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Bilance fotbalového roku 2013/2014 
 

 
Skončila fotbalová sezóna  2013/2014. Poslední domácí zápas odehrálo na domácím 
hřišti naše áčko mužů proti týmu TJ Přelovice a vyhrálo v poměru 2:1, následně pak 

přivezlo bod ze zápasu s AFK Opatovice po remíze 3:3. Naše béčko v závěru vyhrálo 5:3 
v Popkovicích a doma rozstřílelo AFK SKP Pce v poměru 6:0. Letní pauza je krátká, od  

okresního fotbalu si  všichni odpočineme při sledování MS v Brazílii. Sezónu je však třeba 
ještě řádně rozebrat a vyhodnotit. Ideální místo pro hodnocení? Těžko říci, snad některá 

z hospod na trase Komárov – Horní Roveň.  Dnešní vydání Roveňského poločasu je 
tradičně na závěr hodnotící, naleznete v něm nejen výsledky, tabulky, fotografie, ale i 

přehled mistrovských střelců branek.  
 

  
   V pruhovaném Mikuláš, Kamenohorský, Šitina        „B“ muži dohrávali v Ředicích v deseti a vyhráli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hodnocení p ředsedy oddílu kopané a starosty TJ Sokol Rove ň 
 Ing. Milana Cimfla 

 
Ing. Milan Cimfl: „Vážení fotbaloví příznivci, 
dovoluji si Vás tímto oslovit s mým příspěvkem na 
konci fotbalové sezóny 2013/14. Je dobojováno. 
Nesmírně mě těší postavení našich dospělých 
mužstev v tabulce. A-mužstvo se hřeje na úžasném 
třetím místě, a to už po několikáté musím 
podotknout, že až na jednu výjimku pracujeme 
pouze z domácími odchovanci. Dík patří celému 
kolektivu v čele s trenérem Františkem Francem. 
Všichni odvedli obrovské množství práce, zcela 
jasně odpověděli všem škarohlídům, nejen z 
domácího prostředí, že mužstvo je určeno k sestupu 
z okresu. Síla kolektivu a chtění všech zúčastněných 
dostaly Roveň na nejvyšší příčky soutěže. Jsme  na 

třetím místě a nezbývá, než smeknout klobouk. B-mužstvo je na čtvrté pozici a i tento 
mančaft dlouho atakoval umístění na bedně. Do kolektivu se zapojilo hodně mladých 
kluků, kteří mají chuť hrát. Často jsem slyšel z úst soupeřů:“ta Roveň to nějak omladila !!!“ 
Ano,  a je to dobře. Jsem rád, že ve svých letech si můžu zahrát mistrovský zápas s borci, 
kterým je 15-20 let, doufejme, že to bude příslib do budoucnosti. Kritiku z mého pohledu 
zaslouží přece jen fakt, že mladší kluci nemají tolik ambicí se zapojit do dění v A-mužstvu, 
ať už v trénincích, či v utkáních. Myslím, že to vězí v často kritizované spolupráci mezi 
trenéry obou mužstev, což do budoucnosti jednoznačně musíme vyřešit. Z mladších 
kategorií jsme obsadili v soutěži už jenom U-10, soutěž jsme dohráli za pomoci s TJ Sokol 
Moravany, v příštím období budeme společně s Moravany přihlašovat kategorii dorostu, 
elévové pravděpodobně přihlašovat nebudeme. Dík patří všem lidem, kteří s fungováním 
našich mužstev pomáhají. Co nakonec? Krásné prázdniny a léto, fotbalistům i 
funkcionářům, aby načerpali dostatek sil do příští, určitě opět náročné sezóny. 
Fanouškům, aby se jim po fotbale v Rovni stýskalo, protože každý gól se dá oslavit a 
sponzorům přeji, ať mají hodně peněz z podnikání, aby je mohli poskytnout vyvíjejícímu se 
živému organismu  s názvem TJ SOKOL ROVEŇ !!!“ 
 

 
Okresní p řebor muž ů - TJ Sokol Rove ň A  : 

Hodnocení sezóny trenérem Františkem Francem:  „Příprava před jarem nebyla 
výsledkově nic moc. Zranil se nám Luděk Vach a bylo 
potřeba přistoupit ke změně systému s hrou na jednoho 
útočníka. Nakonec je z toho nejlepší půlrok za dobu mého 
působení v Rovni. Určitě pozitivním bylo to, že šanci dostali 
mladíci Johanides, bratři Šándorové či patnáctiletý Radek 
Shejbal. Mrzí zranění Vaška Melce. Přístup k fotbalu zlepšil 
Tomáš Madák a na vzestupu jeho výkonů to bylo znát. 
Okresní přebor měl v této sezóně nejlepší úroveň, Libišany 
a Starý Máteřov bodově ostatním odskočily, ale zbytek týmů 
byl vyrovnaný a bylo o co hrát až do konce.Náš tým hrál 
jako kolektiv a konečné třetí místo je určitě úspěchem. Dle 
mého názoru je chybou svazu, že se pro příští sezónu 
snižuje po dvou letech počet účastníků této soutěže. Na 
zkoušku do Holic by měl odejít Luděk Vach, osobně proti 
tomu nic nemám, ale bude nutné za něho sehnat náhradu! 

Zda budu v Rovni pokračovat ? Uvidíme, s vedením budeme teprve jednat “ 
 
 



 
TJ Sokol Rove ň“A“,  nahoře zleva Martin Brňák, David Šišán, Václav Melc, Milan 
Absolón, David král, Lukáš Johanides, Tomáš Madák, Jakub Franc, Martin Koláček, Luboš 
Mládek, Jakub Dušek,Luboš Kaplan, Jan Baláš, Aleš Kašpar, Ondřej Koláček    
 

Výsledky  „A“ týmu : 
 

Podzim 2013 :  
Újezd-R 0:4, R-Ostřešany 5:0, Chvojenec-R 0:1, R-Starý Máteřov 2:3, Dašice-R 4:0,  

R-Valy 0:1, Mikulovice-R 2:2, Nemošice-R 2:0, R-Dříteč 1:1, Choltice-R 5:0, 
 R-Libišany 4:7, Kříčeň-Roveň 1:0, R-Bohdaneč 2:0, Přelovice-R 1:5, R-Opatovice 2:1  

Jaro 2014 
Ostřešany-R 0:1, R-Chvojenec 1:1, Starý Máteřov–R 3:3, R-Dašice 4:0, Valy-R 2:2, R-

Mikulovice 0:0, R-Nemošice 2:2, R-Újezd 3:2, Dříteč-R 2:2, R-Choltice 0:0, Libišany-R 5:1, 
R-Křičeň 2:1, Bohdaneč-R 1:4, R-Přelovice 2:1, Opatovice-R 3:3    

 
 
 
 

Střelci branek v mistrovských zápasech á čka mužů: 
 

21 – Vach, 11 – Absolon, 5 – Melc, 3 - Mikuláš, 2 Brňák, Kaplan, Madák, Kašpar, vlastní, 
 1 – Franc, Roček, O.Koláček,  R.Král, Machatý, M.Koláček, Johanides, Mládek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabulka Pernštejn – okresního p řeboru 

 
 

 
 

IV.třída Holicko  muž ů - TJ Sokol Rove ň B : 
 

Hodnocení hrajícího trenéra Milana Rojkovi če 
(na snímku symbolicky p řipomínající sv ůj 
hattrick ze zápasu v Popkovicích): „ S mladým 
mužstvem doplněného staršími a i Těmi 
nejstaršími hráči, kteří dokázali mužstvo nabudit 
k některým dobrým výsledkům, i když byly 
výjimky, které nás stály body, jsme se dokázali 
umístit na čtvrtém místě v tabulce. Střídavými 
výkony s ohledem na soupeřovu sílu jsme 
některé zápasy po technické stránce nezvládli, z 
čehož se odvíjejí výsledky některých zápasů. 
Když mužstvo zabojovalo a hrálo to, co má, tak 
se výsledek dostavil. Kaňkou jarní sezóny byly 
některé poločasy, které nám vůbec nevyšly, viz 
zápas v Nemošicích. Světlými okamžiky bylo to, 
že i když v každém zápasu jsme hráli s jinou 

sestavou, tak třeba v Ředicích jsme dokázali v deseti hráčích zvítězit. Tam se ukázala 
dobrá parta, která zabojovala. V tomto trendu bych rád pokračoval - udržet partu. Sice je 
stále problém v sestavách. Čekal jsem na každý zápas stejnou sestavu, ale bohužel tomu 
tak nebylo. Každý hráč ví, kde má své slabiny. K jednotlivým zápasům ví každý z hráčů, 
jaký by měl podat výkon. Bohužel tomu tak nebylo u všech hráčů. Proto nebudu hodnotit 
jednotlivé hráče. Fanouškové vědí, který z nich jak hraje. Motivací hráče by mělo být, že 
se každý zápas má vyhrát, ale to bohužel pokaždé není možné. Pokud by hráči dodržovali 
taktické pokyny trenéra, tak by některé výsledky vypadaly úplně jinak. Jsem rád, že máme 
mladé mužstvo, na kterém se dá pracovat, i když jsem od každého soupeře slyšel, "co 
jsem to přivezl za mládí". Ke stylu hry mužstva " B " bych vyžadoval více bojovnosti, 
nemyslím tím zbytečné fauly, a hlavně zapracovat na povzbuzování mezi sebou. Uznávám 
styl hry: postupný přechod z obranné části na středovou řadu a odtud na útočnou sílu. Dát 
do hry více jednoduchosti a hlavně více proměňovat šance, které si vytvoříme. Do 
podzimní části, kterou máme vždycky horší než jarní (podle mého názoru) ,a je to znát i na 



získaných bodech, bych toto rád změnil k lepšímu a rád bych s týmem vybojoval lepší 
pozici v tabulce. To závisí hlavně na trénovanosti mužstva, kde by se toho dalo hodně 
natrénovat. Někteří chodí trénovat s áčkem, ale pro celkovou hru mužstva to bohužel 
nestačí. Ke stabilizaci kádru je podmínkou sehnat stálého gólmana, který se sžije s 
mužstvem a povede to k lepším výkonům. 
Hráčům přeji do podzimní soutěže mnoho sil, elánu a chuti do hry a diváky prosím o stálý 
zájem o naši hru. Veliké díky patří také panu Pýchovi za psaní ROPOLA s bohatou 
fotodokumentací, na kterou budou mít jistě všichni pěknou vzpomínku. 
Děkuji své přítelkyni Lence, která se mnou tráví večery u počítače a zapisuje veškeré 
zápisky do „Poločasů“  a pro webové stránky Sokola. 
  
 

 
TJ Sokol Rove ň B, nahoře zleva Pavel Švarc, Milan Rojkovič, Lukáš Hloupý, Radek 
Přibyl, Milan Cimfl, Radek Shejbal, Lukáš Johanides, Josef prokeš, Radek Král, Petr 
Motyčka, Marek Šándor, Tomáš Bareš, Jan Baláš, Jakub Dušek, Michal Šándor, Michal 
Nečesaný, chybí Zdeněk Motyčka, František Pýcha, Radek Pachovský 

 
 

Výsledky „B“ týmu  
 
Podzim 2013:  R-Dašice B 7:1, R-Mnětice B 4:0, Dolany-R 8:0, R-Chvojenec B 1:4, Dříteč 
B–R 0:1, R-Litětiny B 0:0, R-Ředice B 2:2, Býšť–R 4:0, R–Nemošice B 0:1, R-Popkovice 
2:0, AFK SKP–R 2:6  
Jaro 2014: Dašice B-R 3:0, R-Dolany 2:1, Chvojenec B-R2:0,Litětiny B-R 0:4, Mnětice B-
R 6:0, Ředice B-R 0:1, R-Býšť 4:0, Nemošice B-R 5:4, Popkovice-R 3:5, R-AFK SKP Pce 
6:0 
 

Střelci branek bé čka mužů 
 

11- Dušek, Prokeš, 8-Přibyl, 6-Johanides, 4–Šándor Marek, Rojkovič, 3-Šándor Michal,  
1 – Nečesaný, Vach, Hloupý, Motyčka Z., Motyčka P. Cimfl  

Vedle toho Lukáš Johanides  v rámci st řídavého startu v TJ Moravany nast řílel 
v dorostenecké I.A t řídě 26 branek a byl druhým nejlepším st řelcem sout ěže! 

 



 
Tabulka IV. t řídy Holicko 

 
 
 

Okresní p řebor elév ů do 10 let - Holicko  
Hodnocení Ond řeje Mikuláše, trenéra: „ Po podzimu to 
vypadalo, že druhou část sezony ani nedohrajeme. Vzhledem k 
malému počtu hráčů (pozn.5 hráčů) to nebylo reálné. Nakonec, 
díky výpomoci  Sokolu Moravany jsme jarní sezonu odehráli. 
Celá příprava a veškeré tréninky se odehrávaly v Moravanech 
pod vedením trenérů Petra Horáka a Jaroslava Matěny, kterým 
bych chtěl touto cestou poděkovat. 
Co se týče zápasů:  I když jsme vyhráli jen jednou, nezačali jsme 
vůbec špatně. Na hráčích byla vidět chuť hrát, byly vidět krásné 
fotbalové akce  a padaly i góly. V posledních zápasech se to 
vrátilo do starých kolejí (nedisciplinovanost, frajerství - to se týká 
některých hráčů Rovně), což se také ukázalo ve výsledcích. 
Závěrem bych těl říct, že starší přípravka v Rovni, vzhledem k 

malému počtu hráčů, končí a do další sezony se nepřihlašuje. Hráčům bych chtěl 
poděkovat za přístup a popřát jim hodně úspěchů v klubech, ve kterých se rozhodnou dále 
pokračovat. V nabídce jsou Sokol Moravany, Sparta Dašice a SK Holice. Také děkuji 
rodičům a všem, kteří nám pomáhali. Poslední utkání, které hráči odehrají pod Sokolem 
Roveň, bude 28.června na turnaji ve Svratouchu. 
 

Výsledky  podzim 2013:  
Slovan Pardubice - R  8:5, R - Opatovice  5:19, Horní Jelení - R 19: 2,  Moravany -  R 
11:4, Sezemice - R 17:4, R - Dašice   6:11, AFK SKP Pce – R  5:1 

Výsledky jaro 2014:  
R- Slovan Pce 1:4, Opatovice –R 8:6, R-Horní Jelení 5:6, R-Moravany 6:6, AFK SKP Pce 
–R 3:4, R-Sezemice 6:12, Dašice –R 7:1 
 

Střelci branek elév ů 
 

Branky kluků z Rovně:  15- Mikuláš, 6 - Kosina M., 4 – Šafránek, Kosina D., 
 3 – Kamenohorský, Šitina   

Branky kluků z Moravan: 3 –Hájek, Matěna, Macháček, 1-Janatka 
 



 
TJ Sokol Rove ň – elévové do 10 let.  Nahoře zleva  Petr Kopa – trenér, Chocholouš,  

Kamenohorský, Kakrda, A.Mikuláš, Šitina, Ondřej Mikuláš – trenér,  
dole zleva: Šafránek, Macháček, Kosina, Matěna a Hájek 

 
Nejlepší st řelci TJ Sokol Rove ň  2013/2014    

        

            
      Lud ěk Vach        Milan Absolon      Jakub Dušek     Jo sef Prokeš    Lukáš Johanides Adam Mikuláš 
  

 
Hráči TJ Sokol Rove ň působící ve vyšších sout ěžích  

Muži :  
Jan  Shejbal – FC Hradec Králové (nar.1994), odchov anec TJ 
Sokol Rove ň, postup do Synot ligy, reprezentoval již za ČR do 21 let  
Jaromír Krpata  (nar.1988), SK Holice  - krajský přebor  
Tomáš Krpata ( nar.1989), Sokol Moravany, krajský přebor,   
Marek Schmeiser  (1996)  - SK Holice, muži – krajský přebor  
Dorost:   
 Lukáš Rulíšek  (1998) – střídavý start SK Holice Marek Šándor  
(1998), Štěpán Svoboda  (1998) – SK Holice, I.A třída     
Ladislav Mile (1995) – AFK Horní Jelení, Jakub Kučera (1995) –TJ 
Sokol Živanice – oba kraj. soutěž dorostu                                                   Jan Shejbal, FC HK                             
Lukáš Johanides  (1996),Tomáš Bareš  (1997), Radek Shejbal  (1998) – Moravany,I.A                                            
Žáci:   
Jakub Shejbal  (1999), Jakub Vacek  (1999), Adam Hv ězda (2002) – Holice, kr.  přebor 
Elévové:  
Adam Mikuláš (2004), - střídavý start SK Holice, krajská soutěž 

 



 
 
 

Naše mládí v akci 
 
 

    
V zápase I.A třídy dorostu dne 8.6.2014 TJ Sokol Moravany – SK Holice (3:2) proti sobě nastoupilo 

7 hráčů hostujících ze Sokola Roveň. Nahoře zleva Marek Schmeiser (Holice), Lukáš Johanides 
(Moravany), Marek Šándor (H), dole zleva Jakub Shejbal (H), Tomáš Bareš (M), Štěpán  Svoboda(H). 
Na snímku vpravo Radek Shejbal a Marek Šándor, kterým bude v letošnín roce 16 let a  již nastupují 

v zápasech IV.třídy i okresním přeboru mužů.    
 
 
 

V sezóně 2013/2014 fotbal ob čas bolel… 
 

   

Vaška Melce  v Máteřově                   Ondru Mikuláše s Dašicemi               Vaška Melce  v Opatovicích          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Slovo místostarostky  a hospodá řky TJ  Sokol Rove ň     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lenka Kantorová:  „V uplynulé sezoně dostal TJ Sokol Roveň sponzorský dar od obce Dolní 
Roveň, OFS Pardubice a od Radka Krále a firmy FRUTIGER CZ, s.r.o. Co se týká 
materiálního zabezpečení a chodu spolku, pomohli tito lidé: Miroslav Sháněl, Josef Čapek, 
Zdeněk Motyčka, Jaroslav Valenta, firma Kašpar a syn. Všem sponzorům velice děkujeme.  
V dosavadní době má stále TJ Sokol Roveň ještě příjem z pronájmu restaurace za 
sokolovnou.“ 

                           
 
 

A na závěr… 
Podzimní část sezóny 2013/2014 skončila, s postavením mužstev v tabulkách vládne 
všeobecná spokojenost Alarmující je však skutečnost, že v následujícím soutěžním 
ročníku  TJ Sokol Roveň nepřihlašuje žádné mládežnické družstvo. Oddíl z obce, která má 
dva tisíce obyvatel, mateřskou a základní školu a hřiště hned za nimi. Nenávratně pryč je 
doba, kdy jsme měli v soutěži mladší i starší přípravku, žáky a dorost. Nenávratně  pryč je   
tolik potřebná spolupráce se základní i mateřskou školou. Bohužel,  chybějí i obětavci typu 
Josefa Hlouška. I v minulosti byly roky, kdy se zdálo, že nepřihlásíme do soutěže  tým 
dorostu či žáků  pro nedostatek hráčů. Pan Hloušek sedl na kolo, objel kluky a jejich rodiče 
v Ostřetíně, Holicích, Moravanech,  Uhersku i jinde  a vždy pár potřebných hráčů dokázal 
sehnat a mládež mohla  v Rovni hrát…Je perfektní, že nejlepší mládežníci působí ve 
vyšších soutěžích v okolí, ale pokud se nepracuje s nejmenším potěrem, nezaregistruje se 
u nás, bude těžké  získávat následně  hotové hráče, Roveňáky do Rovně, když budou 
prvotně zaregistrováni v Holicích, Moravanech či Dašicích. Bez vlastní mládeže není 
fotbalové budoucnosti…   Nebo se mýlím? J.Pýcha. 

 
 

Doplňujeme následnou  reakci Ing. Milana Cimfla, starost y TJ a  p ředsedy oddílu 
kopané: „Ano, mýlíš se. TJ Sokol Roveň do soutěže pro příští soutěžní ročník přihlásil 

mladší přípravku, elévy do 8 let.“   
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Fotbalový výbor TJ Sokol Rove ň  pracuje v níže uvedeném složení  
 a spole čně s  hrá či všech našich tým ů Vám přeje krásnou dovolenou,  

 pevné zdraví a trvalou radost z fotbalu.  
 Děkujeme za podporu všem našim sponzor ům i obci Dolní Rove ň  Na shledanou  

na fotbale v Rovni op ět  po krátké letní p řestávce. 
 

 
Fotbalový výbor TJ Sokol Rove ň, zprava Ing.František Mikuláš, Ludvík Motyčka, 

 Ing.Milan Cimfl, Radek Král, Dis., Pavel Herbst, Ing.Tomáš Hála 
 

Roveňský polo čas pro Vás  od roku 2010 p řipravuje 
Ing.Jaromír Pýcha. Jeho zve řejnění a tisk  zajiš ťují Radek Král a Pavel Herbst.  

Děkujeme  za  Vaši čtenářskou p řízeň. 
 

Všechna vydání najdete na http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


