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Skončila fotbalová sezóna 2012/2013. Poslední domácí zápas odehrálo na domácím hřišti 

naše béčko mužů proti Paramu Pardubice (5:0). Je dohráno, krátce si od fotbalu 
odpočinou hráči i diváci. Sezónu je však třeba ještě řádně rozebrat a vyhodnotit. Ideální 

místo pro hodnocení? Přece hospoda Pepy Prokeše za sokolovnou! Dnešní vydání 
Roveňského poločasu je tradičně na závěr hodnotící, naleznete v něm nejen výsledky, 

tabulky, fotografie, ale i přehled mistrovských střelců branek. Čtěte dál a zjistíte,  že  
boreček z týmu elévů, Adam Hv ězda, je nejlepším kanonýrem TJ Sokol Rove ň. 

V mistrovských zápasech nasázel soupeřům úctyhodných 27 gólů !   
 

Bilance fotbalové sezóny 2012/2013 
 
 

Hodnocení p ředsedy oddílu kopané a starosty TJ Sokol Rove ň 
 Ing. Milana Cimfla 

 

Hodnotit právě skončenou fotbalovou sezónu je dosti 
problematické, každopádně se domnívám, že převažuje spíš 
zklamání. Domnívám se, že očekávání hráčů, funkcionářů  
a především fotbalových příznivců bylo podstatně větší, než 
tomu dosažené výsledky odpovídají. Nejdříve k těm pozitivním 
věcem. 
1. Jako jednu z hlavních vidím tu záležitost, že všechna 
mužstva odehrála zápasy především s roveňskými odchovanci  
(až na pár výjimek mužstva dorostu, i když i tam hráči na 
hostování prošli roveňskou základnou a B-mužstva). Myslím, že 
v mužstvech panují dobré kamarádské vztahy, není zde větší 
řevnivost, výjimkou je opět trochu dorost, ale v této věkové 

kategorii jsou problémy s borci nejen v našem oddílu. 
2. Podařilo se udržet finanční podporu mužstev ze strany OÚ Dolní Roveň a TJ Sokol, 
významnou pozitivní změnou je i vybírání poplatků za příspěvkové známky ( podle úsloví, 
že každá sranda něco stojí ). 
3. Podařilo se udržet v dobrém provozním stavu areál hřiště včetně hrací plochy, každý 
rok je vidět zlepšení, třeba i vzorného pořádku v kabinách, který zajišťuje paní Lenka 
Kantorová, místostarostka TJ. Z ostatních děkuji za práci v areálu tradičně Ludvíku 
Motyčkovi, Pavlu Herbstovi, včetně vedení stánku, dále za nezištnou, ale velmi účinnou 
pomoc panu Josefu Čapkovi. 



4. Velmi se mně líbila návštěvnost některých utkání ze strany diváků a příznivců, jejich 
ohlasy, názory a připomínky přímo na utkání nebo přes netové stránky. 
5. Husarským kouskem, opět paní místostarostky, se podařilo získat dotaci ze SZIF Praha, 
programu MAS Holicko na vybavení FO, potažmo TJ v hodnotě 350 tisíc Kč. Realizace 
projektu bude uskutečněna na podzim letošního roku, je určena komise ve složení 
Kantorová, Motyčka, Herbst, Mikuláš, Rojkovič, Mikuláš ml., která má za úkol vybrat 
sortiment a dodavatele jednotlivých položek. Byl bych rád, abyste těmto lidem podávali 
podněty tak, abychom získané finance investovali co nejlépe. 
6. Jako tradičně dobrou pak, myslím, mohu vyzdvihnout spolupráci s okolními mužstvy. 
7. Děkuji za práci s nejmenším potěrem jejich trenérům, Ondřeji Mikulášovi a Petru 
Kopovi. Nejsou ani tak důležité výsledky tohoto mužstva jako jeho udržení a zapálení 
mladých fotbalistů. 
K negativním věcem : 
1. Konečné umístění jednotlivých mužstev je ze sportovního hlediska za očekáváním. 
Nejvíce se čekalo od našeho výkvětu, ale už po podzimu bylo jasné, že umístění v horní 
části tabulky bude nereálné. V určité části jara se dokonce zdálo, že budeme mít 
záchranářské problémy, jedenácté místo pak je ještě zadostiučiněním. Pokud mohu 
vyslovit po konzultaci s ostatními názor, pak na jaře byla jednoznačně vidět v útočné fázi 
absence Milana Machatého, který se v zimním období vrátil z hostování do svého 
mateřského oddílu FK Ředice. Dá se říci, že i když víme, že každý je nahraditelný, tak v 
tomto případě a v tak krátkém období jsme nebyli schopni připravit někoho, kdo by 
dosahoval jeho kvalit. Dá se říci, že „své“ si odehrál matador Vašek Melc, i když ani ten se 
nevyhnul slabším chvilkám. V určité fázi jarní sezóny se mně velice líbil Aleš Kašpar, který 
ale svou formu neudržel až do konce (zřejmě hrál podle toho, jak tipoval v Tiplize ). Naše 
brankářská jednička Honza Baláš zatím střídá famózní zákroky s těmi dětskými, ale věřím 
tomu, že při jeho kvalitách a cílevědomosti postupně vyzraje v dobrého gólmana. 
Standardní výkony v několika utkáních ukázali bratři Koláčkové, bohužel jejich forma byla 
ovlivněna delším tripem do Maroka. Do svého zranění byl určitě jedním z lepších hráčů 
Luboš Mládek, ale i ten se musí vyvarovat někdy fatálních chyb v defenzivní činnosti. 
Samostatnou kapitolou je středopolař Luděk Vach. Po příchodu z hostování ve Chvojenci 
bylo vidět, že chce hrát, sklidnil se i po lidské stránce, ale jeho forma byla k jeho kvalitám 
spíše průměrná. Bylo vidět, že jeho výkony hodně závisí na tom, jak ho fanoušci chválili, 
haněli, provokovali apod. Na psychice a v dlouhém držení míče je třeba ještě zapracovat. 
Herně sice průměrně, ale jarní střeleckou potencí na sebe upozornil Ondra Mikuláš. 
Hráčem, který chce možná nejvíc, kterému nechybí snaha, kterému se ale ještě kvůli 
rychlosti plete míč pod nohama a který řeší některé situace  nefotbalově, je Kuba Dušek. 
Doufejme, že snahou a tréninkem některé nedostatky překoná. Všechny nás překvapil 
Radek Přibyl tím, že začal chodit s áčkem, ale na něm je jasně vidět, že bez poctivého 
přístupu k tréninku se zase tak rychle jako v pralesní lize v okrese neprosadí. No, 
a nakonec musím vyzdvihnout poctivý přístup našich nejmladších, dorostenců, Ládi Mileho 
a Kuby Kučery, kteří trpělivě vysedávali na lavičce, čekali na svou příležitost, postupně ji 
dostávali a doufám, že budou rychle zaplňovat mezery po starších, odcházejících hráčích. 
Naopak jsme asi mnohem více očekávali od hráčů, o které jsme se měli páteřně opírat. 
Luboše Kaplana vždy v době, kdy se dostává do formy postihnou zdravotní potíže nebo 
nemoc, Tomáš Madák řešil věci týkající se podnikání a především vlastní svatby, takže byl 
myšlenkami asi úplně někde jinde než na hřišti. Ostatní hráče jsem nejmenoval, buď mně 
ničím významným nezaujali, nebo zanikli v šedi výkonů celého ročníku. Neberte toto jako 
kritiku, ale subjektivní hodnocení věci, proč jsme skončili až jedenáctí. 
2. Dorost a chování některých jeho hráčů, zvláště pak neodehrání posledního zápasu 
v Opatovicích, je kapitola sama pro sebe. Mezi kluky v mnoha případech není větší 
výkonnostní rozdíl, ale v hlavě velký. Jsem rád, že se někteří z nich zapojují do B- 
mužstva – bratři Komárkové (tam je potřeba s hlavou zapracovat nejvíc a fotbalově to pak 
půjde), Johanides nebo Bareš. 
3. Nejhorší zpráva je sice čerstvou novinkou, ale také se týká dorostu. Do nového 
soutěžního ročníku se přihlásila pouze 4 družstva, proto okresní sdružení FAČR rozhodlo 
o tom, že OP dorostu se vůbec nebude hrát. Pro nás z toho vyplývá, že musíme promluvit 
se všemi členy mládežnické kategorie a pravděpodobně jim dočasně domluvit hostování  



v okolních mužstvech, protože alternativní řešení nabídnuté okresem nepřipadá v úvahu, 
např. hrát vyšší A-třídu či okres Chrudimska. Dojezdové vzdálenosti a stav mužstva tyto 
možnosti nedovoluje. Obávám se, že tímto způsobem budeme řešit v okrese mnoho 
mladších kategorií. Jinými slovy, blýská se vůbec ve fotbale na lepší časy, když nebude 
mládež? Necháme se překvapit. 
Sportovní výsledky a umístění tradičně nebudu hodnotit, vše podstatné včetně tabulek 
a statistik najdete na www.fotbal.cz 
Závěrem přeji : 
1. Hráčům, aby si odpočinuli a s chutí začali trénink na novou sezónu 
2. Funkcionářům, aby se jim v letním období podařilo personálně stabilizovat jednotlivé 
kádry. 
3. Divákům, aby po létě našli zpět cestu do Topol Arény. 
4. Všem krásné léto, hodně skvělých zážitků a zdraví. 
SPORTU ZDAR a fotbalu zvlášť. Ing. Milan Cimfl, předseda FO  
 
 

Okresní p řebor muž ů - TJ Sokol Rove ň A  : 
Hodnocení sezóny trenérem Františkem Francem:  „Příprava na 
jaro byla kvalitní, účast hráčů na trénincích vysoká a paradoxně jsme 
dosáhli nejhoršího umístění za mého tříletého působení. Hlavní 
příčiny jsou: 
1) odchod Milana Machatého bez adekvátní náhrady  
2) chyběl nám rozdílový hráč, který by měl kvalitu nad úroveň 
    okresního přeboru 
3) dovolené, absence v průběhu sezóny, zranění Luboše Mládka bylo  
    ránou pro naši defenzivu 

4) svůj standard neodehrál Luďa Vach, neměl potřebnou podporu v útočné fázi 
5) Tomáš Madák měl být oporou, bohužel to nepotvrdil. Vstupem do stavu manželského 
(pozn. 29.6.2013) si snad srovná priority, uklidní hormony a snad to zase bude šlapat. 
Pozitivně hodnotím přístup mladých kluků, Jakuba Kučery a Ládi Mileho. Pokud jde o další 
sezónu, zatím nevím, zda budu v Rovni pokračovat. Přesto tým potřebuje 3-4 hráče, 
rychlostní typy, útočníka. Kádr se za poslední 3 roky v podstatě neměnil, nebojím se říci, 
že se postupně oslaboval, hráči stárnou. Pokračovat bych zřejmě chtěl, ale za podmínky, 
že se mužstvo posílí.“ 
 

 



TJ Sokol Rove ň“A“,  nahoře zleva Jan Kopřiva, Jiří Roček, Martin Koláček, Ondřej 
Mikuláš, Václav Melc, Radek Přibyl, Luboš Kaplan, František Franc – trenér, Ondřej 
Koláček, dole zleva Aleš Kašpar, Jakub Dušek, David Král, Ladislav Mile, Jakub Kučera, 
Luděk Vach, chybí Loboš Mládek, Jakub Franc, Tomáš Madák 

                                       Výsledky  „A“ týmu : 
Podzim 2012 : Újezd – R 5:1, R-Ostřešany 5:1, Mikulovice – R 6:2, R-Dašice 8:2, Mnětice 
– R 3:1, R-Chvaletice 2:2, Nemošice – R 3:0, Máteřov – R 0:3, R-Dříteč 1:3, Choltice –R 

3:3, R-Přelouč B 1:3, Přelovice –R 2:1, R- Chvojenec 2:2, Rohovládová Bělá –R 1:3,  
R-Opatovice 2:1 

Jaro 2013 : Ostřešany-R 0:0,Dašice-R 1:0, R - Mnětice 1:1, Chvaletice-R 0:10, R-
Nemošice 1:2, R-Máteřov 1:0, R-Mikulovice 0:1, Dříteč –R 3:0, R-Újezd 2:1,R-Choltice 3:1, 
Přelouč B-R 5:2, R-Přelovice 1:3, Chvojenec – R 7:1, R-Roh.Bělá 1:4, Opatovice–R 2:3  
 

Tabulka Pernštejn – okresního p řeboru 

 
 

Střelci branek v mistrovských zápasech á čka mužů: 
12 – Vach, 11 - Machatý , 9 – Mikuláš, 6 – Kaplan, 5 – Melc, 4 -Žatecký, 4 –Roček, 3-
Madák, 2- Mládek, 2-Přibyl,  1 – Kučera, 1 –Franc, 1 - vlastní  
 

IV.třída Holicko  muž ů - TJ Sokol Rove ň B : 
Hodnocení Ing. Františka Mikuláše, trenéra (na obrá zku 
s talentovaným vnukem, hrá čem elévů, Adamem Mikulášem):  
 „ K hodnocení bych uvedl následující. Mrzí mě nezodpovědnost 
některých lidí k fotbalu, ke spoluhráčům. V některých zápasech chyběla 
bojovnost, odehráli jsme i dobré zápasy proti silnějším mužstvům, 
naopak horší se slabšími. K jednotlivým hráčům bych uvedl toto: Milan 
Rojkovič není gólman, pokud chytal dorostenec Bareš, bylo to lepší. 
Mile mě ale překvapil ve středu zálohy Petr Motyčka. Další starší hráče 
nebudu hodnotit, abych někoho neurazil. Příslibem pro fotbal je určitě 
Lukáš Johanides, stejně tak Michal Šándor a jeho mladší brácha 
Marek, který je výborný, má herní přehled, nebojí se hrát. Jirka Roček 
šel dolů jak morálkou, tak výkonem. Jakub Dušek je bojovný, 
v některých momentech vša pohrkaný, potřebuje pořád zrát, se svou 
pílí snad půjde výkonem nahoru. Pokud budu u mužstva pokračovat, 

budu v každém případě klást důraz na to, aby hráli především mladí.“  
 

 



 
 

 
TJ Sokol Rove ň 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, chybí Michal 
Nečesaný, Jan Motyčka, Tomáš Komárek 

 
 

Výsledky „B“ týmu  
Podzim 2012:  R-Chvojenec B 0:2, Litětiny B –R 2:6, R-Mnětice B 7:1, Dříteč B -R 6:3, R-
Vysoké Chvojno 2:4, Dolany –R 1:3, R-AFK SKP Pce 2:4, Nemošice B – R 3:2, R-
Mikulovice B 0:4, S.Máteřov B –R 2:1, R-Dašice B 2:4, Paramo –R 6:1, R-Popkovice 10:1 
Jaro 2013: Mnětice B-R1:6, R-Dříteč B 3:1, V.Chvojno –R 3:0, R-Litětiny B 1:2, R - Dolany 
1:0, AFK SKP –R 2:2, Chvojenec B – R 2:6, R-Nemošice B 1:2, Mikulovice B - R 3:0, 
Popkovice-R 6:1, R-Máteřov B 4:4, Dašice –R 3:2, R-Paramo 5:0 
 

Střelci branek bé čka mužů 
11 – Přibyl,10- Prokeš, 9 - Žatecký, 8 – Motyčka Jan, 8 – Komárek, 4 – Dušek, 2 - Pýcha, 2- Šišán, 
2 – R.Král,  2 – Mikuláš, 2 – Roček, 2 – Rojkovič, 1 - Mládek,  1 - Koláček O., 1 - Cimfl, 1 - 
Pachovský R., 1 - Melc,   1- Brňák, 1 – Madák, 1- Kučera, 1- Hloupý 

 
Tabulka IV. t řídy Holicko 



 
 

 
 

Okresní p řebor dorostu : 
Hodnocení Milana Rojkovi če, trenéra, a Lenky 
Kantorové, vedoucí mužstva: „ K průběhu jarní soutěže 
toho není moc co dodat. Oproti podzimní soutěži hráči 
navštěvovali tréninky maximálně v šesti lidech a kolikrát byl 
problém dát dohromady alespoň 11 hráčů, aby se mohlo 
odehrát utkání. Při posledním zápase se to ani nepodařilo. 
Dostavilo se pouhých 6 hráčů a zápas skončil kontumací. 
Na hře byla moc znát absence hráčů na trénincích. Pánové 
si nejspíše myslí, že fotbal hrají kvůli nám, a podle toho se 
také chovají. Už nevidí, co nám to dá času a námahy, aby 
vše probíhalo co nejlépe, i když moc toho v našich silách 
není. Hlavně záleží na hráčích. Dokud si kluci sami 
neuvědomí, že fotbal hrají pro sebe, nezačnou se podle 
toho chovat, nebudou mít aspoň trošku smysl pro 
zodpovědnost, tak budou všem leda pro smích a jejich 
odehrané zápasy budou pro ostudu. Každý ať se zamyslí 

sám nad sebou. Doufám, že tak učiní a do podzimní soutěže nastoupí s novým nasazením 
a větším smyslem pro hru a povinnost.“ 
 

Výsledky dorostu 
Podzim 2012 :  R- Bukovka 0:3, S.Hradiště – R 3:1, R-Chvojenec 4:5, Choltice – R 0:20, 
R- Opatovice 2:1, Bukovka –R 5:1, R-S.Hradiště 2:0, Chvojenec –R 1:2, R-Choltice 14:1, 
Opatovice-R 3:1 
Jaro 2013: R-Bukovka 0:4, S.Hradiště-R 1:3, R-Chvojenec 1:3, R-Opatovice 6:1, Bukovka 
–R 3:1, R-S.Hradiště 1:3, Chvojenec – R 15:1, Opatovice – R 3:0 kont.   

 
 

Střelci branek dorostu 
15-  Kučera, 12 – Komárek,  12 – Mile, 5 - Šándor Michal, 3 – Johanides,  3 - Březina, 2 – 

Svoboda,  2 - Kurka, 2 - Puhlovský Lukáš, 2 - Zeman, 1 Bradáč  
 



 
TJ Sokol Rove ň – dorost naho ře zleva Milan Rojkovič – trenér, Libor Jelínek, Štěpán 
Svoboda, Lukáš Johanides, Michal Cibrik, Daniel Kopecký, Jakub Cibrik, Lenka Kantorová – 
vedoucí mužstva,  dole zleva Jaroslav Adamus, Michal Šándor, Filip Komárek, Jakub Kučera, 
Marek Šándor, chybí Ladislav Mile, Michal Dušek, Dominik Chotětovský, Jakub Bradáč, Tomáš 
Komárek 

Tabulka okresního p řeboru dorostu : 

 
Pozn: v průběhu soutěže odstoupil tým Choltic, z toho důvodu nejsou ve skóre branky ze vzájemných 

zápasů s tímto týmem  
 
 

Okresní p řebor elév ů do 10 let - Holicko  
Hodnocení Ondřeje Mikuláše, trenéra: „Kdybych měl několika slovy 
zhodnotit jarní část sezony, řekl bych ,žádná sláva‘. Během zimní 
přípravy z nepochopitelných důvodů odešel Patrik Výborný, který u nás 
byl na hostování ze Sokola Moravany, a místo něj přišel z elévů Michal 
Kosina, který po fotbalové stránce není špatný, ale věkově   
a zkušenostmi se nemůže vyrovnávat ostatním hráčům.  
 I když jsme v zimní přípravě odehráli tři halové turnaje (za účelem 
přípravy na jarní boje), vstup do jarní části se opět nepodařil. Hned jsme 
na domácím hřišti obdrželi debakl od Sokolu Moravany 11:0  

a následovaly další prohry: Opatovice - Roveň  13:4 ( Hvězda 4x) , Roveň - Sezemice 1:6 
( Mikuláš), AFK SKP Pardubice - Roveň 10:1 (Hvězda). První body se nám podařilo získat 
až někdy v polovině jarní části, kdy jsme doma porazili AFK Ostřešany 6:1 ( branky: 
Hvězda 4x, Mikuláš s M.Kosinou po jedné brance). Dále následovaly zápasy                            
v Mikulovicích ( 7:6 Hvězda 4x, Mikuláš 2x), v H. Jelení ( 5:3  Hvězda 2x, Mikuláš) a doma 
se St. Hradištěm (2:10 Mikuláš 2x). 



První zápas s FK AS Pardubice, který jsme díky nemocnosti museli odložit, se měl odehrát 
zítra (pozn. 20. 6. 2013), ale díky nebezpečně vysokým teplotám byl zrušen. Bylo 
domluveno, že zápas se odehraje pouze papírově s nerozhodným výsledkem 2:2. Před 
začátkem nové sezóny se domluví přípravný zápas. Z osmi odehraných zápasů 
(nepočítám výhru s Ostřešanami)  stojí za zmínku snad jen zápasy se Sezemicemi, 
Mikulovicemi a H. Jelením, kdy předvedená hra nebyla špatná, ale díky špatnému 
zakončování jsme zápasy prohráli. O ostatních zápasech raději nemluvit. Obrovské 
individuální chyby v obranné fázi, špatná koncovka a nejvíc, co se mně nelíbilo, byla 
morálka. Hráči si musí uvědomit, že pokud nebudou dodržovat pokyny trenérů a budou si 
dělat co chtějí, lepších výsledků nedosáhnou. Tak to je asi za mě vše... Závěrem bych 
chtěl poděkovat rodičům hráčů a Lubošovi Bruknerovi, kteří nám pomáhali. 
 

Výsledky elév ů 
Podzim 2012: R-FK Pce 1:4, Moravany–R 3:3, R- Opatovice 2:7, R-AFK Pce 3:5, 
Ostřešany–R 6:3, R-Mikulovice 6:3, R-Horní Jelení 1:8 Staré Hradiště–R 2:3. 
Jaro 2013: Opatovice-R 13:4, R-Sezemice 1:6, AFK SKP-R 10:1, R-Ostřešany 6:1, 
Mikulovice – R 7:6, H.Jelení – R 5:3, R-S.Hradiště 2:10 
 
Tabulka nebyla doposud na webu OFS Pardubice zveřejněna. 
 

Střelci branek elév ů 
27- Hvězda, 14 -  Mikuláš, 2 - Chocholouš, 1- Kamenohorský, Michal Kosina 

 
 

 
TJ Sokol Rove ň – elévové do 10 let. Nahoře zleva Ondřej Mikuláš – trenér, Filip Růžek, 
Adam Šulc, David Kamenohorský, Michaela Hrochová, David Kosina, Luboš Brukner – 
asistent trenérů, dole  zleva  Radek Šafránek,  Adam  Hv ězda, Michal Kosina, Adam 
Mikuláš. Chybí druhý trenér Petr Kopa  

 
Hráči TJ Sokol Rove ň působící ve vyšších sout ěžích : 

Muži : Jaromír Krpata (nar.1988), SK Holice - divize,  
Tomáš Krpata ( nar.1989), Sokol Moravany, krajský přebor),   

Jan  Shejbal – FC Hradec Králové (nar.1994), odchov anec TJ Sokol Rove ň, 
Fotbalová národní liga muž ů, reprezentant ČR do 19 let 

Dorost : Marek Schmeiser (1996)  - SK Holice, muži - divize,  



Žáci: Tomáš Bareš (1997), Radek Shejbal (1998), Jakub Shejbal (1999), 
Lukáš Toušek (2000)  - všichni Moravany, resp. Chroustovice, krajská soutěž 

Lukáš Kaplan (1998), Jakub Vacek (1999), Pavel Prešek (hráč Holic, 1999) – všichni 
Holice, krajská soutěž 

Lukáš Rulíšek (1998) – Holice a MFK Chrudim – žákovská liga 
Elévové: Adam Mikuláš – střídavý start SK Holice, krajská soutěž 

 
A na závěr… 

 

               
 
Jarní část sezóny 2012/2013 skon čila, je dobojováno.  Je t řeba dolé čit šrámy, získat 

novou sílu a chu ť na fotbal, dohodnout kdy a kdo povede TJ Sokol Rov eň v nové 
sezóně. „Topol aréna“  byla po posledním mistráku brigádn icky op ět zkrášlena             

a my,  všichni  fotbaloví p říznivci, se budeme t ěšit na to, až nás op ět v plné kráse 
přivítá v sezón ě 2013/2014.   

 

 
 
 
 

 


