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Fotbalové návraty aneb Vítězslav Smítal (nar. 1977) se vrátil do Rovně, aby hájil branku TJ Sokol 

Roveň „B“. Stane  se  rovněž  zdravým konkurentem Honzy Baláše pro  naše áčko? Víťa měl  
v minulosti dlouhodobější problémy se zraněným  kolenem, nějaký čas působil v týmu FK Ředice. 

Nyní se vrací mezi spoluhráče, se kterými již v sezóně 2000/2001 slavil postup do okresního 
přeboru. Jeho výkony v barvách TJ Sokol Roveň   pozorně sleduje  a hodnotí i jeho tchán, věrný 

příznivec TJ Sokol Roveň, pan Josef Kaplan        
 
 

Fotbalové hřiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni  

 
Sobota 19. října 2013   

15:30 hodin         
Okresní přebor 

                                          

 
a 

20.října 2013, 15:30 hodin, IV.třída Holicko 
TJ Sokol Roveň „B“- SK Nemošice „B“ 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 
přeboru. Dnes nás čeká  fotbalový zápas se soupeřem, který od prvního kola neuvažuje o 
ničem jiném než o postupu do I.B třídy. V loňském roce  tým FC Libišany suverénně vyhrál 
III. třídu Holicko, když neztratil ani bod, vyhrál všech 26 zápasů a dosáhl úctyhodného 
skóre 174:28!! V letošním ročníku z 11 odehraných zápasů ztratil pouhé 3 body po prohře 
v 1. kole na hřišti dalšího ambiciózního nováčka z Lázní Bohdaneč v poměru 3:0.   Naši 
kluci mají po minulém týdnu co napravovat, přejeme Vám krásný sportovní zážitek a 
nezapomeňte, že fotbal je jen sport a  hlad a žízeň jsou věčné! Proto i dnes je pro Vás 
připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední zápasy TJ Sokol Roveň 
  
Roveň“A“ – Dříteč „A“ 1:1 (1:1),  branka Luboš Kaplan, sestava J. Baláš - D.Král, M. 
Koláček, L. Mládek, O. Koláček - L. Kaplan, L. Vach, O. Mikuláš, T. Madák - V. Melc, L. 
Johanides (střídali: M. Absolon, D.Šišán, J. Franc, J. Kučera), v úvodu byl náš tým lepší, 
ve 22. minutě šel do vedení, bohužel hosté po rohu a nešťastné teči Davida Krále srovnali. 
Soupeř byl hratelný, škoda, že náš tým ztratil doma další body, remíza však byla 
spravedlivá. 
Roveň“B“- Ředice“B“  2:2 (0:0), branky Dušek 2, sestava V.Smítal - M. Nečesaný, R. 
Král, L. Hloupý, P. Švarc - P. Motyčka - J. Dušek, M. Šándor, J. Prokeš, D. Šišán - M. 
Rojkovič (střídali: R. Přibyl, J. Roček a L. Mládek), v úvodu zápasu se dvakrát prosadil 
Jakub Dušek, který nejprve potrestal chybnou rozehrávku hostí, podruhé hlavou. Vypadalo 
to na jednoduchou záležitost, avšak naši obranu začal větrat Milan Machatý, který vstřelil 
jeden gól. Do přestávky hosté ještě vyrovnali, po přestávce se již nic nezměnilo. 
Choltice - Roveň „A“ 5:0 (1:0), sestava Baláš - D.Král, M. Koláček, L. Mládek, O. 
Koláček - L. Kaplan, L. Vach, O. Mikuláš, L.Johanides - V. Melc, Absolon (střídali: J. 
Kučera, T.Madák, Roček), dobrých 30 minut, v poslední minutě první půle však šli domácí 
do vedení. V 68. minutě viděl za faul ČK Mikuláš, domácí přidali další čtyři branky a tak 
naši věrní tři diváci (J.Valenta, M.Kašpar a I. Kašparová) odjížděli opět zklamaní…  
Býšť – Roveň“B“ 4:0 (3:0), sestava Švarc – Nečesaný, R.Král, Hloupý, Šišán -  Roček, 
D.Král, Pýcha, Dušek – Rojkovič, Prokeš, stř. Johanides. Oproti minulému zápasu chybělo 
8 hráčů, v    15. minutě se zranil Pýcha (koleno), několik šancí na naší straně, ale domácí 
postupně hru ovládli a dokázali proměnit i vytvořené šance a po zásluze vyhráli.      
Elévové U-10: 
Horní Jelení - Roveň 19:2, branky Šafránek, M.Kosina; Roveň – AFK Pce 1:5, M.Kosina 
       
 
 
 

Ještě pár vět k dnešnímu soupeři 
Ze soupeřových webových stránek jsme pro Vás zjistili, že v týmu působí v tomto 
soutěžním ročníku řada hráčů z jiných oddílů, i z vyšších soutěží. Např. Jan Gottwald 
přestoupil ze Sokola Zásada, Marek Tomeš z Velkých Hamrů, Pavel Vrabec z Jiskry 
Mšeno, Miroslav Holeček z Jablonce nad Jizerou, Lukáš Brož z Nové Paky, na hostování 
jsou Jiří Vágner z Bohemians 1905, Josef Pulpán z Opatovic, Jan Zadrobílek z Olympie 
HK a Igor Ročín (hrající trenér) z Přelouče. Fotbalové motto soupeře je : „Fotbal má 
bavit jak diváky, tak hráče…takže pokud nám soupeř vstřelí pět gólů, my jich 
pojďme dát šest !!!“  Jak již bylo řečeno v úvodu, v loňském roce nasázely Libišany  
soupeřům celkem 174 gólů. Z toho Lukáš Brož 63, Petr Kuric 30, Jiří Vokáček 28, Igor 
Ročín 16… V letošním soutěžním ročníku nastřílel již Lukáš Brož 15 branek.  Pro 
porovnání, nejlepším střelcem našeho týmu byl v minulé mistrovské sezóně 2012/2013 
Luděk Vach se 16 brankami. 
 
 

Náš soupeř v minulém kole 
Libišany – Mikulovice 6:1(4:1), Brož 2, Vokáček 2, Vágner, Vrabec 

 
Náš soupeř v minulém ročníku III. třídy hrál se sousedním týmem  FC Litětiny 

 
Libišany – Litětiny 10:2(4:2), branky Brož 5, Vích 3, Rybka, Vokáček – Plžik T. 2 

 
Litětiny – Libišany 1:10 (0:5),branky T.Plžík – Brož 4, Kuric 3, Holeček, Gottwald, 

Vokáček 
 
 



 
Bratři  z Holic v roveňském triku 

 

 
 
Bratři ve stejném triku aneb  Ing. Martin Koláček a Mgr. Ondřej Koláček v jednom dresu TJ 
Sokol Roveň. Martin (nar.1983) patří dnes již mezi nejzkušenější borce  domácího týmu  Františka 
France, Ondra (nar. 1985), patří  mezi pracovité dříče téhož týmu. Dnešních pár dotazů je 
směřováno právě jim: 
Váš děda, pan Ladislav Vojíř, patřil mezi významné fotbalové činovníky SK Holice, dodnes 
má mezinárodní žákovský turnaj  v názvu „Memoriál Ladislava Vojíře“, jak je možné, že  
alespoň jeden z Vás nekope v rodných Holicích? 
Martin (dále jen M):  Za Holice jsem hrál asi 10 let, ale s přibývajícím věkem jsem nechtěl 
všechen svůj čas věnovat pouze fotbalu, a proto jsem své působení v Holicích ukončil. Skloubit 
fotbal na vyšší úrovni a studium na vysoké škole je velice obtížné. U mě s bráchou to vyhrála ta 
škola. 
Ondra (dále jen O): Do konce dorostu jsem v Holicích působil, ale potom jsem odešel studovat a 
na tréninky již nezbývalo tolik času, takže jsem byl rád za místo v roveňském týmu. 
Vzpomenete si dnes ještě na Vaše začátky v Rovni, kdy to bylo a  proč právě Roveň? 
M: Do Rovně jsem zamířil v dorosteneckém věku spolu s několika bývalými holickými spoluhráči a 
bojovali jsme zde pod panem Jiroutem několikrát o postup 
O: Začínal jsem tady již při přechodu do dorostu, pak jsem se vrátil do Holic a od přestupu do 
mužů hraju už jen tady. Na myšlenku hraní v Rovni mě přivedl brácha, rychle jsem si tady zvykl a 
našel si kamarády, teď už bych neměnil 
V současné době již po skončení VŠ pracujete, prozraďte, co jste studovali, co dnes 
profesně děláte, případně co byste chtěli v životě profesně dělat? 
M: Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a po krátké pracovní zkušenosti v 
Hypoteční bance již více než 3 roky pracuji v ČSOB Pojišťovně v Pardubicích na pozici Risk 
manažer. Našel jsem zajímavou kreativní práci a v současnosti o změně určitě neuvažuji. 
O: Vystudoval jsem právnickou fakultu v Praze, zůstal jsem tam a našel si místo v advokátní 
kanceláři. Práce mě celkem baví, takže bych u ní rád vydržel i nadále. Právě kvůli uplatnění v 
oboru jsem zůstal v hlavním městě a zatím neplánuju to měnit, bohužel je pak i čím dál těžší 
účastnit se fotbalového dění v Rovni. 
Fotbal, popište, co pro Vás znamenal ve Vašich patnácti letech a co dnes? 
M: Stále je to pro mě příjemně strávený čas s kamarády, možnost vypotit nějaká ta kila a 
samozřejmě příležitost udělat si žízeň “na jedno“. 
O: Především zábavu a příležitost strávit čas s kamarády a po zápase slavit úspěchy nebo truchlit 
nad neúspěchy. To platilo v 15 a platí to i dnes. 
Co rodina? Kdy plánujete ženitbu, příp. uvedení maminky, profesorky holického gymplu, do 
stavu babičkovského? 
M: Zatím ještě není nic naplánovaného. 
O: Tato otázka u mě není na pořadu dne, nehodí se, aby měl mladší bratr svatbu dřív než ten 
starší. 
 



 
Povídá se, že v Rovni budete oba stavět, co je na tom pravdy? Pokud ano, kdy a kde? 
M: Mám zde koupený pozemek, ale stavbu domu zatím ještě určitě neplánuji. V budoucnu si ale 
umím představit bydlení v Rovni a s pohodovými sousedy. 
O: Povídá se toho spoustu, ale stejně tak jako neplánuju svatbu, tak neplánuju ani stavbu. Do 
budoucna to ale nemohu vyloučit, nevadilo by mi bydlet vedle hřiště s dobrými sousedy. 
Fotbal a Roveň, někteří fandové měli představu, že okres je  pro Roveň málo. Jste z Holic, 
proto nestranně, proč je Roveň jenom v okrese? 
M: Myslím, že Roveň správně drží strategii stavby kádru na vlastních odchovancích, ale pro 
postup do vyšší soutěže už by bylo potřeba tým na slabších místech posílit zkušenými hráči 
zvenčí. Všichni pamatují, jak např. Milan Machatý dokázal hru oživit. 
O: Roveň vždycky stavěla na svých hráčích a kádr nedoplňovala nikým zvnějšku, kvalita hráčů, co 
tu jsou, odpovídá právě tomu okresu. Takže za této situace je okres pro Roveň akorát. 
Víte již dnes, co bude, až pověsíte kopačky na hřebík, bude Vás roveňský fotbal ještě 
zajímat, příp. zapojíte se  třeba jako trenéři či  funkcionáři? 
M: Rovni budu fandit i nadále, ale v současnosti bydlím v Pardubicích a myslím, že zapojit by se 
měli hlavně místní. 
O: Všechno, se bude odvíjet od práce a od toho, kde se nakonec usadím. Pokud by byl volný čas, 
tak bych se i zapojil, ale radši jako trenér než funkcionář. 
Pánové, volné téma, k čemu se chcete vyjádřit, co chcete fotbalové veřejnosti v Rovni 
sdělit, nad čím by se měla zamyslet? 
M: Chtěl bych požádat všechny fanoušky o podporu i v době, kdy ne všechno vychází úplně podle 
představ. Věřte, že nás ty porážky štvou určitě víc než Vás! 
O: Řekl bych, že zájem v obci o fotbal upadá, každý, kdo ho má rád, ať se zkusí zamyslet, jestli by 
pro něj nemohl něco udělat a vrátit ho do centra dění. 
Chcete ještě napsat pár slov na závěr? 
O: Vzkaz fanouškům: Choďte fandit Sokolu v dobách dobrých i zlých! Každý z Vás je důležitý! 

 
Naši třicátníci aneb už, kamarádi, pomalu stárnem… 

V letošním roce slaví svých kulatých třicet let Luděk Vach, Honza Kopřiva a Martin Koláček. 
Všem přejeme pevné zdraví a ještě mnoho fotbalově aktivních let. O tom, jak  nám tým TJ Sokol 
Roveň stárne se můžete přesvědčit, když si přečtete sestavu z minulého zápasu  doplněnou 
v závorce  o věk jednotlivých hráčů : Baláš (25) - D.Král (28), M. Koláček (30), L. Mládek (34),  
O. Koláček (28) - L. Kaplan (27), L. Vach (30), O. Mikuláš (33), L.Johanides (17) - V. Melc (36), 
Absolon (29) /střídali: J. Kučera (18), T.Madák (26), Roček (21)/.       

 
Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 
Další program našich mužstev 

TJ Sokol Roveň „B“  - SK Popkovice   So   26.10.14:30 
Křičeň    - TJ Sokol Roveň   Ne   27.10.14:30 
TJ Sokol Roveň  - Lázně Bohdaneč   So     2.11.14:00 
AFK SKP Pce   - TJ Sokol Roveň „B“               Ne     3.11.14:00  

 

 


