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, elévové U  -10. Mistrovská sezóna začala i našim nejmladším 
ro jarní část sezóny posílilo několik kluků z Moravan

Opatovicích prohráli naši nejmenší 8:6 (branky Matěna 3, Macháč
AFK Horní Jelení 5:6 (branky Mikuláš 3, Kakrda, Kamenohorský). 

Na snímku vidíte  zleva nahoře: Petr Kopa – trenér, Chocholouš, 
Kamenohorský, Kakrda, A.Mikuláš, Šitina, Ondřej Mikuláš 

Šafránek, Macháček, Kosina, Matěna a Hájek
 

Pernštejn okresní přebor 
 

sobota 10. května 2014      
 

17:00 hodin 
 

                                           

 
Dolní Rovni, vítejte na dalším zápase elitní okresní soutěž

ra, proto mu máme dnes co vracet. Přejeme Vám 
U Elišky“ je tu pro Vás!   
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soutěže. Na podzim nám 
jeme Vám krásné fotbalové 



 
 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Rove ň 
 
Roveň „A“ – Nemošice “A“ 2:2 (2:1) branky Madák, Vach, sestava Baláš 2.5 - Král 
D. 2, Koláček M. 2, Mládek 2, Koláček O. 2 - Johanides 2.5, Madák 1, Vach 
1.5, Kašpar 2, Franc 2 - Absolon 2.5. Střídali: Dušek, Šišán - nehodnoceni. Ztráta 
bodů, chybělo štěstí. Hosty dvakrát zachránilo břevno a jednou tyč.   
Roveň „B“- D říteč“B“ 4:0 (1:0),branky Dušek, Mi.Šándor, Prokeš, Johanides 
sestava:  P. Švarc - M. Nečesaný, R. Shejbal, L. Hloupý, T. Bareš - J. Dušek, Michal 
Šándor, J. Prokeš, Marek Šándor - M. Rojkovič, L. Johanides (střídali: L. Kaplan, R. 
Přibyl, R. Král), zápas s posledním týmem soutěže  jednoznačně a zaslouženě pro 
naše mladíky.  
Roveň“A –Újezd 3:2 (2:0), branky Vach 2, Brňák, sestava . Baláš (2,5) - D. Král 
(2,5), M. Koláček (2,5), L. Mládek (1,5), D. Šišán (2,5) - M. Brňák (2,5) - L. 
Johanides (2), L. Vach (1,5), A. Kašpar (2), L. Kaplan (1) - M. Absolon (2)(střídali: 
J. Dušek, Michal Šándor, Marek Šándor), parádní výkon a důležité vítězstvím 1.máje. 
Dříteč „A“ – Roveň“A“2:2 (0:2), branky Absolon 2, sestava Baláš 1.5 - Král D. 2, 
Koláček M. 3, Mládek 2, Šišán 2.5 - Kašpar 3, Madák 2.5, Brňák 3, Vach 2.5, Kaplan 
2, - Absolon 1.5. Střídali: Šandor Michal, Shejbal Radek - nehodnoceni. Během 
dvanácti minut naše dva góly, domácí srovnali v nastaveném čase, opět ztracené 
body… 
Lit ětiny „B“ – Roveň „B“ 0:4 (0:2), branky Prokeš 2, Dušek, Přibyl, sestava J. 
Baláš - M. Nečesaný, R. Shejbal, L. Hloupý, P. Švarc - Marek Šándor, Michal 
Šándor, J. Prokeš, J. Dušek - T. Bareš, L. Johanides (střídali: R. Přibyl, P. Motyčka, 
M. Rojkovič), jasná záležitost, odevzdaný tým domácích nestačil na naše mládí.  
 

Roveňský poločas se zeptal za Vás,  Jakuba Duška (nar. 1989) 
V dnešním vydání Roveňský poločas připravil povídání s naším populárním hráčem, Jakubem 
Duškem, který bez nadsázky patří k nejvzornějším hráčům našich fotbalových kádrů, pokud jde o 
tréninkovou i zápasovou účast. Je to hráč, který v nevděčné roli náhradníka pravděpodobně odseděl 
na lavičce áčka nejvíce minut, resp. hodin ze všech hráčů naší historie. Ať již za trenéra Lopaty, 
nebo i nyní, pod trenérem Frantou Francem. Jakub je držák, poctivej typ, který je vždy připraven na 
povel trenéra naskočit do zápasu a bojovat do roztrhání těla. Je vděčnej za každou minutu strávenou 
na place.. 

            
První  foto z  r. 2000, Jakub s Františkem Pýchou a Honzou Shejbalem, druhý snímek je aktuální 

 



 
Jakube, zavzpomínej na své fotbalové začátky (v kolika letech, kde, pod kterými trenéry, 
největší zážitky, nejlepší zápasy apod.)… Jestli si dobře vzpomínám na své první fotbalové 
krůčky, první lekce fotbalu mi dal pan Matoušek, kterého si hodně vážím. Dal mi pointu o fotbale. 
Začínal jsem ve svých sedmi letech, když mě rodiče přivedli na hřiště. Další silné vzpomínky mám  
na dobu, když jsem hrával v Holicích. Ze začátku se mi moc nedařilo, ale pak se to zvedlo a dvakrát 
po sobě jsme postoupili. Nabral jsem tam nejvíce zkušeností,  ale  chtěl jsem se vrátit do rodného 
klubu, kde jsem potom  dohrál dorostenecká léta a  zapojil se do B mužstva mužů. |Chtěl bych hrát  
i za áčko, ale jsem stále v roli věčného náhradníka. 
Ještě k působení v Holicích. Prý jsi občas šel na zápas nebo trénink do Holic i pěšky, je to 
pravda? Se kterými spoluhráči jsi tam kopal? No, po pravdě, několikrát jsem opravdu šel i 
pěšky, ale bylo to zřídka a výjimečně. Spíše jsem jezdil na kole. V Holicích jsem měl hodně 
spoluhráčů, měli tam vždy velkou líheň. Určitě vzpomínám na kluky Cabicarovy z Dašic, Honzu 
Vosáhla, Páju Stárků a další spoustu hráčů, kteří jsou mi i doteď kamarády.  Potkáváme se stále na 
fotbalových kolbištích. 
Co dorostenecká léta? Nejkrásnější, ten věk mi hodně dal i vzal. Nejlépe vzpomínám na Holice, ve 
kterých jsem měl podporu, za kterou bych chtěl touto cestou dodatečně poděkovat. Poděkování 
patří také osobně panu Tošovskému, který to se mnou nikdy nevzdal.  Hodně se mi tam dařilo herně 
i střelecky, nabral jsem tam obrovskou rychlost. Ale návrat do rodného klubu byl silnější. 
Začátky v mužích, hostování v Litětinách. Jak vzpomínáš na tuto dobu? Na tuto dobu 
vzpomínám se smíšenými pocity, ale určitě převažují hezké vzpomínky. Poznal jsem spoustu 
dalších dobrých kluků. Myslím si, že jsem měl rychlý start v mužích, byl tam Pedro (pozn. Pavel 
Shejbal ml.), se kterým jsem si rozuměl, rád na něho vzpomínám.  Za trenéra Lopaty jsem 
vysedával na lavičce a odešel na hostování do vedlejších Litětin.  Byli tam suprový lidi i kolektiv,  
také lepší pohoda a klid. Odehrál jsem tam krásná dvě fotbalová léta, vrátil jsem se do Rovně s 
nadějí, zkušenostmi s vidinou návratu do áčka, ten  se mi však  nevyvedl. Pravidelně se však těším 
na každý zápas béčka, tam se cítím doma, mezi svými. 
V posledních letech máš zápasově velice solidní zimní přípravu, ale do áčka se pořád nějak 
nemůžeš prodrat. Čím to, přemýšlíš o tom? Samozřejmě přemýšlím o tom a vrtá mi to hlavou, 
proč nebo co dělám špatně, že se nemohu do základní sestavy dostat. Již ani nevěřím, že se tam 
vůbec někdy dostanu.  Je to určitě i o příležitosti, kterou jsem zatím moc v mistrákách nedostal. 
Vážím si béčka, kde si můžu kopnout a kde je dobrá parta a věří mi tam. Dále je to také o mé 
motivaci k zápasům áčka. O tu jsem přišel a není mou hlavní prioritou hrát za áčko. Říkám to 
s vědomím, že za to můžu sklidit kritiku, ale je to můj názor. Dále určitě je to tím, že by se měl 
fotbalem u A týmu bavit, což tam postrádám a kolikrát jdu z fotbalu otráven a znechucen. To v B 
týmu není, k němu mám vřelejší vztah, a dává mi chuť hrát dál. 
Se kterými spoluhráči si na hřišti rozumíš nejvíce?  Spíše si rozumím se spoluhráči z béčka než 
áčka, ale konkrétně bych jmenoval např. Míšu Nečesaného, Fandu Pýchu, Vaška Melce či Mílu 
Absolona. Jak jsem již řekl, rád taky vzpomínám z doby začátků v mužích na Pedra, se kterým jsem 
si na hřišti  rozuměl a věděl, jak a kdy mi má balon dát. Teď mi chybí takový spoluhráč, který by  
mi dal ideální míče a do mé hry více klidu a rozvahy. 
V béčku hraješ pravidelně, daří se ti i střelecky. Který post ti vyhovuje nejvíc, co bys na 
adresu béčka řekl? Po pravdě bych řekl, že mi spíše vyhovuje post útočníka než krajního 
záložníka, ale každý post má své výhody. V útoku potřebuju spíše balon do nohy nebo do tahu, 
abych využil své rychlosti a dynamiky, ty však moc nedostanu. Takže popravdě, radši hraju na 
kraji, kde si můžu potáhnout balon po lajně a ukázat soupeřům svá záda, když dostanu čas a prostor, 
protože jsem typ více pro tah na bránu, silový hráč. 
Máš nějaký fotbalový vzor, komu fandíš? Ano, mám svůj vzor, je a byl a vždycky bude Wayne 
Roney, na hřišti dříč, bojovník, který nic nevypustí. 
Jak vidíš perspektivu fotbalu v Rovni a v sousedních Lit ětinách? Perspektivu vidím v mladých 
hráčích, který by měli dostávat častěji šanci. Za pár let tu nebude s kým hrát a pořád si stěžovat, že 
nejsou lidi, to přece taky nejde. Pokud chceme, aby v těchto vesnicích fotbal zůstal, měli bychom se 
ve větší míře věnovat mladým klukům a  vychovat  si další vlastní hráče. 
Není škoda, že se fotbal nehraje i v Komárově, odkud pocházíš? Taky si myslím, že je to škoda,  
že v mé vesnici se fotbal nehraje, ale je jasné, že to je asi nereálné z mnoha důvodů. Jak s ohledem 
na hráče, místa, zázemí atd. 
 
 
 



 
 
Prozraď co děláš mimo fotbal, máš taky nějakou vážnou známost? Tak volného času mi moc 
nezbývá, ale když zrovna nejsem na hřišti, tak rád relaxuji, pasivně i aktivně. Rád plavu, jezdím na 
kole a občas zajdu do posílky, abych nabral fyzickou sílu. A také si rád prospím, když to jde. 
(Pozn.: děvčata, třeba i z Choltic, sorry. Jakub, asi záměrně, neodpověděl úplně, proto  neváhejte, 
študuje a zřejmě je ještě stále volnej… ) 
Kam se chystáš v létě na dovolenou, máš nějaké oblíbené místo, kam se rád vracíš? Všude 
dobře, na fotbalovém hřišti nejlépe. Nejlépe vzpomínám na místa, kde jsem kdysi hrával, třeba za 
Holice, má to pro mě zvláštní pocit, který je nenahraditelný. Rád se také vracím do míst, kde můžu 
v klidu z  reality vypnout. 
Klasika, co bys chtěl vzkázat spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Divákům doporučím, 
aby se hlavně fotbalem bavili, a nezatracovali nás, když se třeba zrovna něco nepodaří. Fotbal 
hrajeme pro radost i pro Vás!. Spoluhráčům, aby se jim dařilo nejen na hřišti, ale i soukromém 
životě a také, aby se fotbalem bavili. A funkcionářům, aby se jim práce dařila, bylo dost mladých 
adeptů fotbalu, lidí ochotných pomoci a co nejméně starostí s prací kolem fotbalu. 
Jakube, díky za odpovědi. Ať se daří a konečně se prosadíš i v prvním týmu, nejen v zimní 
přípravě ! 
 

Náš  soupeř v minulém kole 
Choltice – Mikulovice 4:0 (1:0), branky Kratochvíl, Kohoutek, Mach, Trupl 

 
Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 

 
 

Jak se hrálo na podzim? 
 Choltice –  Roveň “A“ 5:0 (1:0),  branky Peml, Korbež, Kratochvíl, Kohoutek, 

Hovorka   

Další program našich mužstev 
Libišany    - TJ Sokol Roveň“A“  So     17.5.17:00 
Ředice „B“    - TJ Sokol Roveň „B“  So  17.5.17:00 
TJ Sokol Roveň“A“           - Křičeň           So  24.5.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“           - Býšť     Ne     25.5.17:00 
 

 
 


