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TJ Sokol Rove ň B před derby zápasem s týmem FC Litětiny B. Nahoře zleva  Milan Cimfl, 

František Mikuláš – trenér, Petr Motyčka, František Pýcha, Radek Král, Radek Přibyl, Pavel Švarc, 
Josef Prokeš, David Šišán, Martin Brňák, dole zleva Radek Pachovský, Zdeněk Motyčka, Jakub 

Dušek, Milan Rojkovič, Lukáš Johanides, Michal Šándor, Lukáš Hloupý, Jiří Roček,  
chyběli Jan Motyčka, Michal Nečesaný. Kapitánem týmu je Pepa Prokeš  a právě s ním je naše 

dnešní povídání, které najdete na dalších stránkách.   
 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

Sobota 25. kv ětna 2013 
 

17:00 hodin 
 

Okresní p řebor  
                                                  

 
 

 
 

předzápas dorostu ve 14:30 hodin :  TJ Sokol Rove ň – Sokol Staré Hradišt ě 
 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 

přeboru. Náš dnešní soupeř slaví letos padesátku, takže mu k výročí  gratulujeme a 
chceme věřit, že on nám bude  naopak dnes gratulovat k našemu vítězství!  Přejeme Vám 
krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že i dnes je pro Vás připraven náš občerstvovací 
stánek „U Elišky“.   

 



 
 
 

                             

Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 
 
Chvojenec B – Rove ň B 2:6 (1:2), branky Prokeš 3, T. Komárek 3, sestava M. Rojkovič - 
P.Motyčka, R. Král, L. Johanides - R. Pachovský, J. Prokeš, P. Švarc, L. Hloupý - R. 
Přibyl, D. Svoboda, M. Nečesaný (střídali: Bareš, T. Komárek, F. Komárek), zasloužená 
výhra 
Roveň A –  Újezd A 2:1 (1:1), branky vlastní, Franc, sestava Sestava:   J. Baláš (3) - D. 
Král (3), L. Mládek (3), V. Melc (1), A. Kašpar (1,5) - J. Kučera (2,5), L. Vach 
(nehodnocen), T. Madák (3,5), J. Franc (1,5) - M. Pavlík (4), O. Mikuláš (3) (střídali: L. Mile 
(2,5), J. Dušek (2), J. Roček)Pohledné utkání, které přineslo potřebné vítězství. 
Roveň A – Choltice A 3:1 (1:0), branky Mikuláš 2, Vach   sestava . Baláš (3)– D. Král 
(2,5), V. Melc (2),L. Mládek (2), A. Kašpar (2) – J. Franc (2), L. Vach (2), M. Pavlík (4),T. 
Madák (4)– O. Mikuláš (1,5), M. Koláček (2)(J. Kučera (2),J. Dušek (2), L.Mile (2), J. 
Roček. Kvalitní fotbal, v závěru zápasu za stavu 1:1 zahrál hráč hostí rukou, Vach 
z penalty  nekompromisně strhl vedení na naší stranu, v závěru výsledek potvrdil Mikuláš, 
když uklidil do brány vyražený míč po sóle Duška. Nepříjemnost – zranění Luboše Mládka 
(kotník). 
Přelouč B – Roveň A 5:2 (1:1), branky Přibyl 2, sestava  . Baláš 5 - Kučera 4, D. Král 5, 
Melc 5, A. Kašpar 5 - Pavlík 5, Koláček M. 3, Vach 5, J. Franc 5 -  Mikuláš 5, Přibyl 3. 
Střídali: Kaplan 5, Koláček o. a Míle pro malý počet odehraných minut nehodnoceni.Náš 
tým šel po chybě domácích do vedení, postupem času však domácí, kteří bojují o špici 
tabulky hru plně ovládli a zaslouženě vyhráli.  
Roveň B – Nemošice B 1:3 (1:2), branka Přibyl. Tento zápas příliš fotbalových momentů, 
především z naší strany,  nepřinesl…  
Mikulovice B – Rove ň B 3:0 (1:0), sestava Rojkovič – Nečesaný, Brňák, Švarc, 
Johanides – Pachovský, R.Král, Roček, Dušek – P.Motyčka, T.Komárek, střídal Bareš. 
Domácí jasně lepší, milosrdný výsledek, Rojkovič vychytal řadu dalších příležitostí 
domácích.  
Dorost : Rove ň – Opatovice 6:1 (3:1)  Kučera 3, Šándor Mi.,, Mile, T.Komárek, sestava 
Bareš – Jelínek, Šándor Marek, Kurka, Dušek – Johanides, Mile, Kučera, Svoboda – 
Šeda, Michal Šándor (střídal Michal Cibrik, Jakub Cibrik, Kopecký, Komárek T.). Povedený 
zápas našich mladíků, hezké góly, ale  dobrý dojem pokazil  Kurka (ČK) zbytečným 
napadením protihráče. 
Dorost : Bukovka -  Rove ň 3:1 (0:1), branka Kučera, pochvala za první půli, potom 
domácí lepší.   
Elévové :  Rove ň – Ostřešany 6:1, Hvězda 4, Mikuláš, Michal Kosina (předškolák). I naši 
nejmenší poznali konečně radost z vítězství.  
     

Představujeme :  Josef Prokeš (nar. 1980)  
     Odchovanec roveňské kopané Josef Prokeš začínal s fotbalem 
ve svých 10 letech, jeho prvním trenérem byl Ing.František 
Mikuláš. V dorosteneckém věku společně s Petrem Kopou a 
Ondřejem Mikulášem hostoval v Holicích, byl obávaným 
kanonýrem krajské dorostenecké soutěže. Ve spolupráci 
s Petrem Kopou pokračoval i mimo fotbalový trávník, od roku 
2003 spolu provozovali restauraci za sokolovnou v Dolní Rovni. 
V současné době má hospodu za sokolovnou sám, fotbal hraje 
stále, převážně nastupuje ve IV. třídě za naše béčko, letos 
s kapitánskou páskou na ruce, trenérem je opět Franta Mikuláš..     
  Fotbalov ě jsi vyrostl v Rovni. Na které trenéry rád 

vzpomínáš z dob minulých i sou časných, na které spoluhrá če a proč?  
 O: Jednoznačně na Václava Velínského, který nás trénoval v Holicích a byl, myslím,  
mužem na svém místě. Z hráčů určitě Víťa Smítal, se kterým jsem toho zažil dost po 
fotbalové i mimofotbalové stránce. 



  Jak je uvedeno v úvodu, úsp ěšně jsi jako st řelec působil v holickém dorostu, v té 
době se zdálo, že bys mohl kopat i n ějakou vyšší sout ěž. Jak to vidíš ty dnes, 
s odstupem času ? 
O: Vyšší soutěž potřebuje trochu jiný přístup k fotbalu, než který jsem praktikoval po celou 
“karieru“ já, takže asi ne ☺ 
  Nemáš pocit, že jsi fotbalov ě mohl dokázat více?  
O: To souvisí s předchozí odpovědí, jsem trochu lenoch, navíc moje životospráva před 
zápasy a k tomu profese, ve které se pohybuji. Ale především jsem nikdy takové ambice 
neměl, vždycky jsem chodil a chodím hrát jen pro zábavu.   
  Provozovat hospodu, to je oproti v ětšin ě lidí obrácený denní režim. Když ostatní 
dopoledne pracují, ty máš volno a naopak odpoledne a večer, den co den funguješ 
v hospod ě, když ostatní mají volno – t řeba na trénink, na své p řítelkyn ě apod. 
Nemáš pocit, že Ti, díky Tvé profesní volb ě v život ě pořád něco utíká? 
O: Souhlasím a netajím se plány tuto branži opustit a začít žít jako ostatní. 
  Předchozí dotaz byl sm ěřován i k tomu, že letos Ti bude již 33 let a jsi za tím 
svobodný… Nechystáš se z tohoto pohledu n ěco zm ěnit? 
O: Bohužel, 33 už bylo.☺  Svobodný ano, sám nikoli. Na druhou stranu znám i starší 
svobodné lidi, nebo naopak mladší, kteří se už v těchto letech rozvádí. Takže, co je 
lepší…?  
  Bez nadsázky lze dlouhodob ě konstatovat, že pivo v Tvé hospod ě je dob ře uvařené 
a chutná. Prozra ď našim čtenářům, jaká je ideální teplota piva, co je pot řeba pro 
dobrou kvalitu dále d ělat, nap ř. co se čištění potrubí týká apod? 
O:  Díky, od Tebe pochvala těší. S nadsázkou, teplota piva na chlazení nastavit stupeň 5, 
sanitovat jednou za dva až tři týdny  a denně propláchnout trubky☺. 
  Zpět k fotbalu. Denn ě do Tvé hospody p řicházejí fotbaloví experti, kte ří rozumí 
fotbalu od Komárova až po Lit ětiny, od Košic až do Aše, resp. od Rovn ě až do 
bulharského Bal čiku. Můžeš našim čtenářům prozradit s kým si o fotbale v hospod ě 
nejlépe popovídáš a pro č? 
O:  Asi vím, koho myslíš, ale s těmito experty fotbal moc neřeším. Jejich názory si 
vyslechnu, ale oni jsou jiný level. Nejvíc asi fotbal probírám s Pavlem Herbstem. Myslím, 
že máme na dost věcí podobné názory. 
 Roveňský fotbal, co bys pochválil a naopak zkritizoval? Co bys řekl k mužstvu 
jehož jsi na ja ře kapitánem?  
O:  Určitě pochvala za postupné vylepšování areálu hřiště. Pak taky za angažování 
trenéra France (přesto, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit). Kritizovat něco 
z pozice člověka, který jednou za týden přijde, zahraje si a jde pryč, to si myslím nemůžu 
dovolit. A k poslední části otázky bych chtěl, aby se většina kluků nechodila jen každou 
neděli proběhnout, ale šli hrát a makat za svůj tým. Vím, že ne vždy se daří, ale bojovat se 
dá vždycky. 
  Máš nějaký hrá čský vzor, kterému týmu fandíš?  
O: Nijak ortodoxně, ale Slavii. Vzor jsem nikdy neměl, ale určitě má můj respekt Vašek 
Melc za to, jak se dlouhodobě udržuje v kondici a formě!  
Jaké máš další záliby, jakou muziku posloucháš? 
 O: Určitě v zimě snowboard, v létě kolo. Poslouchám ska, punk, hc. 
Pokud se nepletu, jsi vyu čen v oboru kucha ř-číšník. Va říš vůbec někdy? Co je Tvou 
specialitou v tomto oboru?   
O: Pochopitelně vařím, ale nijak zvlášť. Mám rád českou kuchyni, specialitu nemám. 
A co je pro Tebe, hospodského, oblíbeným pitím?  
 O:bez pochyb Fanta a někdy dobrá vodka ☺ 
Chceš n ěco touto cestou vzkázat našim divák ům, funkcioná řům či spoluhrá čům?  
 O: Divákům trpělivost, pevné nervy a hlavně aby stáli za námi i když se nedaří. 
Funkcionářům a klukům stálou chuť a snahu dál pracovat na zlepšení výsledků, výkonů, 
prostředí a chodu nejen fotbalového oddílu, ale celého Sokola. Nakonec bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se chodí na fotbal dívat, nebo se snaží dělat pro to něco víc. A taky 
díky Tobě, Míro, za tenhle nebulvární plátek, který si každý rád přečte. 
 
 
 



Jak se hrálo na podzim? 
Přelovice – Rove ň 2:1 (1:1)   branky   Řehák, Vohralík – Žatecký 

Zápas se odehrál před 50 diváky dne 27.10.2012 na sněhu, chumelenice začala 
překvapivě hodinu před výkopem  a padat nepřestalo  až do konce mače.      

 
Náš soupe ř v minulém kole 

  Přelovice – Nemošice 6:0 (2:0)  Hačko 2, Zelinka, Šprync, Čapek, Pracz 
    

Tabulka – Pernštejn okresní p řebor 
 

 
Další program našich mužstev 

 
SK Popkovice   - TJ Sokol Roveň „B“              Ne       26.5.17:00 
Sokol Chvojenec  - TJ Sokol Roveň „A“  So    1.6.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“  - SK Starý Máteřov „B“  Ne         2.6.17:00 
TJ Sokol Roveň „A“   - Sokol Rohovládová Bělá             So         8.6.17:00 

 

Galerie našich  kanonýr ů  minulých kol 
 

           
 

Zleva : Jakub Ku čera (nar. 1995) pravidelně nastupuje za dorost i naše muže. 3 góly nasázel  za 
50 minut v zápase dorostu s Opatovicemi. Potom vystřídal a šel se připravit na utkání našeho áčka 
mužů.  Tomáš Komárek (nar. 1995 ,  dorostenec)  a zkušený Josef Prokeš (nar 1980) nastříleli 
po 3 brankách do sítě Chvojence B. Tomáš  Komárek kanonýrské geny nezapře, vždyť jeho 
strýcové Petr a Pavel Shejbalové patří mezi historicky nejúspěšnější střelce FC Litětiny. Děda 
Josef Shejbal (Balda), to byl zase roveňský  bek jak  skála.   Elév Adam Hv ězda (4.třída ZŠ), ten 
byl ještě pilnější, když zaznamenal 4 góly do sítě Ostřešan a většinou je to právě on, kdo střílí 
branky našich nejmenších. 

 

 


