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Dorost TJ Sokol Roveň, kterému i na jaře roku 2013 šéfuje trenér Milan Rojkovič (trenér) společně 
se svou přítelkyni Lenkou Kantorovou (vedoucí mužstva). Mezi nimi nahoře zleva jsou Libor 

Jelínek, Štěpán Svoboda, Lukáš Johanides, Michal Cibrik, Daniel Kopecký, Jakub Cibrik, dole 
zleva Jaroslav Adamus, Michal Šándor, Filip Komárek, Jakub Kučera, Marek Šándor, chybí 

Ladislav Mile, Michal Dušek, Dominik Chotětovský, Jakub Bradáč, Tomáš Komárek 

  Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

       Sobota 27. dubna 2013  
 

17:00 hodin 
 

Okresní p řebor  
                                                  

 
 

ve 14:30 hodin p ředzápas dorostu TJ Sokol Rove ň-TJ Sokol Chvojenec 
 

Neděle 28.dubna 2013, 17:00 hodin  
TJ Sokol Rove ň „B“ – ZD Dolany  

Středa 1.května 2013, 17:00 hodin  
  TJ Sokol Rove ň“A“ - SK - 1. FC Mikulovice „A“  

 



Vážení sportovní přátelé, vítejte na dalším mistrovském zápase na fotbalovém hřišti 
v Dolní Rovni. Tak takovouto dávku fotbalu dlouho nepamatujeme! V pátek 26.4.2013 se 
hrálo derby rezervních týmů Rovně a Litětin, další mistráky následují o víkendu i ve středu 
1.května. Komu by byla tato porce fotbalu málo, má jedinečnou šanci zajet se podívat dne 
30.4. do Hradce Králové (areál Bavlna), případně  dne 2.5. do Opatovic, kde vždy od 
17:00 hodin nastoupí reprezentace ČR do 19 let v přípravných zápasech proti Chorvatsku. 
V dresu se lvíčkem na prsou by neměl chybět náš odchovanec Honza Shejbal! Co si může 
fotbalový fanoušek přát více? Samozřejmě, stoprocentní bodový zisk!  Ale vyhrávat chtějí i 
soupeři. Věřme našim hochům a podpořme je v jejich snažení. Přejeme Vám krásné 
sportovní zážitky při sledování zápasů na našem hřišti.       
                             

Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 
 

Roveň „A“ – Nemošice „A“ 1:2 (0:1), branka Jakub Kučera, sestava J. Baláš 3,5 - M. 
Koláček 3, D. Král 3, L. Mládek 2.5, A. Kašpar 2 - O. Koláček 3.5, L. Vach 3, L. Kaplan 3, 
J. Franc 3 - V. Melc 4, O. Mikuláš 2, střídali: J. Kučera 2, T. Madák 5, L. Míle pro malý 
počet odehraných minut nehodnocen. Náš tým měl v zápase navrch, dvě dobré šance 
v síti neskončily (Franc pouze břevno), soupeř slavil úspěch díky jednoduchosti a rychlosti 
svých brejků, vedl již 2:0, výsledek korigoval po centru zleva,  pěkném náběhu a 
doklepnutí mladík Jakub Kučera. 
Vysoké Chvojno – Rove ň „B“ 3:0 (2:0), sestava M. Rojkovič - M. Nečesaný, M. Brňák, 
P. Švarc, P. Motyčka - L. Hloupý, J. Prokeš, F. Pýcha, R. Pachovský - R. Přibyl, J. Dušek 
(střídali: R. Král, J. Motyčka, J. Roček, L. Johanides), na hřišti vedoucího týmu se náš 
rezervní tým nedostal do žádné kloudné šance, výsledek je možná krutý, ale spravedlivý. 
Dorost : Staré Hradišt ě – Roveň 1:3 (1:1), branky Mile 2, Johanides. Pochvala pro naše 
mladíky. 
     

Představujeme : Lenka Kantorová (nar. 1979 ), jednate lka a  hospodá řka TJ Sokol Rove ň 

 

Když se řekne TJ Sokol Roveň, těm, kdo sport 
alespoň trošku sledují,  přijde na  mysl  především 
fotbal. Když fotbal, tak jen pár jedinců, pro 
někoho  pár bláznů, kteří honí mičudu tam a zpět,  od 
brány k bráně. Ale  pozor,  fotbal v Rovni a 
aktivní  žena v tomto oboru ? Tak to je věc doposud 
nevídaná, resp. zvláštní. Jako blesk z čistého nebe 
však mezi borce,  momentálně postižené honěním 
mičudy, vstoupila v Rovni dívka, respektive žena, 
paní  Lenka Kantorová, dcera Jirky (broušení) a 
Heleny (kadeřnictví) Shejbalových z Dolní Rovně. Na 
Valné hromadě TJ Sokol Roveň byla dokonce zvolena 
do funkce jednatelky a hospodářky TJ Sokol 
Roveň.  Roveňský poločas  tuto drobnost nejen 
postřehl, ale zaznamenal i to, že paní Lenka  je natolik 
aktivní, že si zaslouží, aby dostala prostor na 
stránkách Roveňského poločasu, který přinesl 

již  rozhovor s bývalým vedením Sokola  a rozhovor s novým starostou. Takže pár dotazů 
připravil i pro  Lenku Kantorovou. 
 Určitě není žádným tajemstvím, že za Váš aktivní vstup do  práce pro Sokol Rove ň 
vděčíme Milanu Rojkovi čovi, který je trenérem dorostu a zárove ň vůdčí osobností 
béčka fotbalového týmu muž ů. Na rovinu, baví vás fotbal, není to ze strany 
„Mekyho“ forma šikany?  
Nejdříve bych chtěla pozdravit všechny, co Roveňský poločas čtou, a Vám poděkovat za 
jeho vydávání. O žádnou šikanu se z Milanovy strany nejedná. Nejdříve mi fotbal přišel, 
jak jste to trefně nazval, honěním se pár bláznů za kulatým nesmyslem sem a tam. Díky 
Milanovi jsem měla možnost se těmto bláznům přiblížit a fotbal mě začal bavit. Není to ale 
jen o hře jako takové. Najde se zde spousta fajn lidí, kterým záleží na sportovním vyžití 
v obci. Jsem ráda, že jim můžu být jakkoli nápomocna. 



  Dobrá, takže m ůžete našim čtenářům prozradit n ěco  o sob ě, co Vás vede k tomu 
aktivn ě se podílet na d ění v TJ Sokol Rove ň ? 
 Ze začátku jsem se jen snažila trošku pomoci Milanovi s dorostem, který si vzal na 
starost. Postupem času jsem se dostala do dění celého spolku. Jak se říká, aktivních 
blbců není nikdy dost, tak proč tu řadu trošku nerozšířit? Nepřišlo mi totiž zrovna dvakrát 
fér, že pár lidiček se snaží o bezproblémový chod spolku, věnují mu spoustu volného času 
a ostatní jen přihlíží, a ani málem se nezapojí se svou pomocí. Pokaždé přijdou až 
k hotovému. 
 Ještě něco k tomu co Vy a Vaše sportování  d říve a dnes?  
Dříve jsem chodívala cvičit, teď už se spíše snažím o organizační činnost, aby vše 
fungovalo a sportování jako takové přenechávám mladším. 
 S čím do Sokola vstupujete, co je z Vašeho pohledu dob ré, na čem je možné stav ět 
a naopak, co  je podle Vás  špatné, co  by bylo dob ré změnit?  
Do Sokola jsem vstoupila, jak jsem již uvedla výše, díky Milanovi. Tak dobré je určitě to, že 
je zde spousta lidí, které chtějí svůj volný čas trávit sportováním. Doufám, že se jejich 
počet bude zvyšovat. Co mi přijde špatné, je to, že většinu členů nezajímá nic jiného než 
si odtrénovat a odehrát zápas. I když je tu spousta dalších věcí, na kterých by se mohli 
podílet a pomoci ostatním. Není dostatek lidí pro organizaci různých akcí. Jedinými akcemi 
jsou v zimě Šibřinky a na podzim cimbálovka. Přijde mi, že je to strašně málo. Jiné spolky 
pořádají dětské dny, pálení čarodějnic, ukončení školního roku, ukončení prázdnin atd. 
Myslím si, že je veliká škoda, že toto náš spolek nepořádá více akcí. 
 Je super, že s Mekym fungujete u dorostu, pokud se nepletu jako vedoucí mužstva. 
Dotaz v této souvislosti – co je u této generace šp atně, jak se posunout dál?  
Ano, a to byl vlastně i můj vstup mezi Vás. Myslím si, že si dal Milan dost těžký úkol, když 
si vzal na starost dorostence. Jsou v tom 
nejhorším věku, kdy si o sobě každý z nich myslí, 
jaký je borec, jak vše umí a zná, ale opak je 
bohužel pravdou. Chovají se jako stádo divoké 
zvěře, a jejich zkrocení je nadlidský úkol. Milan to 
ale nevzdává a věří, že se mu podaří toto stádo 
zkrotit a něco s nimi dokázat. Myslím si, že pro 
dorostence děláme maximum, ale nebude to 
fungovat, pokud nebude zájem i z druhé strany. 
Snad dostanou kluci rozum a budou fungovat 
alespoň tak jako v podzimní soutěži. 
 Prozradíte našim čtenářům,  co d ěláte, co Vás 
baví a zajímá,  co byste cht ěla vzkázat našim 
příznivc ům?  
V prvé řadě bych chtěla za všechny moc 
poděkovat všem našim příznivcům za jejich 
trpělivou přízeň, kterou nám věnují, a doufám, že 
jim vydrží i do dalších let a budou dál chodit 
podporovat a dodávat chuť hrát našim hráčům. 
Moc si jich vážíme. Co dělám, co mě baví a 
zajímá? Když bych to měla stručně shrnout, tak 
zaměstnání a Sokol. V obou se učím a je to práce, která mě baví  a zajímá. Zbytek 
volného času věnuji synovi. 
 TJ Sokol Rove ň, co  byste v rámci svého sou časného postavení cht ěla dokázat, 
jaké máte cíle?  
V prvé řadě bych ráda pokračovala ve stopách svého předchůdce, ale nejsem na to sama, 
takže jen na mě nezáleží. A jaké mám cíle? Udržet Sokol tak, aby fungoval alespoň jako 
doposud, ale už teď vím, že to bude obtížné. Nás pár, co se o to snaží, je strašně moc 
málo. Bylo by fajn, kdyby alespoň málem přispěl každý člen spolku a alespoň občas se do 
něčeho zapojil. Také bych si přála, aby se zlepšila všeobecná komunikace, jak mezi členy 
a výborem, tak mezi členy navzájem. Ale pokud o to nebudou mít zájem všichni, tak nás 
pár, co ten zájem má, s tím nic nenadělá. 



A ješt ě jeden,  úpln ě normální dotaz. Kdo je  podle Vás nejv ětší 
hvězdou,   nejkrásn ějším hrá čem, resp. nejlepším fotbalistou Sokola Rove ň? 
Vím přesně, kam touto otázkou míříte. Pro mě je to jen jediný člen tohoto spolku a každý 
si určitě správně dosadí jeho jméno.  Když bych to měla říct objektivně, tak určitě by se tu 
pár hráčů našlo, které by šlo považovat za hvězdy. Nejkrásnější hráč? Každý hráč v dresu 
je hezký, ale krása není všechno, záleží spíš na tom, co dokáže předvést na hřišti. No a 
nejlepším fotbalistou Sokola? Tak to je opravdu velmi těžká otázka. Ale asi každý 
fotbalista. Zkuste se optat jakéhokoliv hráče a myslím si, že Vám neodpoví jinak. Závěrem 
bych Vám ještě jednou chtěla moc poděkovat, že jste odolal pokušení skončit 
s ROPOLem a nadále pokračujete v jeho vydávání. Všem kdo toto budou číst, přeji  
hezkou podívanou na zápasech a hráčům hodně vyhraných zápasů. 

  
Jak se hrálo na podzim? 

 
Starý Máteřov – Roveň 0:3 (0:0), M. Machatý 2, Žatecký 

Dolany – Roveň B 1:3 (2:1) branky Motyčka J. 2x, Pachovský R. 
Mikulovice – Roveň 6:2 (3:1) branky Vach 2x 

 
Naši soupe ři v minulém kole 

  
 Starý Máteřov – Opatovice 2:1 (1:1), 2x Klíma 

Přelovice – Mikulovice 3:3 (1:0), branky hostů Štěpán, Křivka, Dufek   
Dolany – Nemošice 3:1, branky domacích: Štancel 2x, Hlaváček 

 
Tabulka – Pernštejn okresní p řebor 

 

 
 

Další program našich mužstev 
 
       Sokol Dříteč „A“ - TJ Sokol Roveň „A“                        So           4.5. 2013   17:00 hod. 
       AFK SKP Pce  - TJ Sokol Roveň „B“            Ne    5.5. 2013   17:00 hod. 

 
 
 

 


