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Vítej fotbalové jaro 2017 v Rovni! 
v tabulce po podzimu poslední, má
zápas nám nabízí lahůdku v podob
z Rovně, včetně našeho nového asistenta trenéra, hájila v minulosti
fotbalovém věku, právě barvy soupe
Štěnička, Roman Král aj. Aby fotbalových lah
obci další derby. Do Indián Arény
kouče Milana Rojkoviče. Výkop je rovn

ýý  ppoollooččaass  čč..  11//
Vydává T ělocvi čná jednota Sokol Rove ň

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

ředstavuje dvě posily TJ Sokol Roveň s divizními zkušenostmi.
Jaromír Krpata (nar. 1988), oba začínali s fotbalem v

týmech FK AS Pardubice, FC Skuteč, SK Holice a TJ Sokol Moravany. Jarda
Tesla Pardubice, TJ Sokol Moravany a SK Holice. 

Pernštejn okresní přebor  

sobota 25. března 2017  

15:00 hodin  

                                                         
                                              

v Rovni! Začíná boj o udržení elitní okresní sout
poslední, má však odhodlání dokázat téměř nemožné. Hned první 
ůdku v podobě derby tradičních rivalů. Pikantností je, že 

nového asistenta trenéra, hájila v minulosti, 
soupeře. Za Dašice  hráli též Pavel Shejbal st. i ml., Pavel 
fotbalových lahůdek nebylo málo, hned zítra se hraje 
rény v Litětinách zamíří naše béčko, pod vedením 

ýkop je rovněž v 15:00 hodin. Začátek jara jak se pat
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divizními zkušenostmi. Vlevo Lukáš 
fotbalem v Rovni. Lukáš hrál 

, SK Holice a TJ Sokol Moravany. Jarda působil  
a SK Holice.  

 

íná boj o udržení elitní okresní soutěže, náš tým je  
ěř nemožné. Hned první 

Pikantností je, že řada borců  
 ve svém produktivním 

Pavel Shejbal st. i ml., Pavel  
nebylo málo, hned zítra se hraje v naší 

pod vedením hrajícího 
čátek jara jak se patří, co říkáte?   



PPřříípprraavvnnéé  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – FK Horní Ředice “A” 3:5 (3:1), branky Machatý 2, Svoboda 
SK Sokol Prosetín – TJ Sokol Roveň „A“ 2:3 (2:2), branky Kaplan 2, Krpata J., solidní 
zápas s vedoucím týmem okresního přeboru CR se hrál na umělé trávě v Litomyšli.  
SK Zámrsk – TJ Sokol Roveň „A“ 9:0, do zápasu s účastníkem I.B třídy nastoupila 
kombinovaná sestava bez řady opor, což bylo na průběhu zápasu hodně znát. 
TJ Sokol Roveň „A“ – SK Zámrsk 0:3 (0:0), náš tým držel se soupeřem dlouho krok, 
v závěru se projevilo prostřídání i zbytečná nedisciplinovanost některých našich hráčů. 
TJ Sokol Ostřetín – TJ Sokol Roveň „B“ 0:1(0:0), Šišán. Z pracovních důvodů po první 
půli odstoupil padesátiletý mladík Milan Cimfl, na těžkém terénu pak náš tým dohrával jen  
v deseti lidech, přesto dokázal zvítězit.    

Úvodní slovo hlavních představitelů TJ Sokol Roveň 

Ing. Milan Cimfl, president:  
“Vážení sportovní přátelé, dovolte pár slov na úvod.  Podzimní část 
soutěže jsme nezvládli sportovně ani výkonnostně, byla vidět slabá, 
až velmi slabá tréninková účast. Navíc se již delší dobu projevovala 
nutnost generační výměny (osu týmu tvořili hráči  
s ročníkem narození kolem 1980). Mnohé prohry vůbec nemusely 
být, celý zápas jsme hráli s většinou soupeřů vyrovnanou partii, 

 v závěrech zápasů ale bylo vidět tréninkové manko. Hodně těší, že i vzhledem ke špatným 
výsledkům celého kolektivu nedošlo k výraznějším projevům osobní nevraživosti mezi hráči, 
ani mezi hráči a trenéry. Tým zůstal zachovaný. TJ Sokol Roveň vstupuje do jarní části 
soutěže z posledního místa, podobně jako v uplynulém ročníku. Ale opět s odhodláním 
nejvyšší okresní soutěž zachránit. Do realizačního týmu mužstva byl zabudován asistent 
trenéra, muž s buldočí povahou, Jaromír Krpata st., trenérem zůstává Petr Kopa. Kádr 
z podzimní části soutěže zůstává pohromadě, nově přichází Jaromír Krpata ml. a Lukáš 
Pištora z Holic (divizní zkušenosti). Mužstvo se scházelo na trénincích pravidelně od začátku 
ledna s proměnlivým, ale celkem ucházejícím počtem borců. Od té doby co máme v Rovni 
hřiště s umělou trávou, nejezdíme na zimní soustředění, ale hojně ji v rámci přípravy 
využíváme. Do kádru se snažíme včlenit mladší hráče a postupně zase vybudovat základní 
jádro týmu. Jediným cílem je hrát pěkný fotbal pro oko věrného diváka, sbírat body (nejen  
v supermarketu na kase) a od začátku živit myšlenku posunutí se v tabulce na pozice 

zajišťující záchranu soutěže.”   
Pavel  Herbst, člen výboru: 

“Rovněž já srdečně zdravím všechny diváky, a přidávám pár svých 
postřehů. Podzimní část se nám opravdu dosti nepovedla, získané body  
a umístění jsou toho důkazem. Důvodů je více, přístup hráčů, zranění... 
Hledím proto raději vpřed a doufám, že z podzimu si každý vzal ponaučení. 

Zimní příprava začala pod taktovkou hlavního trenéra Petra Kopy a nově jeho asistenta Jardy 



Krpaty staršího. Předchozí asistent Honza Kop
Zimní příprava proběhla v domácích
o výběhy. Tréninky probíhaly 
proměnlivá... Od začátku se s 
doladilo angažmá Lukáše Pištory. 
popere o záchranu. Jak dál v Rovni 
těžké časy. Když se podíváme na v
starší. Mladých je strašně málo, 
tady nikdo není. Super by bylo, kdyby kluci mladý m
Třeba jako Tomáš Mikan, Vašek Melc. 
byť si myslí, že bude hrát jen za "B"
pro sebe. Ve 40-ti letech chodí na tréninky, jak jen to jde. 
2 děti a za sebou několik těžkých operací kolen
ale vyzdvihl jsem alespoň tyto dva
příští sezónu založit mladší žáky. Ale
pro tyto mladé kluky. Prostě zatím nejsou lidi
mladých, i když kluci by tu byli. 
taky může stát, že tady skutečně
fotbalové radosti, ale i trpělivosti. Hrá
aby odhodili osobní ambice, makali jako tým, jeden za druhého
dařit, aby "neházeli flintu do žita" a hrá
nervů a taky zdraví. Ještě bych cht
Šišánovi, Romanu Valentovi a Ště
tak zajistit budoucnost roveňské
poločasu, přeji mnoho elánu i do dalších let.
sleduji též. Těší mě výsledky Sl
týká fotbalu, moc radosti kolem
problémem celého českého fotbalu je nedostatek mládeže v nižších sout
Holice, Moravany a další týmy
minulý rok působily Moravany (složené z
v dorosteneckých soutěžích. Pro leto
mladí, když tři vesnice, které dají dohromady p
15 kluků na fotbal..?!   

Minirozhovor s Jaromír

Jardo, potěšením pro řadu našich fanoušk
oblékne roveňský dres i druhý syn Jarda, ale 
zkušenostmi i Ty. Řekni našim p
i Tebe do fotbalu v Rovni vstoupit? 
vykonává je časově náročná. Na moje rozhodnutí m
jsem o trénování nepřemýšlel.  

edchozí asistent Honza Kopřiva na vlastní žádost po podzimu skon
domácích podmínkách, převážně na umělé tráv

 3x týdně a spokojenost s účasti byla
 námi připravoval Jarda Krpata ml.,v pr

doladilo angažmá Lukáše Pištory.  Protože nikdo neodešel, očekáváme
Jak dál v Rovni s fotbalem? No, jedeme dál!  
podíváme na věk mužstva, tak ze 70 % jsou kluci

 a ti co hrají, mají žalostný přístup (ne všichni)
tady nikdo není. Super by bylo, kdyby kluci mladý měli přístup k fotbalu jako ty starší. 

Tomáš Mikan, Vašek Melc. Tomáš má jednu z nejlepších docházek na tréninky, 
že bude hrát jen za "B" tým. Je to srdcař, poctivák. A Vašek, 

ti letech chodí na tréninky, jak jen to jde. Dělá těžkou manuální práci, doma 
ěžkých operací kolena. Ale chodí, trénuje, hraje
tyto dva, ze kterých by si měli vzít mladí př

tí sezónu založit mladší žáky. Ale je tady jeden zásadní problém –
ě zatím nejsou lidi,  kteří by se chtěli podílet na výchov

byli. Když se nikdo nenajde, my si ty kluky nevychováme
že tady skutečně za pár let fotbal nebude vůbec!!! 

ělivosti. Hráčům hodně zdraví a fotbalových úsp
osobní ambice, makali jako tým, jeden za druhého. V 

flintu do žita" a hráli dál. A kolegům funkcionářů
ě bych chtěl poděkovat Petru Kopovi, Martinu Br

Štěpánu Svobodovi za to,  že vedou naše elévky
ňského fotbalu. A Mirku Pýchovi, jakožto 

eji mnoho elánu i do dalších let. Fotbal za hranicemi naší obce a
 výsledky Slavie, i když v boji o titul to bude hodně

kolem nás není. Hradec čeká krušný boj o záchranu. 
eského fotbalu je nedostatek mládeže v nižších sout

a další týmy, kterým mladí rovněž chybí. Jeden
sobily Moravany (složené z hráčů Moravan, Chroustovic

ěžích. Pro letošní rok soutěž vůbec nepřihlásily
které dají dohromady přes 5000 obyvatel nejsou schopny pos

Jaromírem Krpatou st. (nar. 1964), asistentem trenéra

řadu našich fanoušků je nejen to, že vedle 
ský dres i druhý syn Jarda, ale i to, že k mužstvu p

našim příznivcům, co bylo zásadní pro rozhodnutí Jardy 
Rovni vstoupit? U Jardy rozhodla pracovní vytíženost. P
čná. Na moje rozhodnutí měli vliv oba synové a Pavel Herbst. Já už 

iva na vlastní žádost po podzimu skončil. 
ě ělé trávě, doplněna byla  
časti byla, jak řekl již Milan, 

ipravoval Jarda Krpata ml.,v průběhu přípravy se 
čekáváme, že se kádr úspěšně 

 Ale vážně. Čekají nás 
sou kluci kolem 30 let, spíše 

řístup (ne všichni). A po nich už 
řístup k fotbalu jako ty starší. 

má jednu z nejlepších docházek na tréninky, 
, poctivák. A Vašek, to je kapitola sama 

ěžkou manuální práci, doma 
, trénuje, hraje. Jsou i další vzory, 

příklad. Chtěli bychom 
– zajistit realizační tým 

í by se chtěli podílet na výchově 
si ty kluky nevychováme, tak se 

 Divákům přeji mnoho 
 zdraví a fotbalových úspěchů. Přál bych si, 

V  případě že se nebude 
m funkcionářům přeji hodně píle, 

Kopovi, Martinu Brňákovi, Davidu 
že vedou naše elévky,  a snaží se  

Pýchovi, jakožto tvůrci Roveňského 
naší obce a našeho okresu 

ude hodně těžké. Jinak co se 
eká krušný boj o záchranu. Největším 

eského fotbalu je nedostatek mládeže v nižších soutěžích. Jsou tady 
Jeden příklad za všechny: 

Moravan, Chroustovic a Rovně)  
y. Ptám se, kde jsou ti 

0 obyvatel nejsou schopny poskládat 

, asistentem trenéra 

 je nejen to, že vedle tvého syna Tomáše 
mužstvu přicházíš se svými 

m, co bylo zásadní pro rozhodnutí Jardy  
U Jardy rozhodla pracovní vytíženost. Práce, kterou 

li vliv oba synové a Pavel Herbst. Já už 



Připomeň našim čtenářům svou aktivní hráčskou kariéru, 
soutěže, které jsi hrál a zároveň i Tvou dosavadní kariéru 
trenérskou. Sparta Dašice do roku 1979: okresní přebor, RH 
Pardubice 1979-1983: II.dorostenecká liga, Tesla Pardubice 
1983: I. A třída, TJ Sušice 1983-1985: I.A třída, Tesla 
Pardubice 1985-1991:krajský přebor/divize, Sparta Dašice 
1992:I.B třída, SK Holice 1992-1995: divize, Sparta Dašice 
1995-1997: okresní přebor, Litětiny 1997-2001: 
III.t řída/IV.třída, trenér mládeže MFK/Tesla Pardubice 2001-
2004 a trenér  TJ Sokol Moravany 2007-2008. 

Tomáš i Jarda šli ve Tvých šlépějích, hráli žákovskou ligu, zahráli si divizi dospělých. 
Jak hodnotíš jejich rozhodnutí kopat v Rovni? Neměli ještě nějaký čas kopat krajský 
přebor? Určitě, také jsem toho názoru, a oba to vědí. 
Rozhodl ses týmu pomoci v roli asistenta trenéra. Proč podle Tebe skončil náš tým po 
podzimu na posledním místě? Na podzim umístění ovlivnila velká marodka. 
Po zimní přípravě – jak vidíš šance na záchranu, jak k přípravě kluci přistupují? 
Kdybych nevěřil v záchranu tak tu nejsem. Přístup kluků je dobrý, ale může být lepší 
(početně na trénincích).  
Co by se mělo dle Tvého názoru zlepšit, je potřeba tým ještě doplnit? Hlavně si hráči 
musí uvědomit, že na okres je potřeba trénovat. 
Na závěr, máš nějaký vzkaz pro hráče, diváky a funkcionáře? Přeji si, ať se nám 
společným úsilím podaří okres udržet. 
Jardo, přejeme Vám všem, ať se daří a společnými silami okres pro Roveň zachráníte! 
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Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

AFK Ostřešany                      - TJ Sokol Roveň „A“             Ne  2. 4. 15:30 hod. 
TJ Sokol Roveň „A“         - Sokol Rosice nad Labem So  8. 4. 15:30 hod. 
TJ Sokol Roveň „B“             - SK Popkovice   Ne  9. 4. 15:30 hod. 

Občerstvovací stánek „U Elišky“ je pro Vás opět připraven, tak krásné sportovní odpoledne! 

 


