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Fotbalová zima je snad definitivně za námi a  konečně jdeme na fotbal hraný na  

zelené trávě ! Tradiční fotka na úvod nám připomíná derby rezervních týmů  
 FC Litětiny –TJ Sokol Roveň   hrané na podzim roku 2012, které skončilo v poměru  

2:6 (0:3),  když branky stříleli  Fic, O.Gallik - V. Žatecký, J. Motyčka, J. Dušek, R. Přibyl,  
T. Komárek, F. Pýcha, zápasu přihlíželo 145 platících diváků. V sezóně 2010/2011 vyhrála Roveň 
B na podzim doma 10:0 (5:0), Machatý 3, Prokeš 2, Motyčka P., Šišán, Kučera, Roček, Nečesaný 

před 150 diváky,  v odvetě na jaře  pak vyhrály Litětiny B  před 80 diváky 1:0 (1:0) brankou      
Pavla Shejbala. Jak to asi dopadne dnes, kolik přijde diváků ?     

 
  Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  

 
 Neděle 31. března  2013  

 
15:00  hodin 

 
IV. třída Holicko  

                                                  

 
 

Vážení sportovní přátelé, vítejte letos poprvé na našem hřišti ! Jarní část  
mistrovských soutěží začala před čtrnácti dny, minulý týden byly z klimatických důvodů 
zápasy obou soupeřů odloženy.  Roveňský poločas dnes vydáváme mimořádně i na 
zápas rezervního týmu, důvod je jasný. Hraje se místní derby a to je přeci pro naši 
krásnou obec velká událost !  Náš dnešní soupeř slaví v letošním roce kulatých dvacet let, 
nově zvoleným předsedou je Libor Hájek mladší. Jemu i jeho klubu srdečně gratulujeme, 
přejeme vše dobré,  ale jedním dechem dodáváme, z vítězství se dnes chceme radovat 
my v Rovni !  Pro připomenutí  uvádíme – fotbal v Rovni v roce 2010 slavil již svých 80 let. 
Věříme, že Indiáni z Litětin odjedou dnes domů jako správní koledníci s plnou  velikonoční 
ošatkou…  

 
 



 
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  našeho prvního mužstva – turnaj PAMAKO : 
Ostřetín – Rove ň 5:6 (2:3),   Vach 3x,  Kaplan, Kučera, Mládek, Roveň – Choltice 2:3 (2:2),  
Dušek 2,   Srch – Rove ň 2:3 (1:0),  Kaplan, Melc, Mikuláš,  Holice B – Roveň 4:2 (2:1), Kučera 2  
Roveň – Staré Hradišt ě  3:4 (0:3),  Mikuláš 2, Vach,  Albrechtice – Rove ň 4:1 (2:1),  Vach, 
Roveň – Rosice 2:0 (0:0),  Vach, Kučera,  Konečné pořadí : 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. St. Hradiště 7 b., 8.Ostřetín 3 b.  

TJ Sokol Rove ň „B“ neodehrál ani jeden p řípravný zápas ?!  
                             

Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 
   AFK Ost řešany – Rove ň „A“ 0:0, sestava Baláš 2,5 - Koláček O. 2, Koláček M. 1.5, Mládek  3, 
Král D. 2 - Šišán 3, Mile 3, Kaplan 2.5, Franc 2 - Vach 2, Kašpar 2. Král R. nehodnocen.. 
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   vypadá tabulka IV.t řídy p řed dnešním zápasem ?  
IV. třída Holicko :  1. místo AFK SKP 37 b., 2. Vysoké Chvojno 34 b., 11. Roveň B 12 b., 
13.Lit ětiny 11b.  a na posledním,  14. místě jsou Mnětice B s 10 b.  Takže jasné je to, že ten kdo 
dnes prohraje, může se rázem ocitnout až na posledním místě nejnižší fotbalové soutěže…To je 
hrozná představa, že ? 
 

Střídání fotbalových generací…   
       Součástí webové upoutávky na dnešní derby zápas byly i novinové výstřižky,  související se 
zápasy dnešních rivalů hranými před 15 lety. Pro zajímavost, v té době byl předsedou fotbalového 
oddílu v Rovni Jaromír Pýcha a předsedou FC Stavospol Litětiny  Libor Hájek starší. Oba  tito, 
dnes již „funkcionářští vysloužilci“,  spolu kopali za TJ Sokol Roveň od žáků až po dospělé. V době 
před patnácti lety jejich synové, František Pýcha (nar. 1990) a Libor Hájek (nar.1989 ), jako 
nejlepší kamarádi navštěvovali 2. třídu základní školy,  společně též druhým rokem pronikali do 
tajů hry zvané fotbal v rámci realizace projektu Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka v Dolní 
Rovni. Dnes je Libor Hájek mladší novopečeným předsedou FC Litětiny, František Pýcha stále 
aktivním hráčem, který nastupuje převážně v zápasech béčka. Oba jsou příznivci týmu  SK Slavia 
Praha, stejně tak jako jejich tátové. A na to, jak to s nimi bylo a je, nejen z pohledu fotbalového,  
jsme se jich zeptali. 
 Vezměme to popo řádku. Jak vzpomínáte na  své fotbalové za čátky v Rovni ?  František 
Pýcha (dále jen FP):   Jednoznačně se mi vybaví jméno p. Matouška a spousta dalších, řekl bych 
„ztracených“ fotbalových talentů…Na druhou stranu nebýt projektu VFŠ LK, tak kdo ví, o kolik 
kvalitních hráčů by tím Roveň přišla   
 Libor Hájek ml. (dále jen LH): Kvůli operaci srdce jsem začal s fotbalem déle než vrstevníci, ale 
na začátky vzpomínám velmi rád. Myslím,  že jsme měli jeden z nejlepších týmů v elévech v kraji 
(Fanda, T. Madák, bráchové Krpatovi, T. Madák, J. Baláš atd.) 
  
 
 
 



Co byste zmínili ze své dosavadní fotbalové kariéry  ? 
 FP: Tak tím, že nepočítám, že bych se někdy podíval do nějaké vyšší soutěže, než která se  bude 
kopat v Rovni, se do konce života můžu „chlubit“ pouze tím, že jsem měl možnost hrát žákovskou 
ligu v pardubické Tesle a dorostenecký krajský přebor v Holicích a Týništi. 
 LH:  Hm, určitě to byl každý zápas za mládež Rovně,  vždy jsme měli super partu, od žáků až po 
dorost. Určitě nejvíc vzpomínám na turnaj hráčů do 10 let na Dukle ( dříve  stadión Rudé hvězdy). 
Tam nás prověřily ligové týmy jako Baník Ostrava, Most, Pardubice, Teplice,  to byl zážitek. 
Které trenéry a spoluhrá če chcete zmínit, a pro č ?  

FP: Z mé pozice mně fotbalově dal určitě nejvíc trenér Jiří 
Tesař právě v Tesle. Nicméně současného trenéra France 
hodnotím taky velmi pozitivně, určitě je velkým přínosem právě 
pro roveňský fotbal. Ze spoluhráčů by jich bylo hodně a 
nechtěl bych na nikoho zapomenout, tak raději nebudu 
jmenovat. Ale rozhodně držím palce Honzovi Shejbalovi v jeho 
dobře rozjeté fotbalové kariéře.    
LH:Určitě nemůžu zapomenout na prvního mého trenéra,  
pana Matouška ( trenér elévů), který bohužel už není mezi 
námi, a na pana  Josefa Hlouška, který se vždy obětoval pro 
fotbal. Ze spoluhráčů určitě Fandu, se  kterým jsem do dneška 
dobrý kamarád, ale i ostatní. A dost mně lichotí, že jsem si 
zahrál i s Honzou Shejbalem, jenž nyní  kope v Hradci 
Králové.  
Jak hodnotíte z fotbalového pohledu jeden druhého ?  
FP: Fotbal je koníček, ke kterému tak musí člověk i 
přistupovat. Tedy s radostí, zájmem a chutí už jen kvůli tomu, 
že fotbal stojí spoustu volného času. Na Liborovi je vidět, že 
fotbal miluje a neváhá mu svůj volný čas obětovat, a to 

nejenom, když je na hřišti. Toho si na něm velmi cením a obdivuji ho. 
LH: Fanda byl vždy o třídu lepší než vrstevníci, měl super přehled a vždy rozehrával balony s 
přehledem. Trošku mě u něj mrzí, že fotbal u něho šel na druhou kolej, protože fotbalový potenciál 
měl  a má rozhodně větší. 
Jak máte  nastaveny své životní priority, co pro Vá s  fotbal dnes znamená ?  
FP: Jak jsem již řekl, fotbal je pro mě jen zábavou, a tak před ním mám jiné priority, které 
upřednostňuji. Ve chvíli, kdy se člověk nechce fotbalem živit, to snad ani jinak nejde. Avšak ze 
sportu je fotbal jasným číslem jedna. 
LH:  Určitě moje největší životní priorita je zdraví a rodina. Fotbal miluji a prostě jsem kovaný 
Indián,  a hodně mně záleží na FC Litětiny ! 
Proč se podle Vás  dosp ělý fotbal v naší obci  ve své historii doposud nedo stal dále než do 
okresního p řeboru ?  
FP:  Já bych to nehodnotil jako negativum. Je lepší vyhrávat v nižších soutěžích s vlastními 
odchovanci, než se bezhlavě drát do vod, kde je mnohem větší konkurence. Ta je dána především 
větším počtem obyvatel v dané obci (městě) a tedy mnohem větší hráčskou základnou. Co mají 
například takové Libišany z toho, že chtějí do vyšší soutěže, když z místních hráčů jich je tam  jen  
pár ? 
LH:Tak tuhle otázku si pokládám už hodně let a odpověď zatím nenacházím.... 
Svého času Vaši tátové, kte ří stáli v čele obou oddíl ů,  spole čně  diskutovali myšlenku 
případného spojení obou klub ů. Jaký je Váš názor na tuto v ěc ?  
FP: Upřímně, tato zdejší zdravá rivalita má něco do sebe. Spojení těchto klubů si dovedu 
představit asi stejně živě, jako kdyby se měla spojit třeba Slavia  se Spartou nebo Hradec 
s Pardubicemi…  
LH:Tohle je otázka, nad kterou se zamýšlím pořád.  Roveň má teď lepší tým než Litětiny, ale dříve,  
kdy byly týmy vyrovnané,  měla jít rivalita stranou a kluby se spojit, vytvořit jeden mnohem silnější 
tým...Podle mého dnešní mládež už bohužel fotbal tolik nebere a fotbalové časy Melců, Shejbalů, 
Mládků a jiných se pomalu krátí.  A možná by se tu i ten kraj kopal... 
A nyní již pry č od fotbalu. Prozra ďte  našim čtenářům,  co d ěláte ?  
FP: Poslední dobou jsem více v Praze než doma, což se projevuje i na mé docházce na tréninky, 
zápasy, ale bohužel taky na mých předváděných výkonech… Proto jsem se zabydlel v našem B-
týmu, což mi nyní naprosto vyhovuje. Jinak studuju fakultu stavební ČVUT a chtě nechtě mi 
stavařina přirostla k srdci. 
LH:  Po květnové operaci srdce jsem ze zdravotních důvodů musel zanechat provozování 
hospodské činnosti. Teď momentálně dělám finančního poradce a chodím na brigády do jedné 
restaurace. 
Co pat ří mezi Vaše záliby ?  
FP: Ze sportu je to postupně fotbal, squash, badminton atd. 



 
LH:  Určitě moje přítelkyně, kamarádi..a vysedávání u Playstationu. 
Oblíbená hudba, jídlo,  pití ?  
FP: Ideální  kombinace všech tří věcí je pro mě třeba  na stadiónu 
v pražském Edenu, kdy jsou slyšet skandující slávisté z tribuny 
sever a k tomu klobása s pivem. 
LH:  Určitě hymna Litětin a Slavie, svíčková na smetaně od babičky, 
pivečko 
Jste zadaní?  Znají diváci Vaše vyvolené, jak dlouh o spolu 
chodíte, uvažujete  již  o tom založit rodinu?   
FP:  V Praze bydlím se svojí přítelkyní Renatou, se kterou chodíme 
již od gymplu. Na zakládání rodiny, si dovolím tvrdit, máme čas a 
rozumu dost… 
LH: Zadán jsem šest let, určitě diváci vědí, o koho jde. Zatím s 
Kačkou plánujeme společné bydlení a pak se uvidí  
Jak tipujete výsledek dnešního zápasu, kdo vst řelí podle Vás 
góly?  
FP:  To je snad jasný  : “Litětiny, ty to od…rou !“ 
Výsledek ?   3:1,  góly  Honza  Motyčka 2, Švarc -  Kremlička. 
LH:  Derby je vždy zvláštní, i když už to není  takové. Roveň nám už 
dvakrát pěkně nadělila, ale dnes to skončí 1:3,  góly za domácí 
Pýcha –  za nás Kremlička 2x,  Mikan – máme sázku. 
Co na závěr pop řejete jeden druhému, p řípadně co vzkážete našim divák ům ?  
FP:  Až jednou tenhle rozhovor budou dělat naše děti, tak ať můžou být na své otce alespoň stejně 
tak hrdí, jako já s Liborem. Jinak Liborovi přeju hodně zdraví, a ať se jednou dočká Slavie zase 
tam, kam patří. Někdy mi přijde, že pokud chtěly zlomyslné sudičky připravit nějakému 
fotbalovému fanouškovi trpký úděl, nadělily mu nad kolébkou do života kletbu fandit právě pražské 
Slavii. Z diváků bych chtěl poděkovat zejména těm, kteří pro fotbal někdy něco udělali a mají 
zásluhu na tom, že je vůbec možné si fotbal u nás v obci zahrát… 
LH: Fandovi určitě přeji hodně štěstí v životě, a ať nezoufá, za rok bude mistrovský titul v Edenu.  
Divákům děkuji za povzbuzování a přízeň, i když to jsou někdy  pěkné nervy !!! 
Na závěr ješt ě  dotaz pro bývalé p ředsedy obou oddíl ů :  Co  Vy a fotbal dnes, jak 
vzpomínáte na  svou funkcioná řskou éru a derby let minulých ? 
  Jaromír Pýcha : „ Předsedou oddílu kopané jsem byl 15 let. Myslím, že v té době se nám i něco 
povedlo. Určitě rád vzpomínám na éru Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka, na krásné 
turnaje ( třeba i 12 za jednu sezónu !) či soustředění ve Břehách a Horním Bradle. Byla radost 
vnímat, jak jdou kluci, kteří mají o fotbal zájem, s kvalitní přípravou výkonnostně nahoru.  
Potěšitelné je to, že se dnes tito kluci prosazují ve vyšších soutěžích, příp. tvoří základ dnešního 
mančaftu Rovně. Derby, to je svátek, určitě dobrá příležitost zdravě vyhecovat hráče i diváky, 
nastolit to správné téma hospodských debat, sázek či předsevzetí. Já a fotbal dnes ? Fotbalem se 
bavím, fandím nejen našim klukům, ale rád si zajedu na pěkný fotbal (klidně i mládežnický)  třeba 
do Moravan, Holic, Pardubic, Hradce Králové nebo třeba Litětin. Jsem rád, že po nás před deseti 
lety nastoupila nová generace mladých, schopných funkcionářů (např. D.Svoboda, P. Herbst, R. 
Král) a trenérů (P.Kopa, O. Mikuláš), kteří posunuli fotbal v Rovni zase o kousek dál. Obdivuji se 
však i těm, kteří u fotbalu vydrželi více než třicet let (J. Hloušek, F. Mikuláš, L. Motyčka, M.Cimfl). 
Nástup nových, mladých funkcionářů beru jako nutnost, která přináší nový elán, nové nápady i  
novou motivaci. Proto přeji mnoho úspěchů i předsedovi Litětin, Liboru Hájkovi mladšímu, zároveň 
ho však lituji, že dnes odjede  fotbalově zklamán po porážce svého mužstva…“         
  Libor Hájek st. : „ Na fotbal do Litětin,  jakožto věrný fanoušek chodím stále,  i když se teď moc 
nedaří. Když jsem byl ve funkci předsedy klubu, tak jsme zažili spoustu srandy a zábavy,  i když to 
někdy bylo o nervy, ale vzpomínám rád. Derby bylo pro oba kluby vždy vyhecované,  myslím,  že  
z obou stran jsme se hodně těšili. Těší mě, že jsme Roveň i několikrát porazili a zvláště pak v roce, 
kdy jsme postupovali do III. třídy.“ 
   

Další program našich mužstev 
 

TJ Sokol Roveň „A“ - Sokol Mnětice „A“ So 6.4.16:30 
Sokol Mnětice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“ Ne 7.4.16:30 

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


