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Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na další porci mistrovských zápasů okresních soutěží, 
hraných během několika dnů. Přejeme Vám krásné fotbalové odpoledne!   
 
 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Rove ň 
Roveň „A“ – Mikulovice “A“ 0:0 , sestava Baláš 1 - Král D. 2, Koláček M. 1, 
Mládek 1, Koláček O. 2 - Kaplan 2.5, Madák 2.5, Vach 2.5, Kašpar 2.5, Franc 2.5 - 
Absolon 3, střídali: Dušek, Johanides - nehodnoceni. Návrat Luďi Vacha po zranění, 
spravedlivá remíza. Náš tým byl kombinačně lepší, hosté hrozili z rychlých 
protiútoků. Na obou stranách dominoval výkon gólmanů.  
Chvojenec „B“ - Roveň „B“ 2:0 (1:0),  sestava: Baláš J. - Nečesaný M., Hloupý L., 
Shejbal R., Bareš P. - Dušek J., Prokeš J., Šándor Mich., Šándor Mar. - Přibyl R. 
Rojkovič M., střídali: Motyčka P., Švarc P., zápas s vedoucím týmem soutěže  
vyrovnaný v poli, domácí lepší v koncovce zaslouženě vyhráli.  
 
 

Představujeme: Milan Absolon (nar. 1984) 
V minulých dnech oslavil svou životní  třicítku pan 
fotbalista, který hostuje v Rovni od minulého roku. 
Dnešní  Roveňský poločas připravil malý rozhovor s 
Milanem Absolonem, který se postupně dostává do 
své fotbalové fazóny, a stává se tak platným 
nástupcem Milana Machatého, který se od nás vrátil 
do mateřského klubu FK Ředice. V posledních 
zápasech to byl právě „Absa“, který na sebe vzal roli 
vůdce týmu, který byl zmítán absencí tradičních 
tahounů Luďka Vacha, Vaška Melce či Ondry 
Mikuláše. Milane, pokud se nepletu, začínal jsi s 
fotbalem v Holicích. Vím, že jsi v životě neměl vše 
úplně jednoduché, co pro tebe jako malého kluka 
fotbal znamenal? Když si vzpomenu na dětství (na 
roky ze základní školy a nižší), fotbal byl u mne vždy 

na prvním místě. Asi jako většina z nás, tak i já jsem měl své fotbalové idoly, sny a 
touhy něco dokázat... Když na to vzpomínám,  musím se usmát,  žádný starosti, 
prostě jen fotbal. Fotbal byl pro mě všechno☺. Kamarádi, tréninky, zápasy, vítězství i 
prohry! Bavilo mě to, stále mě to baví a bavit bude dál! 
Kdo byl prvním Tvým trenérem, na které své spoluhráče z této doby 
vzpomeneš?  
Jestli si vzpomínám dobře,  tak mým prvním trenérem byl…, no mám ho v hlavě,  ale 
na jméno si honem nevzpomenu�. Ze spoluhráčů si vzpomenu například na  Lukáše 
Kaňkovského, Lukáše Moravce, Tomáše Kopřivu, Martina Koláčka, Pepu Zemana i 
další. S některými hraju dodnes. 
Potom dorost Holic, krajská soutěž, trenér Václav Velinský st. a Ty - kapitán a 
nejlepší hráč této kategorie. Je to tak? Případně doplň... 
Už si nevzpomínám, jestli jsem byl v nějakém ročníku nejlepší ☺, ale kapitánem 
jsem chvíli byl, a myslím, že jsem na to byl v té době docela pyšnej ☺. 
Nejlepším hráček jsi vyhlášen určitě byl v dorazovém roce Tvého 
dorosteneckého věku. Pak muži, divize v Holicích, taky zranění a potom odchod 
do Vysoké nad Labem. Popiš i toto období své kariéry, co Tě vedlo k tomu odejít 



jinam? Do Vysoké nad Labem jsem odešel z prostého důvodu. V Holicích za A 
mužstvo jsem dostával málo příležitostí, navíc i celkově ta parta,  co jsme drželi od 
žáků, se pomalu rozpadala. Většina kluků se rozprchla do jiných týmů, navíc jsem 
byl dost často zraněný, takže se ani nedivím, že moje výkony nebyly stabilní, jak 
bych si přál. Myslel jsem,  že změna mi pomůže, že v nižší soutěži budu více hrát,  a 
že se do toho dostanu. Bohužel,  zranění a životní překážky se mi nevyhýbaly,  až to 
vedlo k tomu,  že jsem na delší dobu musel fotbal opustit. 
Kdo Tě zlákal k hostování do Rovně? 
Jednoho krásného dne jsem potkal svého bývalého spolužáka, spoluhráče a velmi 
dobrého kamaráda, určitě ho znáte, totiž Martina Koláčka, na zahradě, kde jsem 
pracoval. Slovo dalo slovo, předali jsme si na sebe kontakt, a pak už to bylo rychlý☺. 
Na začátku Tvého působení v Rovni bylo znát, že máš výrazné kondiční manko, 
je to tak?  
Výrazné je slabé slovo,  myslím,  že jsem byl na umření! Není se však  čemu divit, 
šest let jsem do balonu nekopnul. Musím se přiznat,  že jsem s fyzičkou na štíru stále, 
ale snažím se,  už mi taky není dvacet… 
Na jaře je všechno jinak, daří se Ti, sbíráš slušné známky v hodnocení trenéra. 
Co k tomu dodat? 
Jo,  zatím se daří, příští rok jdeme na postup☺. 
V Holicích jsi hrál v záloze, hodně gólů střílel ze střední vzdálenosti nebo ze 
standardních situací, nyní v Rovni nastupuješ v útoku. Na kterém postu se cítíš 
nejlépe? 
Útok, jednoznačně! Už i to souvisí s mou fyzičkou. Na střední zálohu, kterou jsem 
hrával od mala do dorostu, tak na to už prostě nemám. 
Jak se Ti v Rovni líbí, jaký je zde kolektiv, zázemí a trenér? 
Rád bych tu zakončil kariéru...no cement. 
Prozraď ještě něco o sobě. Co profesně děláš, kde bydlíš, zda jsi zadaný, co tě 
vedle fotbalu baví apod? 
Bydlím v Pardubicích, jsem zadaný a mám rád svoji práci☺.   Děláme zahrady. 
Milane, díky za rozhovor, ať se Ti vše daří. 
... děkuju Vám taky. 
 
Nejen sportem živ je člověk aneb zajímá Vás také něco o naší obci z literatury? 

V roce 2013 vyšla v edici  Knižní klub zajímavá kniha „Po boku“  jejímž autorem je 
historik a novinář Petr Zídek. Nabízí fascinující příběhy třiatřiceti manželek našich 
premiérů (1918-2012). Samostatná kapitola „Panímáma z Rovně“  je věnována paní 
Marii Udržalové (22.prosince 1882 - 27.8.1951), manželce Františka Udržala 
z Dolní Rovně. František Udržal byl mimo jiné ministrem národní obrany, od února 
1929 do října 1932 byl ministerským předsedou, zemřel v dubnu roku 1938. Dále 
čtěte několik úryvku  z této kapitoly: “ Jmenování Františka Udržala v únoru 1929 
premiérem místo nemocného Antonína Švehly nevyplývalo tolik z jeho pozice 
v agrární straně jako spíše ze vztahu k Tomáši G.Masarykovi. Oba muži udržovali 
přátelské vztahy a sblížily se i jejich rodiny: nejstarší Udržalova dcera Marie se stala 
na konci 20. let sekretářkou Alice Masarykové. Když se Marie v roce 1930 vdávala 
za Josefa Žďárského, šla jí Alice za svědka a svatby se zúčastnil i T.G.Masaryk.“ 
„Během nacistické okupace se většina Udržalovy rodiny zapojila do odboje. Životem 
to zaplatil pardubický hoteliér Arnošt Košťál, manžel Jarmily Udržalové, který 
podporoval výsadek Silver A, zaměstnával parašutistu Josefa Valčíka a po atentátu na 
Heydricha se podílel na zásobování výsadkářů ukrytých v kryptě kostela v Resslově 
ulici.“  



„Plynná znalost němčiny se Marii Udržalové vyplatila i na konci války, kdy 
neuvážená akce partyzánů málem způsobila vypálení Rovně. Partyzáni se rozhodli 5. 
května 1945 zaútočit na roveňskou hospodyňskou školu, v níž byli ubytováni Němci 
z Todtovy organizace. Ti si ale přivolali telefonem posily a celou noc se v Rovni 
bojovalo. Když byli partyzáni odraženi, chtěli Němci jako odvetu vypálit celou obec. 
Když zapálili první statek, zasáhla Marie Udržalová, která přesvědčila německé 
uprchlíky, kteří byli ubytováni u ní na dvoře, aby šli společně se starostou s vojáky 
vyjednávat, jinak zahynou ve vesnici spolu s místními Čechy. Vojáci pak od dalšího 
zapalování statků upustili a raději odjeli západním směrem“. 
„Marie Udržalová, které bylo v únoru 1948 již pětašedesát, se na přelomu 40. A 50. 
let stala cílem perzekuce, která postihla soukromě hospodařící rolníky, a velké 
sedláky zvlášť. Její podstatou byly drakonické tresty za nesplnění předepsaných 
dodávek.“    Tolik úryvky, zajímavá je nejen zmíněná kapitola, ale určitě celá kniha.   
 

Naši soupeři v minulém kole 
Nemošice - Opatovice 3:0 (2:0) Granec 2, Michňák 

Dříteč B – Býšť 0:0 
Přelovice – Újezd 2:0 (1:0)  

 
Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 
 

Jak se hrálo na podzim? 
Nemošice „A“ -  Roveň „A“2:0 (0:0), Vítek, Libánský   

Dříteč „B“ – Roveň „B“ 0:1(0:0), Hloupý 
Újezd – Roveň „A“0:4 (0:2), Vach 2, Franc, Roček 

 

Další program našich mužstev 
FC Stavospol Litětiny „B“             - TJ Sokol Roveň „B“            Ne    4.5.    17:00 
Sokol Dříteč“A“              - TJ Sokol Roveň „A“ So   3.5.    17:00     
TJ Sokol Roveň“A“   - Slavoj Choltice  So        10.5.   17:00*  
Sokol Mnětice „B“                  - TJ Sokol Roveň „B“  So  10.5.    10:15 
 

 
 


