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Co je s bratry Koláčkovými, proč nehrají
v dnešním vydání Roveňského
 v Rovni na fotbalovém pažitu. 

přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti 
zlatou éru

 
 
 

 
Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na 
přeboru sezóny 2016/2017.  První domácí zápas body nepřinesl, naopak z
favorita soutěže z Rosic náš tým přivezl 
kolech nezískal ještě ani bod, tak
hraje v trochu neobvyklém čase. Stánek u Elišky je
a roveňské kopané zvlášť! 

kkýý  ppoollooččaass  čč..88//2
Vydává Tělocvi čná jednota Sokol Rove ň
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, proč nehrají? Že nevíte? Starší bratr Martin
 poločasu prozradí, proč jeho ani bráchu

v Rovni na fotbalovém pažitu. Mladší Ondra (nar. 1985) se včera oženil, takže mu 
, zdraví a spokojenosti v nové životní pozici. Obrázk

u jejich fotbalového života, rok 2010…
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vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 
První domácí zápas body nepřinesl, naopak z

Rosic náš tým přivezl před týdnem cenný bod. Náš dnešní s
, tak věřme, že to tak zůstane i po dnešním zápase, který se 

obvyklém čase. Stánek u Elišky je pro Vás připraven 

/22001166  
ň 

polocas 

 
Martin (nar. 1983) nám 

ani bráchu aktuálně nevidíme 
ladší Ondra (nar. 1985) se včera oženil, takže mu všichni 

Obrázkem připomínáme 
rok 2010… 

 

mistrovském zápase Pernštejn okresního 
První domácí zápas body nepřinesl, naopak z horké půdy 

Náš dnešní soupeř po třech 
po dnešním zápase, který se 

 i dnes, tak sportu zdar 



Poslední mistrovské zápasy

TJ Sokol Roveň „A“- AFK Ostřešany 0
J. Zeman - O. Mikuláš, M. Šándor, L. Kaplan, L. Bártl 
Melc, L. Mládek, M. Brňák), soupeř lepší v
nastřelená tyč, takže škoda bodů.
TJ Sokol Rosice „A“ - TJ Sokol Roveň „A“ 
Král, T. Krpata, L. Bártl, O. Mikuláš 
Pekárek, A. Kašpar (střídali: Š. Svoboda, V. Melc)
další jejich snaha o otočení výsledku již byla marná, 
SK Sezemice „B“ - TJ Sokol Roveň „
Mi.Šándor, sestava R.Valenta - M. Rokovič, M. Kašpar, R. Král, T. Chocholouš
V. Melc, Michal Šándor, P. Motyčka 
Roček 
FK Horní Ředice „B“ – TJ Sokol Roveň „
M. Rojkovič, M. Brňák, M. Cimfl, M. Nečesaný 
P. Motyčka – M. Štancel, L. Toušek.
k dispozici… 

Ing. Milana Cimfl, starosta TJ a

 
Předchozí vydání
prezidenta
B mužstva mužů
naposled uzavřeny 
446 zápasů, vstřelil 3
zápasů figuruje na 11. místě 
Motyčka.  
v roce 1990,
Budějovicích. S

úrovně působící
Roveň, následně pak i členem předsednictva
A byl to právě on, kdo ve své době 
z pohledu sportovního, ale i hospodářského a kulturně společenského. Dokázal motivovat 
starší členy (např. p. Václava 
střední a mladší generaci či cvičící ženy
organizátor dotáhnout s ostatní
restaurace, malého sálu v sokolovně,
soutěž amatérského hokejbal
zajistil dotace na mzdu kluků pracujících pro potřeby 
rámci náhradní vojenské služby 
na propracované výchově mladých fotbalistů v
Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka.
jiné jako starosta operativně řešit havarijní stav vytápění sokolovny a zajistit nemalé 
finanční prostředky na  bleskový  přechod  z
vládly kruté  mrazy. Organizačně zajišťoval pořadate

Poslední mistrovské zápasy mužstev TJ Sokol Roveň

AFK Ostřešany 0:1 (0:0), sestava: J. Baláš - D- Král, R. Shejbal, T. Krpata, 
O. Mikuláš, M. Šándor, L. Kaplan, L. Bártl - A. Kašpar, M. Pekárek (střídali: V. 

, soupeř lepší v první půli, naši ve druhé, bohužel jen 2x
škoda bodů. 

TJ Sokol Roveň „A“ 2:2 (1:0), Kaplan, Pekárek
Král, T. Krpata, L. Bártl, O. Mikuláš - Michal Šándor, L. Kaplan, M. Pachovský, J. Kučera 
Pekárek, A. Kašpar (střídali: Š. Svoboda, V. Melc), domácí srovnali 10 minut před koncem, 

í výsledku již byla marná, bod je z tohoto zápasu určitě
TJ Sokol Roveň „B“0:6 (4:1), branky Žatecký 3, Rojkovič, Melc, 

M. Rokovič, M. Kašpar, R. Král, T. Chocholouš
Šándor, P. Motyčka – V. Žatecký, A. Kašpar střídali: M. Cimfl, L. Toušek, T. 

TJ Sokol Roveň „B“ 6:2, branky Štancel, vlastní
M. Rojkovič, M. Brňák, M. Cimfl, M. Nečesaný - T. Mikan, L. Johanides, L. Mládek, 

M. Štancel, L. Toušek. Výkony béčka závisejí na tom, koho má trenér Rojkovič 

starosta TJ a prezident oddílu kopané TJ Sokol Rove

ředchozí vydání Roveňského poločasu obsahovalo
rezidenta oddílu kopané Ing. Milana Cimfla. Tento stále aktivní hráč

B mužstva mužů dle historických statistických tabulek, které byly 
naposled uzavřeny po sezóně 2015/2016, odehrál v

zápasů, vstřelil 34 branek a na 49 nahrál. Podle počtu odehraných 
zápasů figuruje na 11. místě statistik, které vede kronikář Ludvík 
Motyčka.   Do Rovně se Milan přistěhoval jako čtyřiadva

roce 1990, předtím žil v obci Břehy, VŠ 
Budějovicích. S fotbalem začínal v mládežnick

úrovně působící v Přelouči. Již v roce 1994 se stal starostou TJ Sokol 
Roveň, následně pak i členem předsednictva Sokolské župy Východočeské 

ve své době výrazně rozhýbal činnost celého Sokola 
pohledu sportovního, ale i hospodářského a kulturně společenského. Dokázal motivovat 

Václava Ludvíčka či p. Jiřího Foltýna), zapojit 
třední a mladší generaci či cvičící ženy. Dokázal jako hlavní 

ostatními svépomocné vybudování 
sokolovně, založit v Rovni velice populární 

hokejbalu (Amatérskou hokejbalovou ligu)
na mzdu kluků pracujících pro potřeby Sokola, ať již v 

 či evidence na Úřadu práce. Podílel se 
na propracované výchově mladých fotbalistů v Rovni v rámci projektu 
Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka.  Ve své době musel mimo 
jiné jako starosta operativně řešit havarijní stav vytápění sokolovny a zajistit nemalé 
finanční prostředky na  bleskový  přechod  z pevného na plynové topení v

rganizačně zajišťoval pořadatelský sbor pravidelných diskoték, díky 

mužstev TJ Sokol Roveň 

Král, R. Shejbal, T. Krpata, 
A. Kašpar, M. Pekárek (střídali: V. 

první půli, naši ve druhé, bohužel jen 2x 

Kaplan, Pekárek, sestava: J. Baláš - D. 
Michal Šándor, L. Kaplan, M. Pachovský, J. Kučera - M. 

, domácí srovnali 10 minut před koncem, 
tohoto zápasu určitě cenný. 

Žatecký 3, Rojkovič, Melc, 
M. Rokovič, M. Kašpar, R. Král, T. Chocholouš - M. Nečesaný, 

V. Žatecký, A. Kašpar střídali: M. Cimfl, L. Toušek, T. 

branky Štancel, vlastní, sestava R. Valenta - 
T. Mikan, L. Johanides, L. Mládek,  

Výkony béčka závisejí na tom, koho má trenér Rojkovič 

oddílu kopané TJ Sokol Roveň slaví padesát! 

obsahovalo úvodní slovo 
oddílu kopané Ing. Milana Cimfla. Tento stále aktivní hráč 

historických statistických tabulek, které byly 
odehrál v mužstvu mužů 

Podle počtu odehraných 
, které vede kronikář Ludvík 

přistěhoval jako čtyřiadvacetiletý mladík 
 vystudoval v Českých 

mládežnické základně krajské 
se stal starostou TJ Sokol 

Východočeské - Pippichovy.  
činnost celého Sokola v naší obci, nejen 

pohledu sportovního, ale i hospodářského a kulturně společenského. Dokázal motivovat 
Foltýna), zapojit 

jako hlavní 
svépomocné vybudování 

velice populární 
), 
v 

Podílel se 
rámci projektu 

Ve své době musel mimo 
jiné jako starosta operativně řešit havarijní stav vytápění sokolovny a zajistit nemalé 

pevného na plynové topení v čase, kdy v Rovni 
lský sbor pravidelných diskoték, díky 



kterým se dařilo financovat provoz celé TJ
pracovní zaneprázdnění ve funkci starosty TJ Sokol, avšak před koncem roku 2009 se 
funkcionář vrátil, nejprve do funkce
března 2013 i jako starosta TJ. 
o převod sokolovny do vlastnictví obce
ze svých zdrojů financovat. 
vylepšování areálu fotbalového hřiště, stará se o zajištění kvalitních trenérů a trvale 
podporuje fungování smysluplné fotbalové přípravy mládežnické
členem předsednictva Sokolské župy Východočeské 
zatracuje, tak to v životě bývá. J
ale dokáže „něco dělat“ smysluplně, organizovaně a promyšleně
Pavel Herbst, Radek Král, Ludvík Motyčka a další
předsedu představenstva Zemědělské akciové společnosti Roveň
družstva), od roku 2005 pak jako podnikatele v
podporu fotbalu z pozice šéfa „kolchozu“, 
financování fotbalu v Rovni. Dne 12. 9. 2016 
„hlavičková obluda“, své padesátiny. Všichni mu přejeme pevné zdraví, stále 
vzhled, elán, ale i to, aby mu aktivní fotbalové boty ještě nějaký ten rok
trávníku, který pro každého fotbal
přenechat mladším!?  

Roveňský poločas se zeptal za Vás: Ing. M

Ing. Martin Koláček (nar. 1983)
týmu, byl i jeho kapitánem. V poslední době ho však již na hřišti 
nevidíme. 
Roveňského poločasu
Martine, jak to s 

Prodělal jsem těžký úraz kolene (přetržený přední zkřížený vaz) 
a rehabilitace bohužel zatím neprobíhá úplně podle mých představ. 
Koleno při běhání a po větší zátěži stále bolí a jediné, co mi nyní 
pořádně dovolí, je cykl

Takže je čas začít svou kariéru pomalu bilancovat?

Zatím to vypadá, že ano, ale nikdy neříkej nikdy
Připomeň, kde jsi s fotbalem začal a kolik roků jsi byl v Rovni?

S fotbalem jsem začínal v Holicích
Co tě do Rovně táhlo? 

Vždy se mi líbilo, že tady byla dobrá parta, která táhla za jeden provaz, na hřišti, i mimo něj.
Co se povedlo a nepovedlo, co mohlo být jinak?

Prožil jsem si s roveňským fotbalem spoustu hezkých momentů, ale ro
nepřál končit právě takovýmto zraněním. To byl vždy můj velký strašák.
Když jsi omezil fotbal, co naplňuje tvůj čas?

Hodně času trávím s rodinou, především se svým už téměř dvouletým synem a ve volných 
chvílích jsem se začal v rámci rehabilitace více věnovat cyklistice.
Co brácha Ondra, ten po mnoha letech taky přestal fotbal hrát..

kterým se dařilo financovat provoz celé TJ, včetně sokolovny. V roce 2003 skončil pro své 
pracovní zaneprázdnění ve funkci starosty TJ Sokol, avšak před koncem roku 2009 se 

do funkce předsedy (prezidenta) oddílu kopané
 Dotáhl společně s dalšími členy výboru dlouholetou snahu 

do vlastnictví obce, neboť její provoz nebyl Sokol dlouhodobě schopen 
 Společně s dalšími členy výboru soustavně pracuje na 

vylepšování areálu fotbalového hřiště, stará se o zajištění kvalitních trenérů a trvale 
fungování smysluplné fotbalové přípravy mládežnické 

Sokolské župy Východočeské - Pippichovy. Někdo ho uznává, jiný 
Jasné je to, že je osobností, která dokáže nejen 

ale dokáže „něco dělat“ smysluplně, organizovaně a promyšleně. Velkou oporou mu jsou 
t, Radek Král, Ludvík Motyčka a další. Z hlediska profesního 

předsedu představenstva Zemědělské akciové společnosti Roveň 
jako podnikatele v oboru realitních služeb
„kolchozu“, v posledních letech se i sám

. Dne 12. 9. 2016 oslaví Ing. Milan Cimfl, někdy
své padesátiny. Všichni mu přejeme pevné zdraví, stále 

i to, aby mu aktivní fotbalové boty ještě nějaký ten rok
fotbalistu znamená svět. Nebo si myslíte, že má aktivní hraní už 

Roveňský poločas se zeptal za Vás: Ing. Martina Koláčka

Martin Koláček (nar. 1983) patřil dlouhé roky k oporám našeho 
týmu, byl i jeho kapitánem. V poslední době ho však již na hřišti 

 Diváci se ptají, co je s Martinem? P
Roveňského poločasu... 
Martine, jak to s tebou a fotbalem aktuálně vypadá?

Prodělal jsem těžký úraz kolene (přetržený přední zkřížený vaz) 
a rehabilitace bohužel zatím neprobíhá úplně podle mých představ. 
Koleno při běhání a po větší zátěži stále bolí a jediné, co mi nyní 
pořádně dovolí, je cyklistika. 

Takže je čas začít svou kariéru pomalu bilancovat? 

Zatím to vypadá, že ano, ale nikdy neříkej nikdy… ☺ 
kde jsi s fotbalem začal a kolik roků jsi byl v Rovni? 

Holicích. V Rovni jsem hrál nepřetržitě asi od sedmnácti let.

Vždy se mi líbilo, že tady byla dobrá parta, která táhla za jeden provaz, na hřišti, i mimo něj.
Co se povedlo a nepovedlo, co mohlo být jinak? 

Prožil jsem si s roveňským fotbalem spoustu hezkých momentů, ale ro
nepřál končit právě takovýmto zraněním. To byl vždy můj velký strašák.
Když jsi omezil fotbal, co naplňuje tvůj čas? 

Hodně času trávím s rodinou, především se svým už téměř dvouletým synem a ve volných 
habilitace více věnovat cyklistice. 

Co brácha Ondra, ten po mnoha letech taky přestal fotbal hrát.. 

roce 2003 skončil pro své 
pracovní zaneprázdnění ve funkci starosty TJ Sokol, avšak před koncem roku 2009 se jako 

oddílu kopané, následně opět od 
dalšími členy výboru dlouholetou snahu  

její provoz nebyl Sokol dlouhodobě schopen 
dalšími členy výboru soustavně pracuje na 

vylepšování areálu fotbalového hřiště, stará se o zajištění kvalitních trenérů a trvale 
 základny v Rovni. Je 
Někdo ho uznává, jiný 

dokáže nejen „něco dělat“, 
elkou oporou mu jsou 

hlediska profesního Milana známe jako 
 (dříve Zemědělského 

oboru realitních služeb. Dříve zajišťoval 
sám sponzorsky podílí na 

, někdy též přezdívaný 
své padesátiny. Všichni mu přejeme pevné zdraví, stále mladistvý 

i to, aby mu aktivní fotbalové boty ještě nějaký ten rok dobře kopaly na 
Nebo si myslíte, že má aktivní hraní už 

artina Koláčka 

patřil dlouhé roky k oporám našeho 
týmu, byl i jeho kapitánem. V poslední době ho však již na hřišti 

? Proto pár dotazů od 

tebou a fotbalem aktuálně vypadá? 

Prodělal jsem těžký úraz kolene (přetržený přední zkřížený vaz)  
a rehabilitace bohužel zatím neprobíhá úplně podle mých představ. 
Koleno při běhání a po větší zátěži stále bolí a jediné, co mi nyní 

asi od sedmnácti let. 

Vždy se mi líbilo, že tady byla dobrá parta, která táhla za jeden provaz, na hřišti, i mimo něj. 

Prožil jsem si s roveňským fotbalem spoustu hezkých momentů, ale rozhodně jsem si nikdy 
nepřál končit právě takovýmto zraněním. To byl vždy můj velký strašák. 

Hodně času trávím s rodinou, především se svým už téměř dvouletým synem a ve volných 



Ondra má časově náročnou práci v Praze a půlročního syna. Za této konst
platným členem roveňského týmu…
Sledujete s bráchou vývoj fotbalu 

Já výsledky Rovně pořád sleduji. Po každém
a zjišťuji podrobnosti. Když vyjde čas, zajdu se rád i podívat.
Nechystáš návrat na fotbalový trávník třeba v roli trenéra či funkcionáře, který by šel ve 

šlépějích svého dědy, p. Ladislava Vojíře z Holic?

Tato pozice mě nikdy moc nelákala. Spíše jsem se vždy viděl v té aktivní roli na hřišti.
Co bys vzkázal do Rovně spoluhráčům, funkcionářům a divákům?

Ať Vám všem fotbal dává radost a nevracíte se z něj naš
se pro něj rozhodli, dělejte ho naplno!
 

Tabulky Pernštejn okresního přeboru a Hainz 

 Chvojenec 
Sparta Dašice „B“ 

TJ Sokol Roveň
TJ Sokol Roveň 

TJ Sokol Roveň -

Radost pohledět aneb početn
Dotáhne to někdo z nich, stejně tak jako

 

Ondra má časově náročnou práci v Praze a půlročního syna. Za této konst
platným členem roveňského týmu… 

vývoj fotbalu v Rovni i dál? 

ýsledky Rovně pořád sleduji. Po každém zápase (někdy i během)
a zjišťuji podrobnosti. Když vyjde čas, zajdu se rád i podívat. 
Nechystáš návrat na fotbalový trávník třeba v roli trenéra či funkcionáře, který by šel ve 

Ladislava Vojíře z Holic? 

Tato pozice mě nikdy moc nelákala. Spíše jsem se vždy viděl v té aktivní roli na hřišti.
Co bys vzkázal do Rovně spoluhráčům, funkcionářům a divákům? 

Ať Vám všem fotbal dává radost a nevracíte se z něj naštvaní. Je to jen sport, ale když už jste 
se pro něj rozhodli, dělejte ho naplno! 

Tabulky Pernštejn okresního přeboru a Hainz – sportovní trofeje IV. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dnešní soupeř v minulém kole:
 AFK Opatovice – SK Nemošice 2:3 (0:1), 
Richter, sestava AFK: Hampl - Baloun, Kovařík, Jičínský, 
Valenta - H. Bartoníček, Krsek, T. Perůžek, Vandas 
Richter, Křovák (Daňhel) 
 

Nejbližší zápasy našich mužstev 

Chvojenec - TJ Sokol Roveň „A“, So 10. 9. 17:00 
Sparta Dašice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“, Ne 11. 9. 17:00

TJ Sokol Roveň „A“ - Přelouč „B“, So 17. 9. 16:30 
TJ Sokol Roveň - SK Nemošice, Čt 8. 9. 16:30, elévové U-

- TJ Spartak Sezemice, Čt 8. 9. 16:30, elévové U

 

početná základna našich nejmenších fotbalových nad
stejně tak jako jejich vzor, Honza Shejbal, až do ligy? Uvidíme…

Ondra má časově náročnou práci v Praze a půlročního syna. Za této konstelace je těžké být 

(někdy i během) si s kamarády volám 

Nechystáš návrat na fotbalový trávník třeba v roli trenéra či funkcionáře, který by šel ve 

Tato pozice mě nikdy moc nelákala. Spíše jsem se vždy viděl v té aktivní roli na hřišti. 

tvaní. Je to jen sport, ale když už jste 

sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

minulém kole: 
SK Nemošice 2:3 (0:1), branky Kovařík, 

Baloun, Kovařík, Jičínský, 
H. Bartoníček, Krsek, T. Perůžek, Vandas - J. 

9. 17:00 

-8 
9. 16:30, elévové U-10 

 
nejmenších fotbalových nadějí. 

až do ligy? Uvidíme… 


