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Fotbalové jaro 2014  definitivně začalo a s ním i boj o záchranu elitní okresní soutěže. 
Mužstvo TJ Sokol Roveň v přípravě nic nepodcenilo, ke své přípravě poprvé v historii 

mohlo díky novému obecnímu hřišti využívat umělou trávu, již tradičně startovalo v turnaji 
Pamako. Na úvodním  snímku vidíte účastníky soustředění v Železném Brodu. Nahoře 

zleva Johanides, Marek Šándor, Kopřiva, Absolon, R.Král, Vach, Roček, D.Král, Madák, 
Michal Šándor, Melc, F.Franc – trenér, dole zleva Brňák, Švarc, Mládek, Kaplan, Baláš, 

M.Koláček, Šišán, Herbst 
      

 
 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni   

 
Sobota 22. b řezna 2014   

15:00 hodin         
Pernštejn okresní p řebor 

 
                                          

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na prvním domácím mistrovském zápase Pernštejn okresního 
přeboru roku 2014. Dnes nás čeká fotbalový boj tradičních rivalů. Soupeř v minulém kole 
suverénně přehrál Mikulovice, lze očekávat, že i dnes využije hostujících hráčů z Horního 
Jelení, kterým I.A třída začíná až za týden. Náš tým přivezl tři body z Ostřešan, a tak 
věřme, že nás dnes čeká krásný sportovní zážitek, pro Vaší pohodu je připraven 
občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 



 
Úvodní slovo p ředsedy oddílu kopané 

Vážení sportovní přátelé, vítám Vás jménem výboru fotbalového 
oddílu na začátku jarní sezóny. Vstupujeme do ní s cílem udržet 
soutěž okresního přeboru, i když jak v tisku, tak ve fotbalové 
veřejnosti se šušká, jak těžké jaro čeká všechna mužstva umístěná 
od 4. místa v tabulce níže. Jednak se bude soutěž redukovat opět na 
14 účastníku a za druhé jsou sestupem z vyšších tříd ohroženy týmy 
z Pardubicka, tudíž bude sestupovat do III. třídy 4-5 mužstev. Přes 
zimu náš kádr poctivě pracoval, poprvé k přípravě využíval nově 
vybudované hřiště s umělou trávou, zúčastnil se zimního soustředění. 
Tréninky navštěvovalo i přes 20 borců se zastoupením hráčů B-

mužstva a dorostu. Jejich práci v tomto období bych chtěl vyzdvihnout. Kádr je v celku 
nezměněný, dále stavíme na našich odchovancích s možností lehkého doplnění hráči, 
kteří chtějí za Roveň hrát takříkajíc srdcem. V pozici trenéra zůstává nadále František 
Franc. V prvním mistrovském zápase nám ještě pomohl zapůjčený šutér Milan Machatý, 
poté si již bude plnit své povinnosti v mateřském oddíle. Bylo prodlouženo hostování 
Milana Absolona z Holic a dokončen přestup Jakuba France ze Starého Hradiště. Velmi 
aktivně v trénincích působili z hostování vrátivší se dorostenci Marek Šándor a Radek 
Shejbal, podobně jako další dorostenec Lukáš Johanides nebo Jakub Dušek z B-mužstva. 
Byl bych spokojen, kdyby i další hráči záložního mužstva měli ambice se prosadit v elitním 
týmu. Už dnes ale tluču na poplach v mládežnických kategoriích. Z důvodu, že se na 
Pardubicku nesešel dostatečný počet účastníků, jsme museli naše dorostence ( ty, kteří 
chtěli ) umístit do okolních mužstev. Naštěstí tam hrají vyšší soutěže, ale jejich aktivní 
počet není dostatečný. Zcela chybí kategorie žáků a momentálně řešíme, zda udržíme v 
soutěži alespoň přípravku do 10 let. V budoucnosti, při neochotě mládeže se věnovat 
tomuto sportu, bude zcela nutné spojování sousedních oddílů pro udržení mládežnických 
kategorií, ostatně tak to v regionu dělá již mnoho mužstev. Dále mně strašně moc chybí 
zapojení trenérů nebo pomocníků (otců kluků) právě v této kategorii. Pro náš oddíl, 
bohužel, se  to stává pravidlem. I tak přeji všem mužstvům úspěšné vykročení do jarních 
bojů, abychom měli dobré sportovní výsledky, ale taky abychom sezónu přestáli ve 
zdraví.   
                                                                                                  Ing. Milan Cimfl 
 

Přípravné zápasy TJ Sokol Rove ň 
 

Turnaj Pamako:  
Roveň – Ředice 4:3 (4:2) , branky Vach 2, Absolon, Dušek 

Rosice – Rove ň 6:3 (2:1) ,  Dušek 2, Koláček M. 
Roveň – Bohdane č 3:6 (1:2),  Absolon, Michal Šándor, Dušek 

Kolesa – Rove ň 3:5 (2:0)  Machatý 3, Koláček M., Absolon 
Přátelsky:  

Litětiny – Rove ň 2:5 (1:2),  Melc 2, Dušek, Koláček M., Kaplan 
Nejlepším st řelcem v přípravných zápasech byl Jakub Dušek (nar. 1989),  který zatížil 
konto soupeřů celkem pětkrát. V Ostřešanech se do základní sestavy nevešel, střídal 
těsně před koncem zápasu. Uvidíme, zda dnes nastoupí a přidá i nějaký ten mistrovský 
gól do sítě Chvojence…  
 

TJ Sokol Rove ň v minulém kole 
TJ Ost řešany – TJ Sokol Rove ň 0:1 (0:1),  branka Kaplan, sestava J. Baláš (2), D. Král 
(2), M. Koláček (2), L. Mládek (2), D. Šišán (2) - L. Johanides (3), V. Melc (1), T. Madák 
(1,5), L. Kaplan (2) - M. Absolon (2,5), M. Machatý (2) - střídali: O. Mikuláš, A. Kašpar, J. 
Dušek, J. Roček. Na hřišti posledního týmu soutěže jsme po taktickém výkonu  získali 
zaslouženě důležité body, nepříjemný vítr ovlivnil celkovou úroveň zápasu. Našemu týmu 
pomohl ještě v tomto zápase hostující Milan Machatý.  Pozn. k bodování trenérem (za 
jménem hráče): nejlepší znánka 1, nejhorší 6. 
 
 



Náš soupe ř v minulém kole 
TJ Sokol Chvojenec – Mikulovice 3:0 (2:0),  Jedlička 2, Kunart 

 
Tabulka Pernštejn okresního p řeboru 

 
 

Vašek Melc (Rove ň) a Tomáš Burkovi č (Chvojenec), aneb spar ťan versus slávista…  
 

 
 

Pár otázek pro nejlepšího hrá če současnosti v Rovni, kapitána týmu Vaška  Melce 
(nar. 1977): Kapitáne, jak je tým p řipraven na boj o záchranu? V přípravě jsme dávali 
dost branek, ale i hodně dostávali, to musíme hlavně zlepšit. Navíc se zranil Luda Vach, 
který byl na podzim naším nejlepším střelcem,  tak uvidíme, jak se s tím vyrovnáme. 
Jaké bylo soust ředění?  Soustředění proběhlo dobře. Jsem hlavně rád, že si tuhle tradici 
bez větších problémů držíme a vždycky nás jede kolem dvaceti kluků. 
Jak se cítíš ty osobn ě po p řípravě? Musím říct, že je to pro mě rok od roku těžší a těžší, 
ale i přes menší zranění jsem většinu přípravy odmakal, tak to snad bude vidět. 
Co se ti vybaví, když se řekne Chvojenec?  Vybaví se mi dobrá parta kluků, která tam 
byla. S některými se dokonce setkávám ještě jako spoluhráč na akcích staré gardy 
Chvojence, kam mě zvou a já jim za to děkuji. 
Kdo bude z hrá čů soupe ře dnes zlobit nejvíce?  Asi by to měly být posily z Jelení, ale 
my se nikoho nebojíme a jdeme si pro vítězství. 
Co poradíš spoluhrá čům jako znalec soupe ře? Myslím, že já i zbytek týmu známe 
soupeře natolik dobře, že nikdo nepotřebuje radit a motivovat. 
Jak to dnes dopadne s výsledkem, kdo dá góly?  Samozřejmě že si přeji vítězství, ale 
je to derby, a to je vždy nepředvídatelné. Jen doufám, že páni rozhodčí nepodlehnou 
nějakým tlakům, jako tomu bylo minulý vzájemný zápas. 



 
 
Bude se hrát vzájemný ma č obou soupe řů  v okresním p řeboru i p říští sezónu?  Přál 
bych si, aby se hrál, protože tyhle zápasy mají náboj a vždycky přijde víc diváků než na 
ostatní zápasy. 
Ve statistikách jsi p řeskočil Pavla Št ěničku. Kolik sezón máš ješt ě v plánu, abys 
útočil na postavení Ludvíka Moty čky a Bohumila Ku čery?   Přiznám se, že tuhle naši 
statistiku dost sleduju a jsem rád, že Ludva Motyčka se tomu tak věnuje a vede ji. Štěndu 
jsem konečně přeskočil a teď už to záleží hlavně na zdraví a jestli mě budou trenéři chtít v 
týmu. Když půjde všechno dobře, tak se mě jen tak nezbavíte  .  
 
Pár otázek pro jednoho z nejlepších hrá čů soupe ře, Tomáše Burkovi če (nar. 1987), 
který byl po podzimu  se 6 brankami nejlepším st řelcem Sokola  Chvojenec: 
Jaký je jarní cíl Tvého týmu? 

Přeji dobrý den všem příznivcům roveňského fotbalu . Náším prvořadým cílem v jarní 
části je získat dostatek bodů a vyhnout se sestupu. Dále bychom se chtěli pokusit bavit 
fotbalem sebe i diváky.   
S jakou taktikou  p řijíždíte  do Rovn ě? 
Po podzimu máme Rovni co vracet, porazili nás na domácí půdě 1:0, takže teď jedeme 
zvítězit. A naše taktika: chceme vycházet ze zabezpečené obrany, ale žádný beton 
nečekejte; v útoku jsme okopírovali styl od Houslic a snažíme se trefovat zařízení a 

v přechodové fázi důvěřujeme osvědčeným trojúhelníkům.  
Ze kterých domácích hrá čů máte nejv ětší obavy a pro č? 

V Rovni máte spoustu výborných fotbalistů , jako například: Luboš Kaplan, Luďa Vach, 
Vašek Melc, Tomáš Madák nebo bratři Koláčkovi, ale obavy můžeme mít jen z toho, že 
nepodáme 100% výkon a zápas si pokazíme vlastními chybami. 
Jak tipuješ výsledek dnešního zápasu, kdo vst řelí góly? 
Podle výsledků v přípravě by mohlo padnout hodně branek, takže bych si tipnul 4:2 pro 
Chvojenec. Kdo vst řelí branky?  V Rovni se v přípravě dařilo Absovi a u nás se parádně 
uvedl Svatoň, tak bych řekl, že tito dva mají velkou šanci. Můžu však říci, že gól Rovni 
bude chtít dát každý z našeho týmu. 
Potkají se dnešní soupe ři v okresním p řeboru i v p říští sezón ě? 
Situace je dost komplikovaná vhledem k tomu, že se neví, kolik týmů bude sestupovat. 
Věřím, že oba týmy zvládnou jarní část sezony a uvidíme je v okresním přeboru i příští 
rok. Byla by škoda, kdyby jeden z týmů sestoupil. Rozhodně jezdím radši hrát fotbal do 

Rovně než třeba do Choltic nebo Přelovic . 
Přemluvil T ě již Karel Piták (viz foto), abys posílil Slavii, n ebo p řemlouváš Ty Karla  
do Chvojence? 
Karel by mě přemlouvat nemusel, Slavia je moje srdeční záležitost, fandím jí už od 
malička. A ve Chvojenci máme dostatek kvalitních fotbalistů, takže jsme se domluvili, že 

Karel udrží Slavii a já Chvojenec.  
 

Jak se hrálo na podzim? 
 

TJ Sokol Chvojenec - TJ Sokol Rove ň 0:1 (0:1),  branku vstřelil Luděk Vach 
 

Další program našich mužstev 
 

SK Starý Máteřov   - TJ Sokol Roveň   So 29.3.15:00 
SK Sparta Dašice „B“  - TJ Sokol Roveň „B“  So    5.4.16:30 
TJ Sokol Roveň   - SK Sparta Dašice               Ne     6.4.16:30 
TJ Sokol Roveň „B“            - ZD Dolany             Ne  13.4.16:30 

 

 


