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Dne 18. 10. 2015 se v naší sokolovně opět hrálo divadlo! Divadelní spolek Šembera 

z Vysokého Mýta přijel s inscenací Noc na Karlštejně. Bylo se na co dívat, bylo co 

poslouchat. Po podzimních fotbalových tragédiích či komediích zase něco jiného, co dopadlo 

tak, jak se očekávalo…Více obrázků z tohoto představení najdete na našich webových 

stránkách, mimo jiné v divadelním speciálu Roveňského poločasu.       
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Vítejte na veledůleţitém zápase, ve kterém budou hrát oba soupeři o naději či Černého 

Petra… Dnes k nám přijíţdí soupeř z druhého konce okresu, který je na tom bodově podobně 

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


mizerně jako náš tým. Naši borci mají stále pouhé čtyři body a pomalu zapomněli, jak chutná 

vítězství. Udrţí kanonýrka Biatha a budou se konečně radovat z další výhry? Uvidíte, 

přejeme všem krásný sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně 

připraven. 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 Holice „B“ 2:6 (0:4), branky Absolon, Vach,  sestava J. Baláš – 

O. Mikuláš, M. Šándor, L. Mládek, O. Koláček – L. Kaplan, L. Vach, V. Ţatecký, J. Shejbal 

– M. Pekárek, M. Absolon (střídali: T. Madák, A. Kašpar). Soupeř zahájil záchranářské 

práce, posílen o T.Jedličku, Ručku, Fotula či Láta z áčka a s dirigentem R.Machatým  náš 

tým doslova rozprášil 

TJ Sokol Roveň“B“ – Sokol Veliny 1:2 (0:1), branka Pekárek, sestava Rojkovič - Sluka, 

Pospíšil, R. Král, Nečesaný - Chocholouš, Ţatecký, Johanides, Motyčka - Cimfl, Pekárek 

(Sháněl, Dušek). Výsledek odpovídá dění na hřišti.  

AFK Lázně Bohdaneč – TJ Sokol Roveň „A“ 1:0 (0:0), sestava: Baláš - O. Mikuláš, O. 

Koláček, Vach, Absolon, Kaplan, Pekárek, A. Kašpar, Madák, Kučera, Štancel (72. 

Johanides). Rozhodčí M. Rambousek, branka padla v 92. minutě, domácí laik na lajně 

údajně pustil ofsajd, coţ neunesl Tomáš  Madák a šel předčasně do sprch. Pochvala pro 

Honzu Baláše, který v tomto zápase vychytal řadu šancí domácích.  

FC Litětiny –  TJ Sokol Roveň „B“ 2:1 (1:0), branky Bečička, J.Kaplan -  Štancel. Před 

stovkou diváku zaslouţená výhra domácích, herní převaha na naší straně, ale gólově ani 

posily z áčka  (Vach, Šándor) nic nezmohly.   

 

Zpověď hříšníka aneb Radek Přibyl (nar. 1991)  si  vykoledoval deset zápasů… 

 

Podobně zněl titulek článku Pardubického deníku dne 16. 10. 

2015, který je oficiální zprávou z jednání OFS Pardubice. 

Radek Přibyl byl potrestán pozápase TJ Sokol Roveň „B“ – 

Sparta Dašice „B“ disciplinární komisi trestem, který v Rovni 

nepamatujeme. Nepodmíněným trestem, který pro něho 

znamená fotbalové stop na deset soutěţních utkání. Jelikoţ 

Radek Přibyl nepatří mezi hráče, kteří by měli pověst „zlých 

muţů“, patří dnešních pár otázek tomuto hráči. 

Radku, můžeš našim čtenářům připomenout, za co jsi 

trest vyfasoval, ve kterém zápase se to seběhlo? 

 Byl to zápas béček s Dašicemi. Nesportovní chování, úder 

soupeře rukou. 

Co Tvému zkratovému jednání v zápase předcházelo? 

Tvrdý náraz do protihráče. Pokud si dobře pamatuji, tak bez 

balonu. 

Říkáš, že jsi byl sám také zraněn. Můžeš upřesnit, jaké šrámy jsi schytal Ty? 

Podvrtnutou krční páteř, pohmoţděná čelist, prokousnutá část jazyka, uštípnuté dva zuby a 

vykloubené rameno. V nemocnici si mysleli, ţe jsem hrál ragby. 

Co jmenovaný protihráč? Byl rovněž potrestán? 
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Prý bylo všechno podle pravidel. Takţe ne. 

Na disciplinární komisi jsi byl osobně?  Kdo Tě dále doprovázel a proč? 

Ano byl. A se mnou Pavel Herbst jako vedoucí muţstva a pan Motyčka jako hlavní 

pořadatel. 

Jak probíhalo jednání disciplinárky? 

Předseda komise se nás zeptal, jak se to stalo. Celé to trvalo asi 15 min. Ani pořádně 

netuším, co jsme tam dělali. Stejně bylo předem jasné, co dostanu za trest a spoluhráčovo 

chování na zřetel vůbec nebrali. 

Měl jsi možnost se od zápasu se svým protihráčem z Dašic setkat? Co jste si vzájemně 

řekli… 

Potkal jsem se s ním aţ před komisí. Vůbec jsme spolu nemluvili. 

Trest je sice tvrdý, ale předpokládám, že sportovně uznáš, že takto se nelze zachovat, a 

tím pádem, že je výše trestu i zasloužená? Souhlasíš? 

Souhlasím. 

Jsi stále ještě mladý, přesto… Kolik červených jsi ve své kariéře nasbíral a za co? 

Myslím ţe dvě. 

Co nyní budeš dělat ve volném čase, když máš od fotbalu nucenou pauzu? 

V současné době se budu věnovat rekonstrukci bytu. A aţ bude více času, tak se začnu 

připravovat na extrémní běhy. A chtěl bych zkusit maraton. 

Doufám, že kopačky nepověsíš na hřebík, právě proto, že jsi mladý a v případě, že bys 

poctivě trénoval, patřil bys určitě do základu prvního týmu… 

Uvidím, jak na tom budu i časově příští rok. Ale nijak aktivně se zapojovat nebudu. Všech 

moţných zranění jsem měl více neţ dost. A hrát fotbal “ jen tak “ – pro zábavu a oddychově 

se uţ nedá ani ve IV. třídě. A pak z toho vznikají situace, jako je třeba zrovna teď. 

Co bys k celé kauze řekl na závěr? 

Omlouvám se všem účastníkům této kauzy. 

 

Náš soupeř v minulém kole 

 
Křičeň - Ostřešany 2:2 (0:1). Branky domácích: 49. a 89. Biath  sestava Pleskot - Hanzl, 

Hackenberg, L. Půlpán (15. Ginter, 22. Kopáč, 76. Blaţek), Malý - F. Gloza, Urbanec, Pilc, 

Šprync (76. Ryšavý) - Koki, Biath 
 

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

 

              
  



 

Malá hádanka na závěr… 

 

 
Jaromír Krpata (nar. 1988), Tomáš Krpata (nar. 1989) a Marek Schmeiser (nar. 1996).  Všichni  

jsou kmenovými hráči TJ Sokol Roveň. Bratři Krpatové mají zkušenosti z divize, resp. krajského 
přeboru v Holicích.  Marek Schmeiser aktuálně působí v týmu TJ Luže (I.A třída). Jeden z nich by 

se mohl  po zranění dnes objevit v našem týmu. Uhádnete který z nich to bude?         
               

Nejbližší program našich mužstev 

 

        TJ Sokol Roveň „B“  - SK Nemošice „B“  Ne  1.11. 14:00 

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

 

 
 
 

 


