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Stará garda TJ Sokol Rove ň. Na snímku, který pro naše čtenáře pořídila  věrná fanynka 
našeho oddílu, Kateřina Valentová, Vám představujeme tým, který nastoupil v Litětinách  

o pouti dne 18.8.2013 do derby zápasu proti staré gardě FC Litětiny. Zápas skončil 
remízou 1:1, za  domácí skóroval Medek, za naše legendy bombér let minulých 

 Luboš Zoubek. Po penaltovém rozstřelu se radovali naši borci.  
Nahoře zleva Milan Rojkovič,  Jaroslav Borovec, Zdeněk Horák, Jaroslav Valenta, Lubomír 

Zoubek. Dole zleva Jiří Čapek, Milan Cimfl,  Alois Kuhnell, Jiří Horák a Luboš Dědek. 
Super akce, škoda že na zápas nedorazilo více nominovaných hráčů. 

 
Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  

 
Sobota 31. srpna 2013 

17:00 hodin 
Okresní p řebor  

                                            

 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte v Topol aréně, vítejte  na dalším domácím mistrovském 

zápase Pernštejn okresního přeboru sezóny 2013/2014. Začátek sezóny jak z říše snů, po 
třech zápasech první místo v tabulce, plný počet bodů, skóre 10:0 a v tabulce pravdy 6 
kladných bodů. Co si přát víc? Odpověď je jednoduchá, další domácí výhru, další 3 body! 
Všichni věříme, že naši borci proti soupeři, který má zatím rovněž plný počet bodů, dnes 
opět zaberou a potěší nás všechny, fotbalové příznivce z Rovně a okolí. Přejeme Vám 
krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že i dnes je pro Vás připraven občerstvovací 
stánek „U Elišky“.   
 
 



Zápasy TJ Sokol Rove ň 
TJ Sokol Rove ň „A“ – AFK Ost řešany  5:0 (3:0), Vach 3,Melc, Koláček O.,  sestava 
Baláš 2 - Král D. 2, Roček 2.5, Koláček M. 2, Koláček O. 1.5  - Mikuláš 2 - Franc 3, Vach 
2, Kaplan 2, Kučera 2.5 - Melc 1.5.  Střídali: Absolon 2, Dušek 2, Johanides 2. Náš tým byl 
po celý zápas lepší a zaslouženě si připsal další výhru. 
Ředice B – Rove ň B 2:0(1:0), přípravný zápas před sezónou, sestava : V. Smítal - D. 
Kopecký, R. Král, P. Švarc, L. Johanides - R. Pachovský, P. Motyčka, L. Hloupý, J. Dušek 
- T. Bareš, M. Rojkovič (střídali: M. Brňák, L. Mládek) 
TJ Sokol Chvojenec “A“-TJ Sokol Rove ň „A“ 0:1(0:1),  branka Vach, sestava Baláš 1.5 
- Král D. 4, Roček 2, Koláček M. 2, Koláček O. 2  - Kaplan 3 - Franc 2, Vach 1, Madák 1.5, 
Kučera 2 - Absolon 3. Střídali: Dušek a Johanides nehodnoceni pro malý počet 
odehraných minut. I bez Melce (po stomatologickém zákroku), Mikuláše a Mládka náš tým 
po zásluze vyhrál. Domácím až nečekaně výrazně chyběl Miroslav Jedlička. Zápas 
parádně rozhodl Luděk Vach, který v minulém roce ve Chvojenci po část sezóny  hostoval. 
Roveň B – Dašice B 7:1(4:0), Dušek 2, Šándor 2, Johanides, Prokeš, Přibyl, sestava M. 
Rojkovič - M. Nečesaný, R. Král, P. Švarc, P. Motyčka - J. Dušek, J. Prokeš,O. Mikuláš , J. 
Dušek - L. Johanides,M. Šandor (střídali: R. Přibyl, M. Cimfl).Za deště přišlo pouhých 5 
diváků, ti však viděli naši lekci z produktivity, nejlepší na place byl Dušek.  

 
Jak se hrály vzájemné zápasy v minulém ro čníku? 

 
Máteřov – Rove ň 0:3 (0:0), Machatý 2, Žatecký  

Roveň – Máteřov 1:0 (0:0), Mikuláš  
      

Náš soupe ř v minulém kole 
Máteřov – Mikulovice 5:2 (2:0), branky domácích Meduna, Fenyk, Klíma, 

Hlaváček,Vašíček 
 

Poločasový rozhovor : Václav Melc (nar. 1977)  
        

   V nové sezóně nastupuje TJ Sokol Roveň opět pod vedením 
kapitána Václava Melce. Ten je  přes svůj věk (v letošním roce  
36 let) nepostradatelnou součástí základní sestavy, co víc, 
oporou, která zažívá své další fotbalové obrození. Proto dnes 
pár otázek pro novodobou ikonu roveňského týmu. 
Vašku, souhlasíš s tím, že jaro nebylo, nejen pro T ebe, 
fotbalov ě  úpln ě ideální ? Co bys k tomu řekl s odstupem 
času? 
Máš pravdu, naše výkony ve většině zápasů nebyly ideální,  
spíše špatné, a ještě do toho odešel v zimě výborný hráč a 
hlavně střelec Milan Machatý. Bohužel jsme jeho góly 
nedokázali nahradit. Díky tomu všemu dohromady jsme až do 
posledních kol hráli o záchranu. Pokud jde o mě, tak mně to 

nešlo vůbec a ztrácel jsem i chuť a motivaci. Proto jsem dost vážně přemýšlel o tom, že 
bych v áčku skončil a tu svoji desítku na dresu předal někomu jinému(L.K.). 
Ovšem jarní p říprava a za čátek sout ěže to je úpln ě jiný šálek kávy… 
Začátek se nám opravdu vydařil, ale já bych ještě moc neoslavoval, máme za sebou 
teprve dva zápasy a přijdou i těžší týmy. Mně osobně se daří taky a jsem za to rád, zvláště 
po uplynulé sezoně. Taky se u mě dvě věci změnily, nechodím trénovat a trenér mě začal 
dávat do útoku. Zatím to přináší ovoce. 
Hraješ v útoku st řílíš góly, 6 branek v zápase s Ost řetínem, to je asi Tv ůj životní 
rekord, ne? 
To je pravda. Je to můj životní rekord. Tři góly v jednom zápase jsem dal už několikrát, 
jednou jsem dal i čtyři góly Velinám a teď,  na stará kolena,  tohle. Neuvěřitelné. 
Prozraď, který zápas ze své kariéry bys nazval svým životn ím zápasem a pro č? 
 Když jsem hrál za Holice, tuším proti Předměřicím, dal jsem v tom zápase tři góly a 
tenkrát se v Holicích dělalo bodování hráčů a já dostal desítku, což nikdo přede mnou ani 
po mně nedostal. 



 
 
 
Na kterou z branek nejrad ěji vzpomínáš?  
To je hrozně těžká otázka. Dal jsem jich dost, ale vybrat tu nejlepší, to nejde. Možná nejvíc 
si vážím těch, které jsem dal levou nohou. Těch moc nebylo a vždycky to byl spíš zázrak, 
že to tam spadlo, protože mám levou jen na opírání. 
Co bys řekl k týmu, jehož jsi kapitánem, jaké jsou Vaše let ošní ambice? 
Tak určitě chceme zapomenout na minulou sezonu a hrát pěkný fotbal se spoustou gólů 
v soupeřových sítích. A samozřejmě  pobývat v horních patrech tabulky. 
Velká díra v našem týmu z ůstala po odchodu Milana Machatého, chyb ěly jeho góly. 
Na hostování letos p řišel z Holic Milan Absolon.  Jak ho hodnotíš jako f otbalistu, 
kde vidíš jeho p řednosti, bude tou pot řebnou posilou? 
Tak Milana většina z nás zná a víme, že to vždycky byl velmi kvalitní hráč. Měl dlouhou 
pauzu od fotbalu, ale už teď se ukazuje, že je posilou a až se do toho dostane úplně,  
bude to hodně dobré. Jen doufám, že přišel na delší dobu než půl roku. On sám říkal, že 
by tady chtěl vydržet dlouho. Tak uvidíme. 
A co mladí kluci z Rovn ě, jak vidíš budoucnost fotbalu, najdou se kluci, kt eří Tě 
dokáží nahradit? 
To není zdaleka jen o mně. Pár mladých tady máme. Třeba Kůča (pozn.Jakub Kučera), to 
je už stálice mezi námi, začíná chodit i Johan (pozn. Lukáš Johanides), což mě překvapilo, 
ale jsem rád a  je potřeba, aby chodili i další z rozpadlého dorostu a  jenom se 
nevymlouvali. 
Jako kapitán jsi v Lit ětinách p řebíral po vít ězství 2:1 pohár od starostky obce Dolní 
Roveň. Co říkáš této myšlence, hrát zápas Rove ň – Litětiny  „O putovní pohár 
starostky Dolní Rove ň“ pravideln ě každý rok? P říp. bys navrhoval n ějaké 
organiza ční změny?  
Myslím, že by to mohla být dobrá tradice, já jsem pro. Možná by tomu slušel jiný termín,  
třeba na posvícení nebo tak nějak. 
Dle statistik jsi druhým nejlepším kanonýrem muž ů TJ Sokol Rove ň, pokud se 
nepletu, dal jsi n ěco kolem 265 branek. Abys p ředhonil Pavla Št ěničku, to byla 
docela d řina, ale nyní Ti to tam zase padá. Nejlepší kanonýr   Bohumil Ku čera 
nast řílel 575 gól ů. Dle počtu odehraných zápas ů jsi historicky na 4. míst ě, když po 
jarní části sout ěže jsi m ěl odehráno 573,  za Ludvíkem Moty čkou (949), Bohumilem 
Kučerou (748) a Pavlem Št ěničkou (633). Kam myslíš, že se ve svých statistikách 
můžeš posunout, koho p ředhonit ?       
Tak v gólech už nemám koho předhánět, to bych musel být přinejmenším mimozemšťan a 
nebo hrát do osmdesáti, abych překonal Bohouše. Co se týče startů, tak Štěndu asi dám, 
ale dál nevím, co bude. Necháme se překvapit. 
Sleduješ fotbalový vývoj talentovaného Honzy Shejba la? Myslíš, že pokud bys 
v mládežnických  letech odešel hrát nap ř. do Pardubic, mohl jsi též dostat se ješt ě 
výše než do krajského p řeboru (divize) v Holicích? 
 Chtěl bych říct, že Honzovi strašně fandím a obdivuji ho za to, co dokazuje a přitom je 
stále neuvěřitelně skromný a obyčejný kluk. Jen tak dál, Honzo! Pokud jde o mě,  tak to 
člověk nikdy neví, co by mohlo být, kdyby… Někdy toho lituju, že jsem to někde 
nezkoušel, ale třeba by to bylo stejně k ničemu. A s mým zaměstnáním by to stejně ani 
časově a náročností nešlo dohromady. Třeba se to povede mému Matyáškovi. Uvidíme. 
Zpět k okresnímu p řeboru, koho vidíš jako kandidáta postupu a koho nao pak tak, že 
bude hrát o záchranu? 
Je začátek sezony, takže je brzy na nějaké soudy, ale na postup to asi budou Libišany a 
Bohdaneč.  A na sestup to nevím,  hlavně, ať to nejsme my. 
Jsi kapitánem, je velká d řina ko čírovat na h řišti sv ůj mančaft, některé spoluhrá če?  
Není to až taková dřina. Jsme všichni rozumný lidi a dobrá parta, takže v poho. 
Co bráchové, Mirek a Luboš D ědkovi, jsou v ůči Tobě objektivními kritiky? 
Bráchové mě vždycky podporovali  v tom, co jsem dělal už od mala. I když měli nějaké 
výtky,  tak to se mnou mysleli vždy dobře. Luboš mě navíc už od žákovských let bral na 
tréninky chlapů, a to mi taky hodně dalo. Ted už mi ani moc nic neříkají, asi myslí,  že už 
to stejně nemá cenu. 



Na závěr tradi čně, chceš n ěco vzkázat touto cestou spoluhrá čům, funkcioná řům či 
divák ům?  
Hráčům chci poděkovat, že mě stále ženou dopředu, hlavně ve chvílích,  kdy se mi třeba 
moc nedaří. Fandům chci vzkázat, aby si našli cestu do Topol Arény v hojnějším počtu a 
fandili pozitivně, i když se nedaří. Díky za trpělivost při čtení tohoto rozhovoru a sportu 
zdar. 
 

 
Tabulka Pernštejn okresního p řeboru  po 1.kole 

 
 

Další program našich mužstev 
ZD Dolany    - TJ Sokol Roveň „B“  Ne    1.9.17:00 
SK Sparta Dašice   - TJ Sokol Roveň „A“  So    7.9.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“             - Sokol Chvojenec „B“                  Ne    8.9.17:00 
TJ Sokol Roveň „A“   - TJ Valy     So  14.9.17:00 
 

Roveňský polo čas chválí 
Další hattrick své fotbalové kariéry si v zápase s AFK Ostřešany připsal náš středopolař 
Luděk Vach . Tři zápasy s čistým kontem odchytal v nové sezóně Honza Baláš . Na místě 
stopera se úspěšně zabydluje Jirka Ro ček, který v prvním zápase vstřelil gól Újezdu ze 
čtyřiceti metrů. Pánové, jen tak dál ! 
 

                                 
 
 

 


