
 

                              
 

Vydává TJ Sokol Roveň, Roveňský poločas najdete rovněž  na  
http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas 

 

 
Tělocvičná jednota  Sokol Roveň sehrála druhé mistrovské utkání v Nemošicích.  

Trenér František Franc postrádal z různých důvodů z kádru minulé, resp. této sezóny, 
řadu hráčů – Vacha, Melce, M.Koláčka, D.Krále, T.Madáka, Duška, Brňáka a Zemana. 
Proto do zápasu nastoupilo v plné síle naše perspektivní mládí. Zleva Radek Shejbal 
(nar.1998 – 16 let), Marek Šándor (1998 – 16 let), trenér František Franc (nar.1961 –   

53 let), Lukáš Johanides (1996 -18 let)  a Ladislav Mile (1995 – 19 let). 

      
Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 30. srpna 2014           

   17:00 hodin 
                                                     

                                                                                                       znak obce Srch 

 
 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase elitní okresní soutěže sezóny 
2014/2015. Soupeř je nováčkem okresního přeboru, jeho první tým  již několik let působí 
ve vyšších krajských soutěžích. Stánek  „U Elišky“ je  pro Vás opět připraven, přejeme 
Vám krásné odpoledne na fotbale v Dolní Rovni. 

 

 

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


 
 

Poslední  zápasy muţstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – Přelovice 3:1 (1:0), branky 2 Absolon, Madák, sestava J. Baláš (2) – D. Král 
(1,5), J. Roček (3), A.Kašpar (2), O. Koláček (2,5) – J. Zeman (2,5) – L. Johanides (3,5), L. 
Mile (2), T. Madák (3), L. Kaplan (2) – M. Absolon (1,5) (střídali Mar. Šándor (4,5), J. 
Dušek). Těžký soupeř na úvod, soupeře zlomilo přísné vyloučení. Pochvala za bojovný 
výkon pro celé mužstvo.  
Nemošice „A“ – Roveň „A“ 3:0 (1:0), Baláš 2 - Kašpar 2.5, Mládek 2, Roček 5, Koláček 
O. 2 - Mikuláš (nehodnocen) - Kaplan 2.5, Mile 1.5, Šandor Ma. 5, Johanides 2 - Absolon 
3. střídali: Shejbal R. 5, Král R. nehodnocen. Škoda absence řady hráčů, soupeř byl určitě 
k poražení, mladící nezklamali, ale našemu orchestru tentokrát chyběl ten správný 
dirigent. Honza Baláš ještě chytil  penaltu. 
Roveň „B“– Veliny 5:2 (1:1), branky Marek Šándor 2, Mládek, Prokeš, Dušek, sestava  
 T. Bareš - M. Kašpar, M. Rojkovič, R. Shejbal, R. Král - P. Motyčka, J. Prokeš, L. Mládek, 
J. Dušek - L. Johanides, Mar. Šándor (střídal M. Nečesaný) poslední přípravný zápas 
s mužstvem, které sestoupilo do IV. třídy, soupeř ve druhé půli fyzicky odpadl.  
Roveň „B“ – Dříteč „B“ 4:1 (1:0), branky Nečesaný, Marek Šándor, Přibyl, Dušek, 
sestava Bareš – R. Král, Rojkovič, R.Shejbal, Milan Kašpar – Marek Šándor, Michal 
Šándor,Dušek, Nečesaný – Prokeš, Johanides, stř. P. Motyčka, Přibyl. Od počátku do 
konce měli naši hráči hru plně pod kontrolou a zaslouženě bodovali.  
 

Roveňský poločas se zeptala za Vás, Marka Šándora (nar.1998) 

 
V dnešním příspěvku Roveňský poločas připravil malý 
rozhovor s jedním z nejmladších hráčů kádru mužstva mužů, 
Markem Šándorem. Šestnáctiletému Markovi nechybí 
fotbalový talent, herní přehled ani zdravé sebevědomí. Patří 
mezi další talenty fotbalové líhně oddílu TJ Sokol Roveň.  
Marku, zavzpomínej na své fotbalové začátky (v kolika 
letech, kde, pod kterými trenéry, největší záţitky, nejlepší 
zápasy apod.)…  S fotbalem jsem začínal již v mateřské 
škole pod vedením pana Josefa Hlouška.  
Potom jsi šel hostovat do Holic.   
Ano, protože můj bratr hrál v Holicích za žáky, tak jsem začal 
jezdit s ním na tréninky  a pak i na zápasy. 
Odbočíme, co muzika, jak to s Tebou je od mala v této 
disciplíně? 
S muzikou jsem začínal v první třídě u Františka Machače st., 

postupem času byla založena skupina BaŠaPa, ve které jsem hrál donedávna.  
Pokud řekneme fotbal a muzika, co u Tebe vede? 
Určitě fotbal, ale musel jsem skloubit fotbal a hudbu dohromady, což bylo někdy dost 
náročné.  
Nastupuješ společně se stejně starým Radkem Shejbalem za muţe Sokola Roveň. 
Jak se mezi dospěláky cítíš, s kým si nejvíce rozumíš? 
Mezi dospělými se cítím dobře, není žádný spoluhráč, se kterým bych měl nějaký problém. 
Co trenér a starší spoluhráči. Jak hodnotíš vzájemný vztah, Koho z nich fotbalově 
uznáváš nejvíce?  
S trenérem mám, myslím, dobrý vztah. V tomto kolektivu jsem krátce a nedokážu posoudit 
ostatní spoluhráče, ale vím, že od spousty z nich se mám co učit. 
Věkem ještě nějaký ten rok budeš dorostencem. V nedávném zápase dorostu Holice 
– Moravany se Vás sešlo na hřišti hned sedm Roveňáků. Není z Tvého pohledu 
škoda, ţe nehrajete všichni spolu, za Roveň? 
Je škoda, že dorost Rovně se rozpadl, mohli jsme přehrávat ostatní týmy dodnes.  
 



Jaké máš osobní fotbalové ambice? Nelákala by tě nějaká vyšší soutěţ Tvé 
kategorie, třeba dorostenecká liga? 
Určitě lákala, ale to bych musel být fyzicky na lepší úrovni.  
Prozraď našim divákům a čtenářům, co děláš po skončení základní školy, jakou 
profesí by ses chtěl jednou ţivit? 
Studuji na Střední škole automobilní v Holicích, poté bych chtěl jít k profesionálním 
hasičům. 
Jaké jídlo a pití máš nejraději? 
K jídlu samozřejmě kuřecí steak a hranolky a k pití sprite. 
Co další Tvoje osobní záliby? 
Do nedávna jsem hrál v dechovém orchestru, ale pan kapelník neuznává žádné jiné zájmy 
a záliby, proto jsem dal přednost fotbalu. 
A co např. Maxim Holice, resp. další páteční či sobotní taneční zábavy?  Taky Tě to 
na ně táhne?   
Občas s kamarády rád vyrazím. 
Znovu k fotbalu, máš nějaký svůj fotbalový vzor, kterému týmu fandíš? 
Už nějakou dobu fandím fotbalovému klubu Chelsea a vzorem je Frank Lampard. 
Tvůj brácha Michal také nastupuje v barvách Sokola Roveň. Kdo z Vás je z Tvého 
pohledu fotbalově lepší a proč? 
Nechci být hodně sebevědomý, ale asi jsem lepší já. Můj bratr je trošku paličatý a vše ho 
rychle rozhodí a pak na vše kašle.   
V čem myslíš, ţe byste se mohli s bráchou fotbalově zlepšit? 
Oba máme problémy s fyzičkou, tak se to snažím dohnat. 
Co bys na závěr jako nejmladší hráč týmu muţů vzkázal roveňským funkcionářům, 
divákům a spoluhráčům? 
Protože mě fotbal baví od malička, tak bych si přál, aby se pořád zvyšovala úroveň 
fotbalu, chodilo hodně diváků, kteří by se mohli těšit na stále lepší a lepší výsledky. 
Spoluhráčům bych chtěl poděkovat, že mě vzali do svého kolektivu, a trenérovi za kvalitní 
připravu.      Marku, díky za odpovědi. Ať  se Ti vše  daří, nejen ve fotbale ! 
 

Roveňský poločas se byl podívat na hráče TJ Sokol Roveň v krajském přeboru 

 

  
V prvním mistrovském zápase krajského přeboru SK Holice – ŢSK Třemošnice 4:0 (2:0) 
nastoupili dne 16.8.2014 v základní sestavě domácích naši hráči, zleva Jaromír Krpata 
(nar.1988),  Tomáš Krpata (nar.1989) a Marek Schmeiser (nar.1996).  Dne 24.8.2014 
zase v derby zápase  krajského přeboru mužů mezi TJ Sokol Moravany - AFK Horní 
Jelení 4:0 (0:0) naskočil do zápasu v 69.minutě v dresu hostů  náš hráč Ladislav Mile 

(nar.1995), který má povolen v týmu AFK Horní Jelení tzv. střídavý  start. 
 
 
 



 

Řekl po ligovém zápase FK Viktroria Plzeň - FC Hradec Králové 4:0 (2:0) 

 
Jan Shejbal z Dolní Rovně (FC HK): „Co si budeme povídat, ti kluci byli trochu na jiné 
úrovni než my . Každopádně škoda šancí, alespoň čestný gól bychom si zasloužili. V 
druhém poločase jsem vyvážel balón, byl jsem zezadu strčenej, podle mě jasný faul, 
rozhodčí to nechal hrát dál, tak jsem byl trochu frustrovaný a z toho pak vyplynul  můj faul 
na žlutou. Pro trenéra bylo těžko pochopitelné, že když hrajeme na 3 stopery a další 
stoper Križko hraje předstopera, jak je možné, že nám domácí hráči chodí středem obrany 
sami na bránu a vytvářejí si šance... Jinak Limberského gól, to byla paráda. Po zápase 
jsem byl s Limberským, Teclem a Pavlem Čermákem od nás na dopingové kontrole,  tak 
jsme si pěkně popovídali . Asi hodinu a půl na nás všichni čekali, než jsme se vyčůrali 
. Jinak hrát před takovou kulisou (pozn. 10 549 fandících diváků) a na takovém 
stadionu, to byl fakt krásný zážitek.“ Doplnění: Honza byl nominován do reprezentace 
ČR do 20 let na zápas Nizozemsko – ČR, který se hraje dne 4.9.2014. Gratulujeme!  

 

 Gratulujeme… 

V těchto dnech oslavil své kulaté narozeniny hráč TJ Sokol Roveň Aleš Kašpar 
(nar.1984), který se tak zařadil mezi zkušené třicátníky. S gratulací se k hráčům a 
funkcionářům připojují i všichni příznivci našeho fotbalového oddílu. Dle statistiky vedené 
Ludvíkem Motyčkou odehrál Aleš k 30.6. 2014 za muže Sokola Roveň 347 zápasů, vstřelil 
62 gólů a na 84 branek nahrál.  Aleši, hlavně ať ti slouží zdraví a ještě nějaký ten rok  ať Ti 
to  k radosti nás všech kope!  

 

Další program našich muţstev a tabulka OP 

 
 
Roveň - Mikulovice  Čt  4.9. 17:00, 
elévové U-8 
 
Ředice – Roveň „A“ Ne 7.9.17:00 
 
Paramo Pce - Roveň „B“  
Ne 7.9.17:00 
 
Roveň „A“ - Bohdaneč  
So 13.9.17:00 
 
Roveň „B“ – Býšť Ne 14.9.17:00 

 

 
 


