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Tělocvičná jednota  Sokol Roveň i v roce 2014 získala pohár starostky obce Dolní Roveň. 

V zápase o tento pohár porazili naši fotbalisté sousední tým FC Litětiny v poměru 5:0. Po zápase 
vznikl tento snímek, na kterém vidíte nahoře zleva Václava Melce, Michala Šándora, Jiřího Ročka, 

Lukáše Johanidese, Radka Shejbala, Ondřeje Mikuláše, Milana Absolona, Luboše Mládka, pod 
nimi pak Davida Šišána, Aleše Kašpara, starostku p. Ivu Vinařovou a dole Jakuba Kučeru, 

 Jakuba Duška, Marka Šándora a Marka Schmeisera 

      
Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 16. srpna 2014      

 

17:00 hodin 
                                                 

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na prvním mistrovském zápase elitní okresní soutěže 

sezóny 2014/2015. Letos bude hrát okresní přebor pouze čtrnáct mužstev. Minulý 

soutěžní ročník byl historicky pro náš oddíl nejúspěšnější, nádherné třetí místo 

bychom určitě brali znovu. Stánek  „U Elišky“ je připraven na Váš nápor, přejeme 

Vám krásné fotbalové odpoledne v Dolní Rovni. 

 

 

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


 

Pár otázek pro starostu TJ a předsedu oddílu kopané Ing. Milana Cimfla 

Dne 3. března 2013 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol Roveň 

spojená s volbou nového výboru, starosty a jednatele na další tříleté 

funkční období. Výbor pracuje ve složení Ing.Tomáš Hála, 

Ing.František Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Ludvík Motyčka, Pavel 

Herbst a Lenka Kantorová. Starostou je Ing.Milan Cimfl a 

jednatelkou Lenka Kantorová. Pár dotazů Roveňského poločasu k 

fungování TJ Sokol Roveň v posledních 16 měsících nám 

zodpověděl Ing. Milan Cimfl, starosta TJ a zároveň předseda oddílu 

kopané. 

Můžeš našim čtenářům připomenout, co se v TJ Sokol Roveň událo od volby 

nového výboru v březnu roku 2013? 
Tak určitě. Od valné hromady v roce 2013 je hlavním cílem výboru i na základě 

usnesení VH práce na převodu nemovitého majetku TJ do vlastnictví obce Dolní Roveň. 

Tato práce již trvá oněch 16 měsíců, a přesto není hotova. Jako dlouholetý člen 

předsednictva župy jsem na tuto skutečnost upozorňoval a byl jsem si vědom 

zdlouhavých průtahů. Schválení v rámci ČOS probíhá na několika úrovních, čas je 

někdy naším velkým protivníkem. V současné době jsme již ve fázi, že předsednictvo 

ČOS probralo jak možnost prohlášení o zrušení zástavního práva, tak i samotný převod. 

Máme doplnit ještě dva dokumenty, a to prohlášení obce o využití majetku + smlouvu o 

bezplatném využívání prostor pro členy TJ. Doufejme, že na zářijovém zasedání bude 

vše schváleno. Sokol je ale především o sportu a cvičení, takže se snažíme podporovat 

všechny oddíly, především sháněním financí.  

A co členská základna? Jak se daří motivovat jednotlivce, aby přiložili ruku k dílu, 

aby vše nezůstávalo jen na několika jedincích ? 
Toto je obrovským problémem v mnoha,  především vesnických jednotách. Již jsem o 

tom mluvil a psal mnohokrát. Je mým tajným přáním, aby v tom táhnoucím postroji bylo 

více tažných sil. 

TJ Sokol Roveň má oddíl florbalu, cvičící ženy, turistický oddíl, ale např. na valnou 

hromadu nepřijde nikdo, žádný zástupce těchto oddílů (mimo Ing. Hály) není ve 

výboru TJ. Nejsou organizovány žádné společné akce. Není to chyba? 
Opět se budu opakovat, je to obrovská chyba. Spolupráce oddílů chybí, vůbec 

nepracujeme s našimi nejmenšími, tedy dětmi, které vždy přitáhnou do sokoloven 

všechny ostatní. Chybí další tmelící prvek. 

Jak hodnotíš spolupráci s obcí Dolní Roveň, Masarykovou základní školou v Dolní 

Rovni, příp. s ostatními zájmovými a společenskými organizacemi v Rovni? Co k 

tomu říci konkrétně? 
S obcí a jejími představiteli byla vždy seriózní a dobrá spolupráce, přestože vím, že v 

mnoha jiných vesnicích je věnována Sokolu, příp. sportu obecně daleko větší pozornost. 

To je ale dáno strukturou a složením naší obce, jejich jednotlivých zájmových sdružení 

ap. Možná budu na pranýři, ale spolupráce se školou je téměř na mrtvém bodě, musím 

objektivně říci, že za ředitelování pana Zahálky jsme byli jinde. Spolupráce s ostatními 

spolky je na velmi dobré úrovni. Vzájemně si vypomáháme ( např. materiálně při 

různých akcích ) nebo se vzájemně navštěvujeme při kulturně společensko-sportovních 

akcích ( s MS na mysliveckém hodování, s hasiči na pořádání fotbalových turnajů ap. ) 

Sokolovna již zdaleka nepatří jen sportu, výrazný posun vpřed nastal v jejím 

kulturním využití. Co bys k tomuto řekl? 
Jsem tím nadšen, úsilí místostarosty Miloše Plecháčka, ale i zahrádkářů, či jiných 

organizací je obdivuhodné a představuje naši krásnou sokolovnu nejen místním lidem, 

ale vysokému počtu lidí z okolí. Jen tak dál !!! 



Nyní k fotbalu. Co nového je v týmu dospělých před zahájením dalšího soutěžního 

ročníku, jaké má tým ambice? 

Dá se říci,  vše při starém. Do fotbalových soutěží jsou přihlášena 3 mužstva, A-do 

okresního přeboru, B -IV. třídy a U-8. Změny v kádrech jsou minimální, spíše evidujeme 

drobné odchody než trenérem požadované posílení. 

V týmu SK Holice, který hraje krajský přebor, působí hned několik kluků z Rovně. 

Jaromír Krpata, Tomáš Krpata, Marek Schmeiser či Petr Kopa, v dalším týmu 

krajského přeboru, AFK Horní Jelení v letní přípravě nastupoval další hráč z 

Rovně Ladislav Mile. V čem to, že se nedaří přitáhnout tyto kluky zpět do Rovně a 

posunout roveňský fotbal též do krajských soutěží? Sousední oddíly, TJ Sokol 

Moravany, příp. AFK Horní Jelení, to dokázaly a dotáhly to do stejné soutěže jako 

SK Holice, krajského přeboru … 
Klukům, kteří chtěli okusit vyšší soutěž, jsme nikdy nebránili. Jak je vidět, naše líheň je 

dostatečná. Na druhou stranu možná chybí ještě trošku srdíčka a domluvy, abychom se 

zase sešli a dali dohromady kádr, který by byl konkurenceschopný na této úrovni. V 

Rovni se za fotbal nikomu neplatí, možná i v tom něco bude. Teď jsem asi byl jak bílá 

vrána... A další pohled na věc z mé strany je následující: ve všech zmiňovaných 

mužstvech hrají v základní sestavě nejvýše 4 borci registrovaní v oddílu, případně 

dokonce bydlících v dané obci. Nedomnívám se, že na této úrovni  je to správná cesta. 

Mnohokrát jsem to probíral s funkcionáři těchto mužstev a sami říkají totéž. Jako člen 

předsednictva župy mám patronát nad TJ Sokol Moravany i Horní Jelení. Z jejich účetní 

evidence vím, že za přestupy hráčů dávají každoročně 250-500 tis. Kč.  Co myslíte, je  to 

ta správná cesta, kterou se ubírají!? 

Jak sleduješ boj Honzy Shejbala o prvoligové triko v FC Hradec Králové? 

Sleduji ho pasivně, ale stále ( tisk, net ). Byl jsem se podívat na přípravném utkání v 

Opatovicích s Pardubicemi, tam byl sice oblečený do dresu, ale bavil jen při 

rozcvičování místní děti svými vtípky ( dopoledne hrál ten den totiž proti Bohemians v 

jiném přípravném utkání ).  No a chystám se na něj podívat, až bude opravdu v základu 

pro první ligu, protože vím, že teď v rámci šílených příchodů "posil " do Hradce z kádru 

trošku vypadl. Vím ale, že je to bojovník a na má slova, že v kádru bude,  dojde. 

Jak je to s fotbalovou mládeží v Rovni? Bude nakonec v novém soutěžním ročníku 

nějaký mládežnický klub pod hlavičkou TJ Sokol Roveň působit v soutěžích? 

Ano,  odpověď viz dříve. 

Fotbalový areál v Rovni postupně zkrášluje, krajská soutěž (např. I.B třída) by mu 

určitě slušela. Kdo má největší zásluhy o rozkvět areálu? 

Velkou zásluhu ( tedy největší ) má Pavel Herbst. Patří mu za to obrovské poděkování. 

Nechci zapomenout na další, ale jeho musím jednoznačně vyzdvihnout. 

K fotbalu patří i tradiční pozápasové diskuse u dobrého piva. V poslední době 

vládne značná roztříštěnost, fotbalisty i jejich příznivce aby člověk hledal v „naší“ 

hospodě za sokolovnou pomalu s lupou. TJ Sokol je pronajímatelem této hospody, 

není v této oblasti něco špatně? 
Restauraci má v nájmu pan Jan Hroch. S jeho prací nejsme až tak spokojeni, měli jsme 

ho na jednání výboru TJ, slíbil nápravu, ale spoustu věcí nedodržel. Budeme s ním mít 

další rozhovor v srpnu. 

Jak si TJ Sokol stojí z pohledu ekonomického, co sponzoři? 
Jedním slovem, bída. Znovu musím srovnat s okolím a přesně chápu, že jestliže oni 

dostanou jen od obce cca 600-800 tis. Kč ročně, lépe se jim dýchá ( s vědomím toho, že 

obec dává taky tolik, jen se to musí v rámci sportu minimálně půlit - Litětiny ). Opět 

bych nerad zapomněl na další menší sponzory, moc jim děkujeme. 

Pro zajímavost, kolik dnes činí odměna rozhodčím? 
V okresním přeboru má hlavní 500,-Kč a asistent 300,-Kč za zápas, ve IV. třídě hlavní 

400,-Kč a asistent 250,-Kč, k tomu cestovné činí 5 Kč/km.  



 

Starosto, chceš na závěr našeho povídání a na úvod fotbalové sezóny něco vzkázat 

našim členům, případně našim čtenářům ? 
Čtěte nás, podporujte nás a hlavně přijďte aktivně mezi nás !!! 

Milane, přejeme Tobě i celému výboru, ať se vám vše daří. Se sokolským 

pozdravem „Nazdar !“ 

 

Přípravné  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

Roveň – Litětiny 5:0 (3:0), branky  Marek Šándor 2, Vach, Šišán, Roček, zápas „O pohár 
starostky obce Dolní Roveň“. Jednoznačně a zaslouženě pro náš tým. 
Zdelov – Roveň 4:1 (2:0), branka Koláček M. z penalty. Zápas se soupeřem, který je 
nováčkem I.B třídy Královéhradeckého kraje  jasně pro domácí. 
Roveň – Sezemice 7:2 (3:0), branky Absolon 3, Madák 2, M.Koláček, Mile. Soupeř přijel 
v kombinované sestavě, naši hráči si s chutí zastříleli, dobře zahrál Absolon, příslibem byl i 
výkon dalšího mladíka v sestavě Ládi Mileho. 
Ostřetín – Roveň B 7:0 (4:0), chytající trenér Rojkovič hodnotil výkon svých svěřenců 
jako odfláknutý. 
 

Jak se hrálo  v minulé sezóně? 

 TJ Přelovice „A“–  TJ Sokol Roveň “A“ 1:5 (0:5), branky Hačko – Vach 3, Machatý 2   
TJ Sokol Roveň “A“  - TJ Přelovice „A“ 2:1 (1:1), branky Vach, Absolon - Šprync 

 

Další program našich mužstev 

Nemošice – Roveň „A“  so 23.8.2014, 16:00 hod. 
Roveň „B“ – Dříteč „B“, ne 24.8.2014, 17:00 hod. 
Roveň „A“ – Srch „B“, so 30.8.2014,17:00 hod.  

  

Dobrá zprava ze Synot ligy… 

 

  
V zápase 3.kola Synot ligy FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 0:0 vystřídal v  

53. minutě zraněného Emira Haliloviče  Jan Shejbal z Dolní Rovně (nar.1994) a stal se 
historicky prvním Roveňákem, který nastoupil v nejvyšší fotbalové soutěži ČR. Na obrázku 

ho vidíte těsně před vstupem do jeho prvního ligového zápasu a v souboji se zkušeným 
Janem Kyselou.  Honzo, gratulujeme! 

Zítra, tj.v neděli 17.8.2014, hraji Votroci v Plzni, zápas začíná ve 20:15 hodin, přímým 
přenosem ho vysílá ČT sport. Věřme, že Honza bude opět v akci.   

 

 


