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Fotbalová zima je za námi, konečně jdeme na fotbal hraný na přírodní trávě ! 

Snímek nás vrací k poslednímu přípravnému zápasu na umělé trávě, který se hrál dne 10.3.2013 
Na Hůrkách v rámci Pamako cupu. Nahoře zleva Václav Melc, Luboš Mládek,Jiří Roček, Ondřej 
Mikuláš, David Král, Luděk Vach, Jan Baláš, František Franc – trenér, dole zleva Martin Pavlik 

(posila ze Slovenska), Martin Koláček, Ondřej Koláček, Jakub Kučera, Ladislav Mile, Jakub 
Kučera. Na zápase chyběli Madák, Kaplan, Šišán, Franc a Kašpar 

 
 

  Fotbalové hřiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni 
 

Sobota 23. b řezna  2013  
15:00  hodin 

 
 
 

Okresní p řebor v kopané  
 

TJ Sokol Rove ň „A“  –   SK - 1.FC Mikulovice   
 

Vážení sportovní přátelé, vítejte letos poprvé na našem hřišti ! Jarní část  
mistrovských soutěží minulý týden začala, první jarní bodík máme v kapse a právě dnes 
se pokusíme o první jarní výhru na domácím hřišti. A hned za týden nás čeká bonbónek, 
půjdeme na derby rezervních týmů Rovně a Litětin !  Chcete-li se dozvědět více o dění 
v naší jednotě, čtěte dál náš poločas, případně navštivte naše webové stránky. Přejeme 
Vám krásné sportovní zážitky, které můžete umocnit  návštěvou  našeho občerstvovacího 
stánku. 

 
 
 
 
 



 
Úvodní slovo p ředsedy oddílu kopané 

    
  Dobrý den, vážení sportovní příznivci. Vítám Vás, jako již tradičně, na 
úvod fotbalové sezóny. Vyjadřuji přesvědčení, že bude pro všechny 
zúčastněné úspěšná. Cíle jsou jasně vytyčené. A-mužstvo rychle 
dostat do klidných středových vod tabulky, mít co nejméně starostí se 
záchranou a postupně zapracovávat do sestavy mladé hráče. Kádr 
dostál sice malých, ale citelných změn. Zpět do své rodné vísky se 
vrátil z hostování Milan Machatý, jeden z našich nejlepších útočníků. 
Jeho góly je potřebné rychle nahradit. Ze Slovenska k nám na jaro 

přichází mladý student Martin („Maťo“) Pavlík, doufejme, že bude přínosem. Z dorostu jsou 
pak pravidelně využíváni Jakub Kučera a Ladislav Mile. B-mužstvo by mělo být právě tou 
správnou základnou pro elitní mužstvo a nejen odkladištěm pro starší hráče. Dorost bude 
pokračovat v dále okleštěné lize. V průběhu zimní přestávky se odhlásilo mužstvo Slavoje 
Choltice. Budoucí vizitka pro OP mužů ? Neuvěřitelných 5 týmů mládeže v okrese. No a 
nejmenší potěr ? Stabilizovat výsledky,  a především významně zvýšit členskou základnu. 
 A potom,  jak říká vždy náš redaktor : Pravda, láska a Sokol Roveň zvítězí !  
                                                                                                             Ing.Milan Cimfl      
                                                                                                      předseda oddílu kopané 

 
Zimní p říprava – turnaj PAMAKO : 

Ostřetín – Roveň 5:6 (2:3), branky L. Vach 3x, L. Kaplan, J. Kučera, L. Mládek  
Roveň – Choltice 3:2 (2:2), Dušek 2 

Srch – Roveň 2:3 (1:0), Kaplan, Melc, Mikuláš  
                                   Holice B – Roveň 4:2 (2:1), Kučera 2  

Roveň – Staré Hradiště  3:4 (0:3), Mikuláš 2, Vach 
Albrechtice – Roveň 4:1 (2:1), Vach 

Roveň – Rosice 2:0 (0:0), Vach, Kučera 
Konečné pořadí :  

1. Holice B 14 b., 2.Choltice 13 b., 3.Albrechtice 13 b., 4.Srch 12 b., 5. Roveň 9 b., 
6.Rosice 8 b., 7. Staré Hradiště 7 b., 8.Ostřetín 3 b.  

                             
Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 

   AFK Ost řešany – Rove ň 0:0, sestava Baláš – D.Král, Koláček M., Mládek, Koláček O. 
– Šišán, Kaplan, Mile, Franc – Kašpar, Vach, střídal R.Král. Zasloužená remíza, pro náš 
oslabený tým (chyběli Madák, Melc, Mikuláš, do hry nepustil rozhodčí pro neúplné 
označení klubu  na registračním průkazu  Ročka a Kučeru) je bod úspěchem.   
 

Jak  vypadají tabulky po 16. kole  
Okr.přebor : 1.Mnětice 34 b., 2.Přelouč B 33b., 3.Dříteč 28 b., 11.Mikulovice 20 b., 12.Roveň 19 b., 
13.Přelovice 17 b.,14.Chvojenec 14 b., 15.Chvaletice 14 b., 16. Choltice 12b.. 
 

 
Novou posilou  pro jarní mistrovské zápasy je Martin Pavlík  

(nar. 1989),  který na Slovensku kope za tým TJ Melčice –Lieskové, 
 hrající 6. ligu           (což je cca naše I. A třída) 

 
 
 
 

Jak se hrálo  na podzim 
Mikulovice  -  Roveň   6:2 (3:1), branky  Vencl J.3, Vencl P.2, Plesinger -  Vach 2 

 
Náš soupe ř v  minulém kole :   

Mikulovice – Nemošice 3:3 (1:0), branky Mikulovic  Štěpán, P.Vencl, Plesinger 
 
 



 
 
 

Roveňský polo čas se zeptal trenéra  p řed jarním výkopem   
     

 
  Dne 5.1. 2013  fotbalisté Sokola Roveň zahájili zimní přípravu. 
Krátký rozhovor o zimní přípravě proběhl při zápase Roveň – 
Rosice, na dotazy nám odpověděl trenér František Franc  (nar. 
1961). 
    Trenére, m ůžeš našim p říznivc ům sdělit, zda zimní p říprava 
prob ěhla podle tvých p ředstav?                 
Musím říci, že  letošní zimní příprava byla perfektní, nejlepší za 
roky, co v Rovni působím. 
    Jaká byla ú čast na tréninkových jednotkách ? 
Znovu, perfektní. Soustředění proběhlo v Desné u Tanvaldu, 

splnilo svůj účel. Jedinou vadou na kráse bylo to, že podmínky byly trochu jiné než 
v nabídce uváděl majitel chaty. Hala, hřiště, vše  bylo kousek dál od ubytování…    
   Poprvé jste za Tvého p ůsobení hráli organizovaný turnaj… 
Opět musím říci, spokojenost. Kvalitní soupeři z vyšších soutěží, vše bylo dobře 
organizované, umělá tráva připravená. Cenné, hlavně pro sebevědomí jsou výhry nad 
týmy z vyšších soutěží, Srchem (I.A) a Rosicemi (I.B). Pokud jde o soupeře, nejlépe proti 
nám zahrály Holice B a Albrechtice.  Naopak, náš výkon byl špatný právě v zápase 
s Albrechticemi.      
   Co kádr ? 
Určitě nám bude v útoku chybět Milan Machatý. Pro mne se z nepochopitelných důvodů 
vrátil do Ředic v době, kdy bydlí v Rovni. Vrátil se nám Luďa Vach, dobře si v přípravě 
vedli oba mladíci – Kučera a Mile. Určitě v průběhu jara šanci dostanou a věřím, že se 
postupně zapracují do základní sestavy.  Pro jaro máme posilu ze Slovenska. V přípravě 
ukázal, že umí s balónem, má fotbalové myšlení, možná by měl zlepšit hru hlavou.   
  S jakými plány jdete do jarních boj ů ? 
 Co nejdříve  se dostat do klidného středu tabulky, dát příležitost mladým klukům. 
     Franto, děkujeme za rozhovor, přejeme Ti hodně sportovních  úspěchů, málo gólu 
v naší síti, hodně gólů v sítích soupeřů, všem pevné zdraví, kolektivního ducha a  hodně 
spokojených diváků !  
 

Roveňský polo čas se zeptal za Vás,  Ing. Milana Cimfla (nar. 1966 ),  
nově zvoleného starosty TJ Sokol Rove ň  

 
   Dne 3. března 2013 se uskutečnila Valná hromada Sokola Roveň. Jednalo se o valnou 
hromadu spojenou s volbou nového výboru, starosty a jednatele na další tříleté funkční 
období. Stávající výbor pracoval ve složení David Svoboda – starosta, Radek Král -  
jednatel, členové Ing.Tomáš Hála, Ing.František Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Ludvík Motyčka, 
Pavel Herbst, Jana Schmeiserová. Na valné hromadě oznámili pánové David Svoboda a  
Radek Král, že ve výboru končí, skončila i Jana Schmeiserová. Následně byl zvolen výbor 
nový, který bude pracovat ve složení  Ing.Tomáš Hála, Ing.František Mikuláš, Ing. Milan 
Cimfl, Ludvík Motyčka, Pavel Herbst a Lenka Kantorová. Následn ě byl na návrh nového 
výboru zvolen starostou Ing.Milan Cimfl a jednatelk ou Lenka Kantorová. Pár dotazů 
Roveňského poločasu nám zodpověděl Ing. Milan Cimfl, nový starosta.     
  Do funkce starosty se vracíš po 10 letech. M ůžeš našim čtenářům připomenout 
roky tvého p ůsobení v TJ Sokol Rove ň od doby, kdy žiješ v Rovni ? 
Do Rovně jsem se nastěhoval hned po vojně a sametové revoluci v roce 1989. Po 
několika měsících jsem začal aktivně hrát fotbal a následně jsem byl zvolen i do výboru   
TJ. V té době byly přece jen trochu jiné podmínky v rámci sokolského hnutí. ČOS diktovala 
podmínky, měla maximální zájem o udržení a spravování veškerého majetku. Sokolská 
myšlenka se ale neoprášila tak, jak předsednictvo předpokládalo a hnutí nemělo tak 
masový vývoj jako v dobách první republiky, kdy to byla jedna z největších zájmových 
organizací. Po krátkém působení ve výboru jako člen s různými funkcemi jsem se 



následně stal i jeho starostou. Dokonce jsem byl na krajském sletu zvolen i do 
předsednictva župy. Bylo to hodně práce a času, výsledkem pak ale byly celkem masivní 
dotace našemu sdružení.   
  S jakými pocity se vracíš do funkce, kterou, řekněme si to up římně, nikdo nem ěl 
zájem dělat ? 
Uhodil´s hřebíček na hlavičku. Výbor oslovil mnoho adeptů, kteří by mohli působit v 
orgánech TJ, ale odezva byl velmi malá, ne-li žádná. Zbylo tak jako vždy pár blbců, kteří 
jsou ochotní táhnout káru dál. Věřím však, že podpora mladší generace bude alespoň 
taková jako dodnes. 
  Dokážeš pojmenovat d ůvody, pro které se nikdo do funkce starosty TJ Soko l 
nehrnul ?  
Určitě a velmi krátce a jednoduše: vynaložený čas, starosti, odpovědnost, schopnost nést 
kritiku a sehnat peníze. Myslím, že jen toto a mnoho dalšího je jasným důvodem.  
  Jaké prioritní úkoly stojí p řed novým výborem, do jehož čela jsi byl zvolen ? 
Budou navazovat na rozpracované od minulého výboru: převod nemovitého majetku do 
vlastnictví obce se všemi náležitostmi s tím souvisejícími, udržet v chodu jednotlivé 
sportovní oddíly, spolupracovat s ostatními složkami a zástupci OÚ s cílem vytvořit určitý 
kolorit žití v naší nádherné obci. 
   Jak vidíš perspektivu TJ Sokol Rove ň ? 
Domnívám se, že Sokol bude i nadále součástí sportovně-kulturního dědictví obce s tím, 
že vzhledem ke společenskému vývoji bude hledat nové formy prezentace, prosazení se a 
přilákání nových lidí k činnosti. 
   A co členská základna ? Jak motivovat jednotlivce, aby p řiložili ruku k dílu, aby 
vše   nezůstávalo jen na n ěkolika jedincích  ? 
V podstatě viz předešlá odpověď. Budeme muset hledat formy, abychom se přiblížili heslu: 
Škola hrou, tedy Sokol potažmo sport hrou  
  TJ Sokol Rove ň má oddíl florbalu, cvi čící ženy, turistický oddíl, ale nap ř. na valnou 
hromadu nep řijde nikdo, žádný zástupce t ěchto oddíl ů (mimo Ing. Hály) není ve 
výboru TJ. Není to chyba ? 
Je to velká chyba, protože vzájemné poznání jednotlivých částí ( oddílů ) celého Sokolu by 
jistě přispělo k větším aktivitám ( např. uspořádání Akademie, příp. oslav a výročí ) tak, 
jako to můžeme vidět v některých jiných jednotách. 
  Jakou formu  spolupráce  o čekáváš s Obcí Dolní Rove ň, Masarykovou základní 
školou v Dolní Rovni, p říp. s ostatními zájmovými a spole čenskými organizacemi 
v Rovni ? 
Věřím, že najdeme společnou řeč se všemi, kteří budou mít zájem o zachování krásného 
odkazu našich významných předků, sokolovny, sokolské myšlenky a sportu v obci Dolní 
Roveň. 
    Na valné hromad ě bylo schváleno, aby nov ě zvolený výbor jednal s Obcí Dolní 
Roveň a zároveň s ČOS o převodu majetku do vlastnictví Obce.  Jaký dopad bude  
mít p řípadný p řevod majetku na fungování nejv ětšího našeho oddílu – fotbalového? 
I tady jsem optimistou a myslím, že v rámci převodu nehrozí fotbalovému oddílu žádné 
zásadní změny a na krásnou hru s kulatým nesmyslem budeme nadále na hřiště za 
sokolovnou chodit. 
Starosto, chceš na záv ěr něco vzkázat našim členům, případně  našim čtenářům ? 
Tak jako vždy stálé zdraví, životní pohodu a optimismus. 
Milane, p řejeme Tob ě i celému výboru, a ť se Vám vše da ří.  Se sokolským 
pozdravem „Nazdar !“   
 

Další program našich mužstev 
SK Sparta Dašice - TJ Sokol Roveň                    So        30.3.2013         15:00 hod. 
TJ Sokol Roveň - Sokol Mnětice                          So          6.4.2013         16:30hod.  
TJ Sokol Roveň „B“ - FC Stavospol Litětiny „B“   Ne        31.3.2013         15:00 hod. 
 

TJ Sokol Rove ň.  Děkujeme, že nám i letos fandíte !!!  


