
        

Roveňský poločas najdete rovně

Sousedské derby.  Úvodní obrázek Vám p
své nezapomenutelné fotbalové roky u soused

Krpata starší, Pavel Štěnička, Roman Král, Pavel Shejbal mladší.
 Dašic, kteří hájili  svého č

 Ladislava Pulpita st., Václava Touška, Radka Cabicara

Fotbalové h

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na 
oddíly, které dlouhodobě pracují s
fotbalových zápasech v Dašicích 
z poločasového bulletinu Sparť
stránky.  Náš tým přivezl 
s Mikulovicemi, věřme, že nás
tradičně připraven občerstvovací stánek „U Elišky“. 
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Úvodní obrázek Vám představuje několik hráčů z 

své nezapomenutelné fotbalové roky u sousedů v Dašicích. Pavel Shejbal starší, Jaromír 
ěnička, Roman Král, Pavel Shejbal mladší.  Naopak z

jili  svého času barvy Sokola Roveň můžeme namátkou jmenova
Ladislava Pulpita st., Václava Touška, Radka Cabicara, Pavla Strakoše

 či Tomáše Vinaře.  
      

 
 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni   

 
Neděle 6. dubna 2014   

16:30 hodin         
Pernštejn okresní p řebor 

 
                                         

 
na derby zápase dvou sousedních rivalů

ě pracují s mládeží a stavějí na svých odchovancích. P
Dašicích můžete získat aktuální sportovní informace 

asového bulletinu Sparťan, za zmínku stojí i soupeřovy velice kvalitní
řivezl minulý týden bod ze Starého Máteřova

me, že nás dnes čeká krásný sportovní zážitek. 
čerstvovací stánek „U Elišky“.   

  

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

 

 Rovně, kteří prožili 
Dašicích. Pavel Shejbal starší, Jaromír 

Naopak z hráčů z  
žeme namátkou jmenovat 

, Pavla Strakoše 

              

 

derby zápase dvou sousedních rivalů. Soupeř patří mezi 
jí na svých odchovancích. Při 

žete získat aktuální sportovní informace 
velice kvalitní webové 

e Starého Máteřova, soupeř vyhrál 
 Pro Vaši pohodu je 



 
 
 

Něco ze soupe řova webu 
 
Fotbal v Dašicích se začal hrát po první světové válce. V roce 1919 začínají první pokusy 
organizovanosti, za datum vzniku ale lze považovat 20. duben 1920, kdy okresní 
hejtmanství schválilo stanovy fotbalového klubu SK Dašice. První zápas byl sehrán proti 
Slovanu Pardubice a skončil prohrou 1:4. Sestavu tvořili hráči J.Neruda, J.Hůla, Sokol, 
Komárek, J.Ježek, J.Holický, Sýkora, Kotyz, Smutný, Drbohlav a Kadeřávek. První dresy 
byly bílé s červenou hvězdou, červené trenýrky a bílé stulpny. Brzy se do názvu klubu 
dostal název Sparta a po letech různých dobových názvů (Sokol, Dynamo, Slavoj) se 
k tomuto názvu 5. ledna 1970 opět vrátil, i když ve spojení s tehdejším sponzorem OZS. 
Kromě Sparty v Dašicích působil i vojenský klub Dukla, v 90. letech pak také Čechie.  
V posledních se SK Sparta Dašice pohybuje v okresních a krajských soutěžích. Nejvýše 
působila v 1.A třídě, krajská 1.B třída se v Dašicích hrála naposledy v roce 1994. Po 
sestupu do okresního přeboru následoval pád až do III. třídy, a to na dlouhých 5 sezon. 
Poslední sezóny „áčko“ působí v okresním přeboru. 
Před sezónou 2013/14 p řevzal řízení fotbalového oddílu nový výbor v tomto složení : 
Miloslav Hladík – předseda, Lubomír Meller – sekretář, Petr Borovec – člen výboru, Ivan 
Morávek – člen výboru, Radek Šprta – člen výboru 
 Do sout ěží v sezón ě 2013/14 zasáhne 5 tým ů: 
muži „A“ – Pernštejn okresní přebor, muži „B“ – IV. třída Holicko, starší žáci U15 – okresní 
přebor, starší přípravka U10 – okresní přebor, mladší přípravka U8 – okresní přebor 
 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Rove ň 
 
Roveň „A“ – Chvojenec“A“ 1:1(0:0 ), branka Brňák, sestava Baláš (1,0) – D. Král (2,0), 
L. Mládek (2,0), M. Koláček (1,0), D. Šišán (2,5), - M. Brňák (2,5) – L. Johanides (3,0), T. 
Madák (3,0), A. Kašpar (3,5), L. Kaplan (2,5) - V. Melc (1,5)(střídali: M. Absolon, J. Franc, 
J. Dušek). Zápas v plném nasazení, pochvala pro naše borce. Posílený Chvojenec v tomto 
složení poprvé ztratil nějaké body(po čtyřech výhrách). Remíza byla spravedlivá, počasí 
bylo pěkné, divácká návštěva ucházející a pivo ve stánku výborné. 
Starý Máte řov – Rove ň“A“ 3:3 (0:1), Melc 2, M.Koláček, sestava J. Baláš (3,5) - D. Král 
(1,5), M. Koláček (2), L. Mládek (3), D. Šišán (3) - M. Brňák (3) - L. Johanides (3,5), T. 
Madák (2,5), A. Kašpar (2), L. Kaplan (2,5) - V. Melc (1) (střídali: M. Absolon, J. Franc, R. 
Král). Před utkáním bychom bod brali všemi deseti (hráli jsme na hřišti druhého týmu 
tabulky), po závěrečném hvizdu jsme byli však s ohledem na průběh zápasu, vyrovnání 
domácích v nastaveném čase a předvedený výkon zklamaní. 
Příprava:  Rove ň “B“ – Lit ětiny “B“ 1:2(0:1), branka Prokeš, sestava V. Smítal - M. 
Nečesaný, R. Shejbal, J. Roček, Marek Šándor, J. Dušek, J. Prokeš, L. Hloupý, T. Bareš, 
R. Přibyl, M. Rojkovič (D. Kopecký, P. Motyčka, M. Cibrik. Hrající trenér Milan Rojkovi č:      
“ Na novém mladém mužstvu se musí hodně zapracovat, dát do toho více bojovnosti, klidu 
a rozvahy z řad hráčů, ale věřím, že se to podaří...“  Odposlechnuto v domácím kotli : 
„Složení týmu z mladíků se mi moc líbilo, má to smysl. Jenom ten Meky by mohl zůstat 
trenérem nehrajícím a na hřišti by tomu mohl šéfovat Pepík Prokeš.“     
 

Slovo kapitána Václava Melce 
 
Začátek jarní části soutěže zastihl ve výborné formě hrajícího kapitána Václava Melce. 
Bohužel, v posledním mistrovském zápase po jednom ze soubojů (viz foto) špatně došlápl 
a s poraněným kolenem, které nepříjemně do druhého dne oteklo, skončil na punkci a 
k tomu vyfasoval i berle. Pro naše diváky Vašek stručně zhodnotil začátek jara takto:  
Jak hodnotíš úvod jara? 
Začátek nám vyšel. V prvním zápase v Ostřešanech (výhra 1:0) byly těžké povětrnostní 
podmínky, které jsme zvládli lépe než domácí i na základě taktiky trenéra (hra po zemi). 
Všichni hráči na place odbojovali celý zápas, hráli jsme jeden za druhého. V následujícím  
 



 
 
 
zápase doma proti Chvojenci (1:1) se hrálo vyrovnané derby. Dokázali jsme se vypořádat 
se soupeřem, který nasadil posily z Horního Jelení hrající I. A třídu. Zápas se nám až na 
maličkosti povedl, soupeř byl ze zisku jediného bodu určitě zklamaný. Ve Starém 
Máteřově jsme opět nastoupili  v rozestavení s jedním útočníkem, na hřišti druhého týmu 

soutěže jsme  se chtěli pokusit bodovat. Zaslouženě 
jsme se po mých dvou gólech dostali do vedení 2:0, 
což soupeře značně zaskočilo. Domácí se však 
nevzdali, vyrovnali, my jsme opět šli do vedení, 
bohužel v 92. minutě domácí srovnali na 3:3. 
S ohledem na průběh zápasu pro nás je remíza 
ztrátou. 
V úvodních zápasech jsi byl nejlepším hrá čem. 
Jak se sám hodnotíš? 
Hrálo se mi dobře, cítil jsem se v dobré formě. 
Bohužel, v Máteřově jsem nedohrál, uvidíme, co 
bude dál. 
Kolik bod ů bude pot řeba na záchranu? 
Nevím, ale pokud bude  s ohledem na reorganizaci 
soutěže sestupovat až pět týmů, je potřeba jich 
získat co nejvíc.  
Jak vidíš dnešní  derby zápas s Dašicemi? 
Bude to těžký zápas, opět o šest bodů. Když budou 
kluci makat jako doposud, věřím, že vyhrajeme. 

Bohužel, já na hřišti nepomůžu…  
Vašku, p řejeme Ti brzké uzdravení ! 
  

Náš soupe ř v minulém kole 
SK Sparta Dašice – Mikulovice 1:0 (0:0), branka Polák 

 
Tabulka Pernštejn okresního p řeboru 

 
 

Jak se hrálo na podzim? 
 

SK Sparta Dašice - TJ Sokol Rove ň 4:0 (1:0),   
branky Zamastil, Englich, Šmejda P., Šmejda O. 

 
 
 



 
Co o zápase napsal Radek Král pro  náš web ? 
Sestava TJ Sokol Roveň:   J. Baláš (6)- L. Johanides (6), M. Koláček (3), J. Roček (6), L. 
Mládek (4) - O. Mikuláš (5) - J. Kučera (2,5), L. Vach (2,5), T. Madák (5), L. Kaplan (4,5) - 
M. Absolon (5) (střídali: J. Franc (4), F. Pýcha (6), J. Dušek a R. Král) 
 
Do derby jsme vstoupili aktivněji a v 7. minutě předvedl pěknou individuální akci L. Vach, 
mířil však nad branku. V 21. přímý kop L. Vacha a hlavička M. Koláčka nad. V 23. minutě 
další přímý kop rozehraný dobře L. Vachem a tentokráte O.Mikuláš opět hlavou nad.  V 
33. minutě do třetice trestný kop L. Vacha - tentokráte skončil míč na dašické tyči a 
dorážku O. Mikuláše skvěle zneškodnil branař Dašic.  Domácí hrozili v první půli rychlými  
protiútoky, především po pravé straně, a jeden jim vyšel dokonale. To když ztratil míč T. 
Madák na středu a domácí postupovali tři na jednoho a neměli problém zakončit 1:0. 
Do druhého poločasu jsme přeskupili řady a začali hrát na dva útočníky. V 56. minutě 
rozehrával L. Vach další přímý kop, našel O. Mikuláše, který však ani tentokráte mířidla 
srovnána neměl. V 64. minutě zaspali po rychle rozehraném autu naši středoví hráči a Vl. 
Englich pěknou utaženou střelou nedal Baldovi šanci,  2:0. Od této chvíle naše mužstvo už 
nic nepředvedlo a ještě dvakrát inkasovalo. V 75. minutě po nedůrazu v naší šestnáctce a 
v 81. minutě po chybě našeho brankáře. Utkání, na které bychom měli rychle zapomenout. 
Mrzí přístup některých hráčů, kteří to po druhé brance zabalili. V zápase nám chyběla 
kvalita v zakončení a také "srdcař", který by to urval, když se nedaří. 

 

V zápase proti sobě  nastoupili i dva bývalí divizní hráči SK Holice Vlastimil Englich 
(vlevo) a Milan Absolon.  První jmenovaný v podzimním zápase skórovat dokázal, druhý 
(bohužel) ne. Jak to dopadne v odvetě v Rovni se dozvíme  právě dnes. 

Další program našich mužstev 
TJ Valy    - TJ Sokol Roveň „A“   So  12.4.16:30  
TJ Sokol Roveň „B“             - ZD Dolany                   Ne  13.4.16:30 
TJ Sokol Roveň „A“   - SK - 1. FC Mikulovice „A“           So 19.4.17:00     
 

 


