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Kopy, coţ je, bohuţel, obrovská chyba… Na snímku vidíte zaskakující trenéry Ondru 

Mikuláše a Martina Brňáka, zleva nahoře Kuba Novotný, Táda Svoboda, Tom Jeřábek, 

Adam Bartoníček, Míra Krejčík, zleva dole, Máťa Kántor, Honzík Chabada, Luki Jedlička,  
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Vítejte na posledním veledůleţitém zápase, ve kterém budou hrát oba soupeři opět o kapku 

naděje. Dnes k nám přijíţdí další soupeř z druhého konce okresu, který je na tom bodově 

podobně mizerně jako náš tým. Odehrál však velice solidní zápas v Holicích a minulý týden 

dokonce porazil Bohdaneč, takţe je v dnešním měření sil mírným favoritem! Přejeme všem 

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

 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“  - SK Křičeň „A“ 2:4 (1:1), branky Krpata, Vach,  J. Baláš - O. 

Mikuláš, L. Mládek, L. Vach, T. Krpata - L. Kaplan, T. Madák, A. Kašpar, M. Pekárek - M. 

Štancel, M. Absolon (střídali: V. Ţatecký, J. Shejbal, Mi.Šándor, J. Kučera). Hráčům nelze 

upřít snahu, bohuţel  snaha opět na body nestačila. Stejný soupeř odjel 24. 5. 2015 z Rovně   

s debaklem 7:0, nyní zvítězil 4:2, kdyţ našemu muţstvu opět ve druhé půli došel dech. Na 

webu vysledky.lidovky.cz se ptá  31.10. 2015 jeden z účastníků diskuze: „ To by mě 

zajímalo co se v té Rovni děje?“. Toť otázka, vše je třeba rozebrat ve vedení i v kabině,  

vyhodnotit a přijmout nějaká opatření. Hlavně je však  třeba to nezabalit a makat dál!  

TJ Sokol Roveň“B“ – Nemošice „B“ 1:2 (0:1), branka Štancel, sestava Sluka - M. Kaš- 

par, Pospíšil, Ţatecký, Cimfl - Nečesaný, Johanides, Bartl, Chocholouš - Rojkovič, Štancel 

(Motyčka, Sháněl). Hra vyrovnaná, ale hraje se na góly. Pochvala pro gólmana Sluku,  další 

šance vychytal a kryl i penaltu. 

 

 

Na slovíčko s trenérem elévů Petrem Kopou… 

 

Petr Kopa (nar. 1980) se jiţ řadu let věnuje 

přípravě našich elévů. Fotbalista, který má 

bohaté fotbalové zkušenosti z vyšších soutěţí. 

V Holicích si zahrál i divizi, aktuálně kope I.B 

v Horních Ředicích. Svou trenérskou kariéru 

začínal v Rovni, v době, kdy plnil náhradní 

vojenskou sluţbu, mimo jiné po boku Miloše 

Matouška, na kterého dodnes v dobrém 

vzpomíná celá řada současných hráčů z Rovně, 

Holic či Pardubic. Řada příznivců Sokola 

Roveň by ráda Petra viděla znovu v barvách 

našeho týmu, toho se však stále nedaří 

dosáhnout. Elévové mají jiţ mistrovské zápasy odehrány, proto je dnešní povídání určitou 

bilancí této fotbalové kategorie.    

Petře, můžeš našim čtenářům popsat, jak probíhal fotbalový podzim elévů?  Hezké 

podzimní odpoledne všem příznivcům roveňského fotbalu. Tento ročník jsme přihlásili 

soutěţ U10 a s kluky jsme tak poprvé poznali, jaké to je hrát proti starším. Myslím, ţe jsme 

tím objevili naše slabosti a nedostatky, a máme přes zimu co dohánět. I kdyţ jsme pravidelně 

trénovali a připravovali se na utkání, ne všechna dopadla úplně dobře. Ale většina kluků to 

zvládla a poprala se  s tím. Odehráli jsme celkem sedm zápasů, ve kterých jsme dvakrát 

zvítězili a pětkrát prohráli. 

Co zápasy a turnaje, můžeš nám napsat výsledky, střelce branek? Dokázali jsme porazit 

Býštˇ a Dříteč, prohry pak přišly v zápasech s týmy z Moravan, Holic, Dašic, Horního Jelení 



a Opatovic. Myslím, ţe není ani tak podstatné, jak zápasy skončily, ale především to, ţe 

hrajeme a máme moţnost vidět, kde máme určité nedostatky a na čem je potřeba zapracovat. 

Jak tréninky, našel se někdo, kdo by ti pomohl? Jaká byla účast na trénincích?  

Tréninky probíhaly kaţdé úterý a čtvrtek. Musím říct, ţe docházka byla poctivá a všichni 

vţdy pořádně makali. Co se týká výpomoci, tak chci poděkovat především rodičům                

a obzvláštˇpak mému švagrovi Martinu Brňákovi, který mi pomohl nejvíc. Takţe, Martine,  

DĚKUJI MOC. 

Kdo patří k nejlepším? Ţádný nejlepší hráč bohuţel v našem týmu není… Protoţe nejlepší 

jsou úplně všichni, kdo hrají a poctivě trénují. 

Co kluky čeká v průběhu zimy? Protoţe uţ zápasy skončily, budeme teď do konce 

listopadu trénovat a od prosince dostanou kluci pauzu a budeme se scházet podle počasí o 

víkendu na umělé trávě na dobrovolné tréninky. Mám i domluvenou halu na Jelení, kde s 

domácími odehrajeme  pár zápasů v hale, ale turnaje letos ještě vynecháme. V půlce ledna 

pak vyuţijeme nadále umělou trávu a tělocvičnu. Mám v plánu i malé soustředění, které by 

mělo proběhnout formou příměstského tábora, ale vše bude záleţet na domluvě s rodiči a 

vedením. 

Co si myslíš o tom, že by měla mít Roveň vedle týmu elévů i mužstvo žáků? Tým ţáků 

by byl určitě super, ale obávám se, ţe nemáme dostatek dětí, takţe snad aţ nám dorostou 

elévové. Navíc nevím, kdo by oddíl vedl.  

Co říkáš na  výsledky a postavení týmu mužů Sokola Roveň? Upřímně, radost z toho 

nemám. Kdyţ vidím, jak se klukům nedaří, ale vzhledem k tomu, jaký mají někteří hráči 

přístup k tréninkům, a jak přistupují k zápasům (hlavně ti mladí), není se čemu divit. A 

pokud si někteří myslí, ţe mají na to hrát kraj v Holicích, tak musí hlavně něco ukázat tady v 

Rovni, protoţe s takovými výkony, co předvádějí, nemůţou hrát ani v béčku Holic. Jen 

doufám, ţe se Roveň  udrţí v okrese a nespadne, protoţe pak uţ nevím, kdo by tady chtěl 

hrát. Drţím pěsti borci, a vy mladý, ukaţte, ţe na to máte, a pak teprve běţte hrát vyšší 

soutěţ! 

Na závěr klasická otázka: Kdy uvidíme Petra Kopu v barvách mužů Sokola Roveň? 

 (pozn.: bohuţel, dotaz zůstal bez odpovědi…).      S pozdravem všem Kopik 

Petře, díky za práci pro TJ Sokol Roveň, ať se Ti vše daří, ať Ti pod rukama rostou 

budoucí fotbalové hvězdy, respektive kluci, které fotbal baví a mají vztah k našemu 

fotbalovému oddílu…  

 

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

 

                        
 

 



Náš soupeř v minulém kole 

 

Újezd - Lázně Bohdaneč 1:0 (0:0). Branka: 59. vlastní. ÚJEZD: Hývl - M. Rozsévač, Dvořáček, 

Chlumecký, Sobotka - T. Bendţík, Jakub Petříček, Koblíţek, Jiří Petříček - Vohralík, J. Rozsévač (Huňáček, 

Filipi, Rambousek, Jandák). 
 

Slovo na závěr… 

 

Dnes nám končí fotbalový podzim.  Roveňský poločas Vám ještě přinese v elektronické 

podobě vyhodnocení podzimu, prostor k vyjádření dostanou tradičně trenéři i vedení TJ 

Sokol Roveň. Pohled na tabulku je zoufalý, fotbalový úpadek v celé naší velké obci je do očí 

bijící a nepřéhlednutelný. Zdá se, ţe pro Roveň je historicky nepřekonatelným  fotbalovým 

vrcholem pouze a jen účast v okresním přeboru. Bohuţel, ten vrchol se nám  pomalu,  ale 

jistě  začíná ztrácet v podzimních mlhách… Malým očekávaným vrcholem a atrakcí pro 

diváky měl být v letošním roce jiţ v pořadí třetí zápas „ O pohár starostky obce Dolní 

Roveň“ mezi týmy FC Litětiny a TJ Sokol Roveň. Ţádný vhodný termín se zřejmě nenašel, 

pohárový mač dvou rivalů se nekonal… Věřme, ţe poslední místo  po podzimu není 

definitivní, ţe výbor  společně s hráči něco vymyslí a udělají maximum pro záchranu této 

soutěţe. Řada hráčů se nám věkově posunula, po vystudování zastává významné pozice 

v různých firmách a institucích, nevím však o nikom novém, ţe by se zapojil  a organizačně 

či jinak podpořil náš oddíl.  Věřme, ţe nepřijde nikdo s podobným nápadem jako na Slovanu 

Pardubice. Nevíte, o co se jedná? Chtějí  prý zrušit fotbalový stadión s divizní tradicí a na 

jeho místě postavit bytové domy… Doufejme, ţe u nás někdo moudrý  nepřijde třeba s tím, 

ţe by místo hřiště mohlo být krásné  políčko s řepkou olejkou či úhlednými řádky brambor… 

Fotbalisté si vše rozříkají určitě jiţ dnes na rozlučce v separé  hospody za sokolovnou. My 

příznivci to pochopíme, nebudeme jim zaclánět a půjdeme si domů v klidu při lahváčích 

přemýšlet o tom  proč jsme fotbalově právě tam, kde jsme. Můţeme se utěšovat a tiše doufat, 

ţe nás  třeba čeká podobný fotbalový zázrak, který se stal ve Slavii Praha… Jo,  a abych 

nezapomněl, alespoň malé připomenutí. V letošním roce uplynulo 85 let od zaloţení oddílu 

kopané v Rovni. Ţádné oficiální oslavy se nekonaly, nejsou lidi… Přejeme všem příznivcům 

hezký zbytek letošního roku, děkujeme  všem za trvalou přízeň a uvidíme, zda bude  o čem a 

pro koho přípravovat Roveňský poločas  i v roce 2016. Pro všechny potencionální zájemce, 

kterým není fotbal v Rovni lhostejný a mají chuť pomoci, hlaste se, nejlépe  u Pavla Herbsta, 

a nejlépe hned dnes!  Nazdar všem přátelům kopané a té roveňské zvlášť! 
            

  

 
Roveňský poločas pro Vás již od podzimu 2010 připravuje Jaromír Pýcha, tisk zajišťuje Radek Král a Pavel Herbst  


