
Roveňský poločas č. 13/2016 
Vydává Tělocvičná jednota Sokol Roveň 

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

 

Hodnocení podzimní části mistrovské sezóny 2016/2017 
 

 
Nahoře zleva Jan Kopřiva, Jaromír Pýcha,Tomáš Krpata, Petr Kopa – trenér, Iva Kašparová, Radek Král, 
Tomáš Chocholouš, Pavel Herbst, Milan Absolon, Miroslava Valentová, Jaroslav Valenta, Miroslav Kašpar, 
Ludvík Motyčka se svým vnukem Petrem,Luboš Kaplan, dole zleva Luboš Bartl, David Král, Lukáš 
Johanides, Miroslav Štancel, Jan Baláš, Jakub Dušek, Václav Žatecký, Václav Melc a před nimi Radim 
Novák.  Úvodní obrázek je z posledního zápasu okresního přeboru sezóny 2015/2016. Přestože náš tým 
v tomto zápase se sestupujícím mužstvem SK Křičeň prohrál děsivým poměrem 9:4, hráči i věrní příznivci 
byli plni optimismu, neboť o týden dříve po výhře 2:1 nad týmem SK Lázně Bohdaneč byl okresní přebor 
zachráněn i pro sezónu nadcházející... Jak to vypadá po podzimu, všichni víme, dnešní poslední vydání 
Roveňského poločasu v roce 2016 nám to pouze rekapituluje. Přečíst si můžete hodnocení trenérů a starosty 
TJ, předsedy oddílu kopané. Od hráčů a příznivců, bohužel,  nic e-mailem po drátech nedorazilo…   

 
Hodnocení Ing. Milana Cimfla, starosty TJ a předsedy oddílu kopané 

 
Jako již několikátou půl sezónu se mně nehodnotí vystoupení našich 
manšaftů dobře, snad kromě žákovských kategorií. Elita 
reprezentovaná A-mužstvem skončila po podzimní části na posledním 
místě, a to bohužel s dost velkým odstupem od nesestupových pozic. 
Nechci hodnotit detailně příčiny, ale já osobně jich vidím několik. 
Např. šílená tréninková morálka, absence zimního soustředění, malý 
zájem mladých hráčů o boj o triko v tomto týmu (zvýšení 
konkurence), malá konkurence (hrajeme pouze s vlastními 
odchovanci), nezájem některých hráčů na sobě pracovat, zvyšující se 
průměrný věk hráčů základní sestavy a mohl bych jmenovat mnoho 
dalšího, včetně nevelkého zájmu celého výboru FO. I o to pomoci " s 



drobnostmi ", např. organizace zápasů, pořadatelská služba, hlášení v rozhlasu, vili kádr, atd. atd. Za sebe 
proto říkám, že ještě tuto zimu jsem ochoten věnovat svůj čas tomu, abychom oživili kádr, zapracovali na 
fyzičce, na stmelení docela rozháraného kolektivu a přípravě mužstva na velmi těžké jarní období. Pokud 
nebudu cítit podporu všech zainteresovaných, budu zvažovat velmi tvrdě, zda budu dál pokračovat v obou 
funkcích, tedy starosty a předsedy FO. 
 
B-mužstvo by mělo být v pozici donátora mladých talentů do A-mužstva, toto kritizuji stále, dle mého 
názoru tomu až na výjimky to tak není. Jejich hrací kalendář dle rozlosování se mně osobně vůbec nelíbí, 
hrát několikrát za sezonu s těmi samými soupeři nepřispívá už k tak pošramocenému kreditu této soutěže. 
Domnívám se, že další reorganizace je nutná, protože takto bude velmi uvadat zájem tuto soutěž hrát. S 
výsledky a celkovou organizací díky trenérovi Milanu Mekymu Rojkovičovi můžeme být vzhledem ke 
složení kádru přiměřeně spokojeni. 
 
Největší radost mně samozřejmě dělají naši nejmenší, hráči mužstev U-8 a U-10. Jejich trenér Petr Kopa ( 
ale nesmím zapomenout ani na další: Martina Brňáka, Romana Valentu, Davida Šišána ) rozpoutal mezi 
malými fotbalisty hotové šílenství. Je radostí vidět na hřišti desítky malých fotbalistů a především zájem 
jejich rodičů doplněné organizací, povzbuzovaním při zápasech, pomocí s dopravou apod. Rád bych, 
abychom pro ně vytvořili takové podmínky, aby většina z nich chtěla hrát za Roveň a splnil se tak sen 
našeho skvělého novináře a glosátora Míry Pýchy (toho času už asi s dlouhými šedivými vousy), a na našem 
hřišti se hrál krajský fotbal. 
 
Přeji všem pohodové a klidné svátky, malým capartům hodně dárků pod stromečkem (třeba nové adídasky) 
a zdravé vykročení do roku 2017 !! 
 
A jako každoročně všechny zvu na vánoční turnaj, Memoriál Miroslava Hemerky, který se uskuteční 
tradičně 25. 12. 2016 od 13:00 na umělohmotné trávě za sokolovnou.  
 

TJ Sokol Roveň „A“, Pernštejn okresní přebor 
 

 
TJ Sokol Roveň „A“ po vítězném zápase s Mikulovicemi, nahoře zleva Tomáš Chocholouš, Jan  Kopřiva –
asistent trenéra, Vašek Melc, Ondra Mikuláš, Tomáš Krpata, Luboš Mládek, Lukáš Johanides, Miloš 
Pachovský, Radek Shejbal, dole zleva Honza Baláš, Aleš Kašpar, Jakub Dušek, Michal Pekárek a Milan 
Machatý. Trenér Petr Kopa přítomen nebyl, kopal za Ředice.  
 
Výsledky: Roveň – Ostřešany 0:1, Rosice – R 2:2, R-Opatovice 0:2, Chvojenec –R 1:3, R –Přelouč B 0:1, 
Přelovice – R 1:0, R- Moravany B 0:2, Nemošice –R 2:2, Lázně Bohdaneč –R 4:1, R – Újezd 0:3, Dříteč – R 
3:0, R – Mikulovice 5:4, Dašice – R 4:2 
 



Střelci branek: 4 - Pekárek, 3- Machatý, 2 - Kaplan, Svoboda, 1- Kašpar, Štancel, Chocholouš,vlastní 
Hodnocení Petra Kopy, hlavního trenéra: „Podzimní část nám skončila a my se nacházíme ve stejné 
situaci jako před rokem. Když jsem kývl na možnost trénovat A-tým, věřil jsem že OP zachráníme, a to se 
nám také podařilo. Neříkám, že to bylo jednoduché, ale viděl jsem ve většině jarních zápasech  bojovnost, 
nasazení a chuť vyhrát, a to byl základ našeho úspěchu. S tímto pozitivním přístupem jsme šli do nové 
sezony a vše vypadalo dobře. Co se však stalo během 4 měsíců, mně není dost jasné, a popravdě tomu 
nerozumím. Veškerá morálka upadla do podprůměru a chuť některých hráčů předvést alespoň něco z výše 
uvedených atributů zmizela úplně. Situace je opravdu zarážející a bude nás to stát opět mnoho sil a fotbalové 
bolesti, pokud budeme chtít pokračovat v OP. Nejsem ten, co by se vzdával již předem, jestli ale  nezačneme 
každý sám u sebe a budeme hledat neustále chyby na druhých, tak to nevidím moc pozitivně. Jsou tu určité 
možnosti, jak posílit tým o 2-3 zkušenější hráče, ale bude to stačit? Uvidíme na konci jara. Snad abych nebyl 
jen negativní, odehráli jsme spoustu vyrovnaných zápasů a na konci rozhodoval vždy jen jeden gól, bohužel 
však k naší smůle v naší síti, ale kluci makali a chtěli to změnit. Nemáme špatný tým a já jim všem věřím. 
Bude to těžká zima a bude to bolet, ale my ten okres udržíme! Děkuji všem příznivcům a lidem, kteří se 
kolem našeho fotbalu točí, své rodině, přítelkyni za trpělivost a hlavně klukům za podzimní část, ať už 
dopadla, jak dopadla... Hezké svátky a šťastný nový rok.“ 

 
TJ Sokol Roveň „B“, Hainz – sportovní trofeje IV. třída Holicko  

 

 
TJ Sokol Roveň „B“ před derby zápasem v Litětinách, nahoře zleva Míra Štancel, Jirka Roček, Lukáš 
Johanides, Roman Valenta, Tomáš Mikan, Radek Král, Milan Kašpar, Vašek Melc, dole zleva Tomáš 
Chocholouš, Petr Motyčka, Jakub Dušek, hrající trenér Milan Rojkovič a Michal Nečesaný. 



Výsledky: Sezemice B – Roveň B 0:6, Ředice B – R 6:2, Dašice B – R 7:2, Popkovice –R 1:3, R- Dašice B 
3:4, R - Nemošice B 2:2, Litětiny –R 3:1, R – Dříteč B 2:0, R – Sezemice B 0:0, R-Ředice B 2:2, Dříteč B – 
R 0:3. 
Střelci branek: 7 – Žatecký, 5 – Melc, 2 – Rojkovič, Štancel, vlastní, 1 – Brňák, Johanides, Motyčka, 
Zeman, Chocholouš, Mikan, Dušek, Michal Šándor. 
 

Hodnocení Milana Rojkoviče, hrajícího trenéra: „Hodnocení podzimní části? Asi 
ho ohodnotím takto. Když se podívám na tabulku, tak čtvrté místo, sice pod 
Litětinami, ale není špatné. Přesto, určitě mohlo být líp. Je nás v tabulce jen osm, 
 s některými mančafty hrajeme třikrát nebo dvakrát, na jaře to bude jiné, hold takhle 
to FAČR vymyslel!? Ke každému zápasu jsem napsal hodnocení, takže udělám 
rychlý souhrn. První zápas vyšel na výbornou, druhý bohužel byl na ručník, třetí 
dobrý a postupně si to sedalo do našeho normálu. S výsledky jsem docela spokojen, 
až na pár výjimek, hlavně by naše bodové konto bylo větší, kdybychom proměňovali 
šance. Velkou slabinou je docházka hráčů, omluvenky a stále každý zápas jiná 

sestava… Těžké je vytvořit základ a na něm stavět. Vím, že pokaždé to nejde nebo se objeví nějaký 
problém, zranění. Tomu rozumím, ale opět musím vytknout hráčům to, že vše nechávají na poslední chvilku, 
pozdě informují mne jako trenéra. Hodnotit jednotlivé řady? Obrana? Pokaždé jiná, a to je problém, ale i tak 
nezklamala. Jen to chce více komunikace a modernější způsob hry, myslím tím rozehru do stran, více laděné 
útočné beky, odvahu k tomu jít a nebát se. Záloha? Ve středu zkušenost i mládí, což by mělo vyhovovat. 
Kraje zálohy,ty jsou stabilní, akorát je střed moc nevyužívá. Chtělo by to točit, pravá, levá strana. Od 
krajních záložníků bych chtěl více podržet míč a snažit se, aby je dobře centrovali do vápna. Útok, to nevím 
jak napsat. Zakončení bída, nic moc bojovnost, dravost. Chtělo by to více myšlení v zakončení a hlavně 
zjednodušit hru. Těch šancí, co nedáme…Ale nejsou to jen útočníci, ale to platí pro celý tým. Také štěstí se 
nám v některých zápasech velkým oblokem vyhnulo. Hodnotit jednotlivce? Od toho jsou fanouškové, já si 
to nechám až na konec sezóny. Do jarní části přeju klukům jen zdraví a zábavu s fotbalem, a stálou radost 
z něj. Když je parta, je to lepší, chápete to?  
Dík všem,  Meky.“ 

 

 
                                  

  

     
 
Příznivci TJ Sokol Roveň vyrazili na kolech na derby zápas béček v Dašicích. Na prvním snímku zleva - 
Ludvík Motyčka, Josef Kaplan, Roman Horák a Jiří Baláš. Pátým cyklo příznivcem byl Jaromír Pýcha (ten 
byl však z druhé strany fotoaparátu)… 
 



Elévové, okresní soutěž U-10  
 

 
 

TJ Sokol Roveň, elévové U-10, zleva Bartoníček Adam, Novák Radim, Svoboda Tadeáš, Chabada Jan, 
Fritsch Lukáš, Novotný Jakub, Kántor Matěj a dole Jedlička Lukáš. Chybí Kardoš Pavel. Trenér týmu 
Roman  Valenta. 
 
Výsledky:Moravany –R 24:0, R-Sezemice 3:0, Ředice – R 4:11, R-AFK SKP Pce 6:2, R – Dašice 2:2, Býšť 
–R 2:6, R-Opatovice 1:4, Holice B – R 1:4, R-Dříteč 5:4 
Střelci branek:  Svoboda Tadeáš 12x, Novotný Jakub 8x, Novák Radim 6x, Bartoníček Adam 5x a Chabada 
Jan 5x 
 
Hodnocení trenérů, Petr Kopa: „Kluci z U-10, už značně ostřílení z množství odehraných zápasů, si tento 
půl rok vedou moc dobře. I díky zapracovaní nového trenéra Romana Valenty, kterému touto cestou moc 
děkuji, jsme na podzim předváděli skvělé výkony a je vidět, že naše práce nese úspěchy. Je jasné, že naše 
nároky se budou s postupným věkem kluků zvyšovat a budeme po nich chtít čím dál víc, ale to k dnešnímu 
fotbalu patří a já doufám, že to vše zvládneme. Hodnocení nechávám tedy na Romanovi a děkuji všem, kteří 
nám pomáhají a jsou s námi.“ 
 
Roman Valenta: „K mužstvu jsem přišel jako pomoc Petru Kopovi a vlastně jsem nevěděl, co od toho 
čekat. Byla to pro mě nová zkušenost. Kluci chodili pravidelně na tréninky úterý a čtvrtek o prázdninách. Po 
začátku soutěže se trénovalo většinou jen jednou týdně. Kluci chodili na tréninky poctivě a snaží se naučit 
vždy něco nového. Je vidět, že je fotbal baví, a když budou pokračovat jako doposud, tak by z nich mohli 
být i dobří fotbalisté. I když v této soutěži o výsledky tolik nejde, tak je dobré, že jsme z deseti zápasů 
šestkrát vyhráli, jednou remizovali a třikrát prohráli. Těší mě hlavně krásný vítězný zápas v Holicích. V této 
soutěži je znát, když má soupeř silný ročník, ale to se může příští rok změnit. Chtěl bych poděkovat 
rodičům, kteří s námi pravidelně jezdí, a jejich podpora je znát. Doufám, že budeme v této poctivé práci 
pokračovat i v příštím roce.“  



Elévové, okresní soutěž U- 8  
 

 
 
TJ Sokol Roveň, elévové U-8, stojící zleva: Jeřábek Vašek, Brňák Štěpán, Ducheček Jakub, Polcer Aleš, 
Exnar Tomáš, Kopa Samuel, fanynka Brňáková Adélka, dole zleva Netík Michal, Jedlička Toník, Lukáč 
Radek a Hájek Adam. A za svým týmem trenér Petr Kopa. 
 
 
Výsledky: Mnětice –R 0|:3 kont., H.Jelení –R 11:4, R-Nemošice 0:17, R-Máteřov 12:3, Dašice – R 11:1, R-
Mikulovice 2:17, Sezemice – R 13:4, R-Moravany 2:8, R – Dříteč 2:5, FK Junior Pce –R 19:7 
 
Nejlepší střelci branek: 13 - Exnar Tomáš, 12 - Brňák Štěpán, 5 - Ducheček Jakub a 3 Kopa Samuel 
 

 
Tímto obrázkem našich elévů si připomínáme jejich super ukončení minulé sezóny. 



       
                Milan Cimfl a Pavel Herbst vzkazují           TJ Sokol Roveň, nad 35 let, foto z loňského  
          všem:„ Pojďme dál, společně to dokážeme!“         Memoriálu Miroslava Hemerky, nahoře zleva 
                                                                                                Milan Cimfl, Víťa Smítal, Milan Kašpar, 
                                                                                            Luboš Mládek, Jirka Tesař a Petr Kremlička               
 

Na závěr… 
 

 
Početná skupina, příznivci TJ Sokol Roveň, dorazili i na poslední listopadový podzimní zápas 

okresního přeboru do Dašic. Nahoře zleva Jaromír Pýcha, Tomáš Hála, Luboš Dědek, přítel Katky 
Valentové, Milan Kašpar, Jana Shejbalová, Miroslava Valentová, Vítězslav Stehno, Tomáš Mikan, Roman 
Horák, Jakub Chobot, Libor Třasák, Miroslav Dědek, dole zleva přítelkyně Tomáše Krpaty, Josef Bláha, 

Kateřina Valentová, Iva kašparová, Miroslav Kašpar, Jaromír Krpata ml., Jaroslav Valenta. A to na zápase 
byli i další Roveňáci, kteří se nešli fotit – Ludvík Motyčka, Jaroslav Shejbal,  

Luděk Vach ml. a Jaromír Krpata st….      
 

Co ještě dodat? 
 

Výkladní skříní každého oddílu je první mužstvo. Výkladní skříň je, zdá se, mírně omšelá, 
potřebovala by zřejmě výraznější obměnu. Špatný fotbalový podzim roku 2016 skončil. 

Opakuje se to, co v loňském roce.  Hráči musí jasně říct, zda jim záleží na záchraně  
okresního přeboru. Je to však především na těch mladších, kterým jsme věřili a pořád ještě 

věříme!! A samozřejmě, taky je pro to potřeba něco udělat, hlavně kvalitně potrénovat. 
Přejít od slov a slibů u piva k poctivé dřině. Podmínky pro přípravu máme v Rovni jako 

málokterý oddíl krajských soutěží, i toho je potřeba si vážit…  
 Je třeba získat novou sílu a chuť na fotbal, dohodnout, zda bude tým posílen. Bylo by 
smutné, aby se v obci, která má dva tisíce obyvatel, hrála od příští sezóny jen III. třída. 



 Co si budeme namlouvat, byla by to i ostuda pro výbor, který dlouhodobě staví pouze na 
domácích hráčích, někteří však na důvěru vyloženě kašlou. Při sestupu by snad nemělo ani 

smysl držet béčko, které některým našim borcům dnes na provětrání stačí… 
 

Určitě však máme všichni radost z našich nejmladších, obrovský dík patří všem 
zainteresovaným!  

 
 

Fotbalový výbor a hráči všech našich týmů, 
 i po nepovedeném podzimu našeho elitního týmu, přejí všem hezký zbytek letošního roku, 

pevné zdraví i nervy.  
 
 

Děkujeme za podporu všem našim sponzorům i obci Dolní Roveň. Na shledanou na fotbale 
v Rovni opět v roce 2017. Věřme všichni, zase bude líp! 

 
 

 
 

Fotbal v Rovni žije, a žít bude i dál! 
 
 

Roveňský poločas pro Vás od roku 2010 připravuje Ing. Jaromír Pýcha,  
tisk zajišťuje Radek Král, DiS a Pavel Herbst  

 


