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TJ Sokol Rove ň se stal mistrem obce Dolní Rove ň pro rok 2013!! Dne 31.7.2013 se zrodila 
nová tradice, mužstva FC Litětiny a TJ Sokol Roveň si to na hřišti v Litětinách poprvé v historii 

rozdala v souboji „O putovní pohár starostky obce Dolní Roveň“. Náš tým zvítězil v poměru 2:1, 
obě naše branky vstřelil Milan Absolon, který je podzimní posilou a přichází do Rovně na hostování 
z SK Holice. Zápas byl atraktivní, návštěva diváků solidní, možná lepším termínem by byla neděle 

posvícenská. Uvidíme, za rok se bude pro změnu hrát v Rovni.  
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

Sobota 17. srpna 2013 
 

17:00 hodin 
 

Okresní p řebor  
                                            

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte v Topol aréně, vítejte  na prvním domácím mistrovském 
zápase Pernštejn okresního přeboru sezóny 2013/2014. Letošní ročník je zlomový, po 
dvou letech bude totiž po této sezóně okresní přebor zúžen na původních 14 účastníků. 
Tato skutečnost ovlivní konečný počet sestupujících, proto je potřeba bodovat již od 
samého začátku a  udělat  maximum pro zachování této soutěže i pro další ročník. Bylo by 
ostudou, kdyby dvoutisícová obec neměla zástupce v elitní okresní soutěži… I když, po 
prvním kole je TJ Sokol Roveň první a všichni věříme, že na špici zůstane i po tomto 
víkendu! Přejeme Vám krásný sportovní zážitek a  nezapomeňte, že i dnes je pro Vás 
připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   

 



 
Úvodní slovo starosty TJ Sokol Rove ň a zároveň předsedy oddílu kopané  

                             

Dobrý den vážení sportovní přátelé, tak jako tradičně i dnes 
Vás znovu vítám na začátku sezóny 2013/14. Tou 
nejpodstatnější změnou je skutečnost, že z důvodu malého 
počtu přihlášených oddílů ( kromě nás ještě Chvojenec, St. 
Hradiště a Opatovice nad Labem ), se nerozeběhne okresní 
soutěž dorostu. Každý činovník i laik musí pochopit, že bez 
mládeže není výkvětu. Naší snahou bylo, aby kluci dostali šanci 
v jiných mužstvech. Intenzivně jsme jednali a dá se říci, že 
podstatná část kádru je umístěna v okolí  (Moravany, Holice, 
Hor. Jelení), kde si mohou zahrát vyšší mládežnické soutěže. 
Věřím, že Ti z nich, kteří budou k věci přistupovat zodpovědně, 

tak fotbalově určitě dál porostou. Někteří starší mládežníci se budou zapojovat už v 
týmech dospělých (my, Litětiny, Hor. Jelení). Chceme věřit, že u fotbalu vydrží a po 
"vyučené " se do mateřského mužstva vrátí. Ve starších mančaftech jsou, dá se říci,  jen 
kosmetické úpravy ve složení ( odešel Milan Machatý zpět do Ředic a zatím chce působit 
tam, naopak přichází z Holic Milan Absolon, přejeme mu  nechť obouvá jen střelecké 
kopačky). Také realizační složení je stejné jako v minulosti. Po prvním zápase vedeme 
tabulku, tak doufejme, že nebude platit: „První vyhrání, z kapsy vyhání“. Přeji všem krásné 
fotbalové zážitky a mnoho úspěchů v sezóně.     
                                                                                                                  Ing.Milan Cimfl 
 
 

Výsledky mužstev TJ Sokol Rove ň v přípravě  
 

Roveň“A“ – Pomezí  0:1 (0:1) První přípravný zápas sehrál náš 
tým proti nováčkovi I.A třídy. Hrál se vyrovnaný zápas, soupeř 
byl právě o ten jeden gól lepší. 
Vítězný turnaj v Jaroslavi :  Sokol Roveň se stal vítězem 
tradičního turnaje, Memoriálu Lumíra Hejla, když nejprve naši 
borci prohráli s domácím Sokolem Jaroslav 0:1, porazili AFK 
Horní Jelení (převážně s hráči dorostu) v poměru 3:0 (branky 
Madák, R.Pachovský, Absolon), dále Brandýs n.O 2:1 (Melc, 
Kaplan) a vietnamský Saigon Boys v poměru 3:1(branky Vach, 
Dušek, D.Král). 
Vítězství v zápase „O pohár starostky obce Dolní Rove ň :  
Litětiny – Roveň 1:2(1:2), branky Absolon 2 

 kapitán Václav Melc má formu 
Roveň „A“ – Ost řetín 9:0 (3:0), branky Melc 6!!!,  Franc 2, Kučera. Tak to byl bezesporu 
zápas Vaška Melce, který v přípravném období prokazoval to, že je stálou ikonou, má  
skvělou  formu a  bez ohledu na rok narození (pozn. 1977) je pro Sokol Roveň stále 
nepostradatelný. 

 
Veliny – Rove ň „B“ 4:5 (3:2) branky   D. Král 2x, V. Melc, J. Roček, J. Dušek 
 
 

Mistrovské zápasy 
Sokol Újezd – TJ Sokol Rove ň „A“ 0:4 (0:2), Melc 2, Franc, Roček, sestava J. Baláš (2)- 
D. Král(2,5), J. Roček (2), M. Koláček (1,5), O. Koláček (2) - J. Franc (2), L. Vach (2), T. 
Madák (1,5), O. Mikuláš (1,5), J. Kučera (3) - V. Melc (1*) (střídali: J. Dušek, R. Král, L. 
Johanides). Parádní vstup do soutěže. Nejlepším hráčem na place byl Vašek Melc, za 
zmínku stojí i gól Jirky Ročka ze čtyřiceti metrů. Nutno však přiznat, že náš tým výrazně 
zvítězil i díky tomu, že se v průběhu zápasu domácím zranili 3 hráči a dohrávali v devíti. 

 
Jak se hrály vzájemné zápasy v minulém ro čníku? 

 
Roveň - Ostřešany 5:1 (2:0), Machatý 3, Kaplan, Vach - Sekyrka  

 Ostřešany – Rove ň  0:0  



      
 
 

Náš soupe ř v minulém kole 
Ostřešany – Mikulovice 1:4 (0:2),  za domácí Hodas 

 
Představujeme novou posilu:  Milan Absolon (nar. 1984 ) 

Po skončení minulé sezóny volal  trenér František Franc po  posílení kádru TJ Sokol 
Roveň, neboť   dle jeho názoru za dobu jeho tříletého 
působení docházelo díky odchodům některých hráčů   
k postupnému oslabování kádru. Hráči stárnou, někteří 
jsou zranění, obrovská díra vznikla po odchodu Milana 
Machatého, sestupovat bude  letos více týmů, to jsou  
další argumenty trenéra,  proč tým posílit. Jak byl trenér 
Franc vyslyšen ?  Jedinou posilou pro podzim  je Milan 
Absolon,  který je kmenovým hráčem SK Holice. Působil 
mj. v Sokole Chvojenec a podílel se jako hostující hráč 
na vzestupu týmu FK Vysoká nad Labem. Na hostování 
odešel Láďa Mile a trenér František Franc neskrývá 

obavy, že TJ Sokol Roveň bude hrát od počátku soutěže o udržení v soutěži…Věřme, že 
Milan Absolon bude výraznou posilou, vždyť  své schopnosti naznačil již v přípravném 
období. Milane, ať se Ti v Rovni daří ! 
 

Fotbalisté z Rovn ě ve vyšších sout ěžích  

 
Honza Shejbal (nar. 1994),  hráč FC Hradec Králové nezahálel ani v době relativního 
fotbalového klidu. S reprezentací ČR do 19 let se zúčastnil elitní části kvalifikace o postup 
na ME, následně se s áčkem Votroků připravoval na start FNL. První mistrák, derby s FK 
Pardubice, strávil  jen na lavičce náhradníků, ale v následujícím zápase v Karviné si  již 
zahrál poprvé dvacet druholigových minut!  V minulém týdnu se výrazně podílel na výhře 
juniorky FC Hradec Králové nad FK Jablonec v poměru 5:0, když vstřelil dvě branky.  
Za svůj výkon byl vyhlášen nejlepším hráčem 4.kola Juniorské ligy ! 
Jaromír Krpata (nar.1988)  byl v minulé sezóně nejvýraznější osobností týmu SK Holice, 
který se však neudržel v divizi. V nastávající sezóně bude Jarda hostovat v divizním týmu 
SK Vysoké Mýto. V prvním mistrovském zápase se podílel na remíze 2:2 v Jablonci nad 
Jizerou, když byl autorem jedné z branek Vysokého Mýta. 



Tomáš Krpata (nar. 1989)  bude i v nastávající sezóně hostovat v týmu Sokola Moravany, 
který hraje krajský přebor. V úvodním mistráku se radoval z domácí  výhry nad SK Holice 
2:0. 
Marek Schmeiser (nar. 1996) bude hrát krajský přebor mužů v Holicích. Jeho 
spoluhráčem je  i Petr Kopa ( nar.1980), který se po sestupu  z divize a souvisejících 
hráčských a trenérských rošádách posunul společně s dalšími staršími hráči (např. 
Skalický, Machatý) do kádru holického áčka.   
Ladislav Mile (nar. 1995), který již pravidelně nastupoval za muže  odešel na hostování 
do  AFK Horní Jelení ( dorost krajský přebor, muži I.A třída).       

 
Tabulka Pernštejn okresního p řeboru  po 1.kole 

   
Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  
 

1. Roveň A 1 1 0 0 4: 0 3  ( 3) 
 

2. Křičeň A 1 1 0 0 4: 1 3 
 

( 0) 
 

3. Mikulovice A 1 1 0 0 4: 1 3 
 

( 3) 
 

4. L. Bohdaneč 1 1 0 0 3: 0 3 
 

( 0) 
 

5. Chvojenec A 1 1 0 0 3: 1 3 
 

( 0) 
 

6. St. Mateřov A 1 1 0 0 3: 1 3 
 

( 0) 
 

7. Přelovice A 1 1 0 0 2: 0 3 
 

( 0) 
 

8. Opatovice A 1 1 0 0 2: 1 3 
 

( 0) 
 

9. Dříteč A 1 0 0 1 1: 2 0 
 

( 0) 
 

10. Dašice A 1 0 0 1 1: 3 0 
 

( 0) 
 

11. Valy 1 0 0 1 1: 3 0 
 

( 0) 
 

12. Choltice A 1 0 0 1 0: 2 0  ( 0) 
 

13. Ostřešany  1 0 0 1 1: 4 0  ( -3) 
 

14. Nemošice A 1 0 0 1 1: 4 0 
 

( 0) 
 

15. Libišany 1 0 0 1 0: 3 0 
 

( 0) 
 

16. Újezd A 1 0 0 1 0: 4 0 
 

( -3) 
 

 
 

Další program našich mužstev 
 

Sokol Chvojenec - TJ Sokol Roveň „A“So 24.8.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“ - SK Sparta Dašice „B“ Ne 25.8.17:00 

TJ Sokol Roveň „A“ - SK Starý Máteřov So 31.8.17:00 
ZD Dolany - TJ Sokol Roveň „B“ Ne 1.9.17:00 

 
Gratulujeme… 

 
V minulých dnech oslavil nádherných 80 let svého 
života dlouholetý člen TJ Sokol Roveň, bývalý hráč a 
funkcionář oddílu stolního tenisu, pravidelný návštěvník 
zápasů našich fotbalových týmů, pan Václav Ludví ček 
(nar. 1933). S přáním pevného zdraví do dalších let se 
připojuje i Roveňský poločas, hráči a funkcionáři TJ 
Sokol Roveň. Jeho zajímavé vzpomínky na to, jak 
Sokol  Roveň fungoval v letech minulých, najdete na 
webových stránkách tjsokolroven.cz\historie\cyklus 
vzpomínek našich pamětníků. 

 
 
      

 


