vyšší soutěže...? 
 

Náš dnešní soupeř v minulém kole, jak se hrálo na podzim? 

SK Sokol Dříteč “A”– SK Nemošice “A” 3:1 (2:1). Branky domácích: Zollman, Pluhař, 
Hausner, sestava domácích: Frinta - Klofanda, Pluhař, Bednář, Pečinka - Zezulka, Hausner, 
Michňák, Musil - Zollman, Kušnír (Opršal). 
Podzim 2016: SK Sokol Dříteč “A” – TJ Sokol Roveň “A” 3:0 (2:0),  sestava Baláš - 
Johanides, Krpata, Zeman, Kašpar - Mikuláš, Brňák, Kaplan, Dušek - Machatý, Pachovský 
(Pekárek, Kučera, Roček, Štancel). Ke vstřelení branky nestačilo našemu týmu ani šest 
vyložených šancí.  

TTaabbuullkkyy  PPeerr nnšštteejj nn  ookkrr eessnnííhhoo  ppřřeebboorr uu  aa  HHaaiinnzz  ––  ssppoorr ttoovvnníí  tt rr ooffeejj ee  II VV..  ttřřííddyy  HHooll iicckkoo  
  

               

Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

         SK Popkovice   - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 11. 6. 17:00 
         SK – 1. FCMikulovice  -  TJ Sokol Roveň “A”  So  17. 6. 17:00 
 

Na úplný závěr připravíme ještě hodnocení sezóny 2016/2017. Toto vydání Roveňského poločasu najdete  
v elektronické podobě na webu TJ Sokol Roveň. Sportu zdar a fotbalu v Rovni jen to dobré přeje 

Jaromír Pýcha 

 

 


