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Trenér TJ Sokol Roveň „A“ Jaroslav Frydrych  zdůraznil hráčům v Moravanech, že cesta k úspěchu 

vede přes důsledné pokrytí dvou zkušených hráčů domácích, kapitána Milana Bakeše a Libora 

Švadlenky. Zápas skončil vítězstvím domácích v poměru 4:2, za domácí se střelecky  prosadili,  i díky 

hrubkám našich borců, právě tito hráči, kteří vstřelili po dvou brankách…Co dodat?  
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Vítejte na derby zápase bodově chudých. Dnes k nám přijíţdí soupeř, který nedávno působil ještě v  I. B 

třídě a  letos má zatím pouhý bod. Naši borci mají po devíti kolech body čtyři a dnes chtějí jednoznačně 

vyhrát! Přejeme všem krásný sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně připraven. 

http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas


Pokud máte zájem oţivit Roveňský poločas svým vlastním příspěvkem, resp. budete-li mít nějaký zajímavý 

námět k tomu, co chcete v Roveňském poločase číst, ozvěte se na e-mailovou adresu ropolo@seznam.cz. 

Klidně pošlete i kritiku!    

 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“  - SK Nemošice „A“ 3:4 (1:1), branky Absolon, Pekárek, vlastní, sestava:  Baláš - 

Mládek, A. Kaš- par, Michal Šándor, O. Mikuláš, O. Koláček, Vach, Shejbal, Kaplan, Absolon, Pekárek 

(Madák). J. Frydrych, trenér: “ Kdyţ se s odstupem času zamyslím nad sobotním zápasem proti 

Nemošicím, po zhlédnutí nedělního druholigového zápasu v Hradci Králové (!!!), jsou moje emoce 

chladnější a racionálnější. Začátek zápasu mě začal hřát na duši, protoţe jsem si myslel, ţe usměrňování 

hráčů začíná přinášet, i kdyţ drobné, ale ovoce. Ukazovalo se nasazení, částečný důraz, chtěli jsme hrát 

fotbal, ne kopanou, někteří  hráči nebyli líní ani na pohyb. Ţe by první malá vlaštovka? Vstřelené dvě 

branky a další moţnosti odpovídaly dané hře. Bohuţel mezi 25.  aţ 30. minutou jsme se vrátili ke „svému” 

fotbalu – začal nám překáţet míč, v soubojích jsme byli aţ druzí, při napadání soupeře aţ třetí, nabídka v 

pohybu bez míče…????  Odehraných 90 minut ukázalo v plné nahotě, ţe se ani okresní fotbal nedá hrát bez 

trénování. Dokud si hráči, a hlavně zkušené opory mužstva neuvědomí, ţe nám ujíţdí fotbal a vyháníme 

diváky od hřiště, dopadnou zbývající zápasy podzimu stejně jako s Přeloučí B či Dašicemi…Vţdyť není 

moţné, aby 16 letý hráč (pomineme-li fotbalovost – ta je dána  "shůry") patřil k nejlepším v nasazení, 

důrazu a stálému pohybu (pozn. Jakub  Shejbal)." 

TJ Sokol Roveň“B“ _SK Sparta Dašice „B“ 3:2 (1:1), branky Štancel 2, Pekárek, sestava: M. Sluka - M. 

Sháněl, R. Král, T. Pospíšil, M. Kašpar - T. Chocholouš, V. Ţatecký, A. Kašpar, P. Motyčka - M. Pekárek, 

M. Štancel (střídali: R. Přibyl, M. Nečesaný, J. Shejbal). Dojem z posvícenského utkání zcela zastínilo 

nesportovní chování na jeho konci, s červenou kartou pro Radka Přibyla. 

Sokol Moravany „B“ – TJ Sokol Roveň „A“ 4:2 (0:0), branky Vach, Kaplan sestava Baláš – J.Shejbal, 

Mikuláš, Šándor, Kašpar – Madák, Vach, Kaplan, Johanides – Pekárek, Absolon, stř. Mládek, Ţatecký. Náš 

tým šel do vedení, díky našim chybám se prosadili domácí, kteří nedali i další tutovky. 

Sokol Býšť –  TJ Sokol Roveň „B“ 3:1 (1:1), branka Dušek, v zápase s vedoucím týmem soutěţe domácí 

lepší,  pochvala za výkon pro našeho  gólmana Sluku.  

 

Kapitán áčka Ing. Luboš Kaplan (nar. 1986) ke kritice Roveňského poločasu  po zápase s Nemošicemi 

 

Luboš Kaplan se jako správný kapitán zastal svého týmu a napsal ke kritice 

zveřejněné na webu: „Pane Pýcho, rád si s Vámi promluvím na dané téma, třeba na 

fotbalovém ukončení podzimu. Ale musím částečně reagovat na Vaše hodnocení 

zápasu s Nemošicemi. Píšete to téměř v kaţdém příspěvku, jak jsou mladí kluci v 

jiných týmech, aby rostli. Podle mě ale např. holické béčko v tomto ohledu progres 

nepřinese … Tím, ţe není v Rovni dorost, tak ani nepočítejte, ţe se většina z nich 

vrátí. Vztah k Rovni nemají a kamarády mají v jiných týmech. Láďu Míleho bych 

snad ani nezmiňoval, ten mě vyloţeně zklamal. Takţe za mě, buďme rádi, ţe ti 

třicátníci a výše aspoň na fotbal chodí. Nezříkám se ţádné odpovědnosti, ale 

pracovní vytíţení a dlouhá zranění (týká se to téměř všech "starších"), to vše 

způsobuje, ţe nejsme schopni předvést, co se od nás očekává. Jenomţe je také 

moţné, ţe je to prostě uţ náš strop! Tím, ţe jsme týmem bez velkých sponzorů, beru 

nepřetrţitou cca šestiletou účast v OP jako úspěch. A skutečný problém bude mít Roveň, aţ tato generace za 

pět let celá skončí... Litětiny nám to ukázaly v celé kráse. A to, ţe mladí odjezdí zápas po zadku a jsou 

nejvíce vidět, beru ze svého pohledu jako automatickou věc! A ohledně vyhánění diváků, tým hraje na to, 

na co má a poslední zápasy byly dle mého názoru odbojované, já bych chtěl klukům poděkovat, takže 

tady nevidím důvod k výčitkám.“ 

Roveňský poločas dodává: „ Páni fotbalisti, Luboš se Vás zastal v duchu reprezentačního hesla: „Jeden za 

všechny“. Takţe je teď na Vás potvrdit  svým přístupem  a výkonem také to,  ţe:  „všichni za jednoho“! 

 

Bundesliga opět  válí v Rovni… 

Od počátku letošního podzimu nastupuje v našem týmu Miroslav Štancel (nar.1972), který je v našem 

týmu na hostování, tentokrát z TJ Dolany. Působil u nás jiţ v roce 2011, tehdy hostoval ze sousedních 

mailto:ropolo@seznam.cz


Litětin. Míra byl tehdy profesionální voják přistěhoval do Rovně 

v roce 2007 a mezi příznivci kopané v Rovni má přezdívku 

„Bundesliga“. Pokud jde o jeho fotbalovou minulost, za zmínku 

určitě stojí jeho angaţmá v týmu Švarc Benešov, kde působil v 

letech 1989 - 1991. Tehdy tento tým vybojoval postup do 2. 

fotbalové ligy. Dále tento borec odehrál několik sezón v 

německé 5. lize (na naše poměry divize) v týmu FC 

Leuchtenberg. Po přestěhování do Rovně se stal hráčem FC 

Litětiny, hostoval i v týmu Mnětic. Nastupuje za áčko i béčko, 

na podzim u nás nastřílel jiţ 7 gólů!! (včetně přípravy).  

Doufejme, ţe se mu bude střelecky dařit i nadále, ţe přispěje k 

dalšímu vzestupu fotbalu v Rovni. Dnešních pár otázek patří 

právě jemu: 

Míro, můžeš doplnit něco o svých fotbalových začátcích? 

Jako ţáček jsem začínal v malé vesničce Vřesina u Opavy a 

paradoxně jako brankář A-týmu.  Pro zajímavost, jako gólman 

jsem se postavil jednou mezi tyče i v zápase  proti béčku  Rovně 

v Dolanech. 

Jak to bylo, že jsi z Rovně v roce 2011 po skončení hostování 

odešel? Za tuhle otázku jsem velice rád. Konečně můţu všem 

příznivcům Rovně odpovědět na jejich dohady. Jelikoţ jsem v  

Litětinách jiţ nechtěl hrát,  trenér Vašek Vaníček mi přislíbil 

hostováni v Rovni. V té době jiţ věděl, ţe bude trénovat Dolany 

a poprosil mě, jestli bych mu  nepomohl  u týmu mladých hráčů, 

hlavně pak zchladit jiţanské horké hlavy v sestavě Dolan,  jako 

kapitán týmu a  abych jim pomohl  s postupem. Slíbil jsem, pokud Dolany začne trénovat tak pomůţu po 

podzimu s tím, aţ budu chtít zpět do Rovně, pustí mě Dolany zadarmo nebo tisícovku. Na tom se dohodlo i 

vedení obou klubů. Rovenští o dohodě mezi mnou a Vaškem Vaníčkem věděli a nedělali ţádné problémy, a 

pustili mě do Dolan. Za tohle jednání a ctění dohod bych rád touto cestou poděkoval všem funkcionářům 

Rovně. Bohuţel o ctění dohody mezi kluby v Dolanech nic nevědí a  teď dělají problémy s mým přestupem. 

Kde jsi dále hrál, jak se Ti dařilo? Je zde zmíněno několik fotbalových klubů, ale chybí tady klub, na 

který jsem hodně hrdý, a tím byl Rozvadov.  Hráli jsme okres a celý tým byl o partě, která šlapala jak na 

hřišti, tak mimo něj. Postoupili jsme do I. B třídy Plzeňska. Střelecky se mi dařilo, vyhrál jsem třikrát za 

sebou nejlepšího střelce okresu a pak mě ukradli Němci do DFC Leuchtenberg. 

Co se od té doby u Tebe změnilo, jak v soukromém, tak profesním životě? Od té doby se změnilo hodně. 

Hlavně mne ulovila „Mechovanda“ (manţelka Monika). 

Vrátil ses do Rovně, co se podle Tebe ve fotbale v Rovni změnilo k lepšímu i horšímu? Nerad hodnotím, 

co se zlepšilo nebo zhoršilo, ale překvapil mě přístup hráčů k tréninkům  a v některých případech i k utkaní. 

Jak hodnotíš roveňské trenéry? Jaroslava Frydrycha a Milana Rojkoviče? Nikdy jsem nehodnotil 

trenéry, všude to bylo za pokutu, ale v tomto případě udělám výjimku a snad mi to i odpustí. Co se týče 

Jardy, myslím, ţe je to kvalitní trenér, který chce hrát v první  polovině tabulky a táhnout áčko pomalu 

nahoru. My hráči to Jardovi zatím neulehčujeme. Milan, co na to říct?  Jsem v B-týmu a rád bych si ještě 

zahrál… Jinak je to neškodný pes. Je to takový trenér pro pobavení. 

Co přístup mladých, jsi s nimi jako nejstarší hráč v kabině spokojen? Mladý hráči nejsou špatný jak 

v áčku,  tak v béčku. Jen jim někdy chybí troška pokory a taky úcty k starším hráčům a trenérům. Jinak jsou 

kluci v pohodě a někdy umí dobře pobavit celou kabinu svými příhodami. 

Góly jsi dával, dáváš a ještě určitě nějaký čas dávat budeš. Co bude po podzimu, až skončí Tvoje 

hostování, zůstaneš v Rovni dál? Velice rád zůstanu v Rovni. Záleţí taky na tom, jestli si v Dolanech 

konečně uvědomí, co znamená ctít dohody a dostanou rozum. Co můţu potvrdit s jistotou je, ţe v Rovni 

bych rád dohrál aţ do fotbalového důchodu, a v případě neúspěšného jednání a přehnaných nároků Dolan 

svou kariéru ukončím jiţ letos v Rovni. 

Jak už bylo řečeho, hodně často pálíš ostrými. Odbočmě však k Tvému povolání. Pálil jsi ostrými i 

jako profesionální voják? To je samozřejmé, kaţdý voják pálí ostrými 

Kde jsi jako voják působil, jaké máš za sebou mise? Nerad mluvím o zahraničních misích, je to hodně 

citlivé téma,  hlavně doma pro manţelku, která si při mých zraněních,  ať váţných nebo lehkých,  uţila dost 



starostí, nervů i strachu,  a hlavně padlo dost slz. Doma o tom skoro vůbec nemluvíme. Jen pro zajímavost,  

mám za sebou Bosnu, Irák, Afghánistán, Kosovo, Mali, Kongo. Některé mise i vícekrát. 

Máš nějakou zajímavou vzpomínku na tuto dobu? Vzpomínek je mnoho, a jak se říká, na to špatné se 

zapomíná a na dobré vzpomíná. Jenţe některé člověk z hlavy nedostane. Toto téma se více hodí k pivu. 

Jednou jsem chtěl dostat z Afriky do ČR slona letadlem, ale nedokázal jsem africkým policistům vysvětlit, 

proč ten plyšový slon váţí 4,5 tuny.  Navíc nevěřili, ţe je na baterie…. My v republice si na vše stěţujeme, 

pořád se lidem něco nelíbí, ale po tom, co člověk zaţije a vidí na misích, tak je rád, ţe ţije v České 

republice. 

Ze soukromí. Můžeš našim divákům a čtenářům okomentovat a představit přiložený rodinný 

obrázek? To je velice jednoduché, ten v tom ţlutém,  tak to jsem já. V náručí drţím syna Ládika, budoucí 

roveňské útočné torpédo,  vedle mne stojí má ţivotní opora,  manţelka Monika,  a jak to tak vypadá,  snědla 

celý meloun a nerozkousala jej.  Dělám si srandu, čekáme druhý přírůstek do rodiny. Zatím ale nevíme,  

jestli kluka nebo holku.  

Na závěr, co vzkážeš spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Hlavně ať slouţí zdraví, bez kterého to 

nejde, více radostných fotbalových záţitků a hlavně fanouškům pevné nervy při naších utkáních. 

Míro, přejeme pevné zdraví Vám všem doma, ať se Vám vše daří a při fotbale, ať Ti to tam ještě 

hodně dlouho padá! Věřme, že Tě Dolany v rámci předchozích dohod nechají v Rovni.  

 

Náš soupeř v minulém kole 

 
SK Holice „B“ – AFK Lázně Bohdaneč  1:4 (1:2). Branky: 37. Velinský - 5. Flekr, 9. Blaţej, 81. Jakub 

Uhlíř, 90. Karela. HOLICE B: M. Bareš - R. Bareš, Hlava, Markovics, Tláskal - Stehlík, Fotul, Flachs, Lát - 

Velinský, Stárek. Rozh: Hamrník, ŢK: 1:3, div: 50. 

 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Heinz sportovní trofeje  IV. třídy Holicko 

 

           
               
 

Nejbližší program našich mužstev 

 
                 TJ Sokol Roveň „B“      - TJ Sokol Veliny                   Ne      18.10.   15:30 

SK Lázně Bohdaneč   - TJ Sokol Roveň „A“  So 24.10.   14:30 

FC Stavospol Litětiny - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 25.10.   14:30 

                TJ Sokol Roveň „A“      - SK Křičeň „A“                   So      31.10.    14:00 

TJ Sokol Roveň „A“  - Sokol Újezd               So    7.11.   14:00 

 

 

 


