
 

 
Vydává TJ Sokol Roveň, najdete nás rovněž na  

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

 
Roveňský poločas je fotbalovým bulletinem TJ Sokol Roveň již od podzimu roku 2010.  

Po případném sestupu a návratu „fotbalového pralesa“ do naší dvoutisícové vesničky 

střediskové jeho vydávání zřejmě skončí. Jedním z jeho pravidelných čtenářů  

je  i věrný příznivec TJ Sokol Roveň Jaromír Dědek 
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Vítejte na fotbale v Dolní Rovni na dalším zápase o okresní fotbalové body. Zlepšený přístup 

hráčů k tréninku a jejich výkony na hřišti v posledních dvou zápasech jsou vedle tradičně 

dobrého občerstvení tím nejlepším důvodem společně prožít dnešní sportovní odpoledne! 

Úvodem ještě dovětek ke zprávě z 1. 4. 2016 uveřejněné v minulém vydání. Jednalo se 

skutečně jen o aprílovou zprávu, tak jak bylo pod textem uvedeno. Po několika dotazech, 

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


kdo je tím novým generálním sponzorem, musíme raději vše uvést na pravou míru a 

konstatovat, že TJ Sokol nemá žádného nového generálního sponzora, všichni minule 

jmenovaní Roveňáci zůstávají i nadále ve vyšších soutěžích (od FNL po I. B třídu) a na náš 

pažit dnes opravdu nevyběhnou. Bohužel, nic se na tomto faktu nezměnilo ani před a ani po 

návštěvě prezidenta Číny v ČR…Nejsme SK Slavia Praha, ale jsme „jen“ Tělocvičná jednota 

Sokol Roveň.    

 

Poslední zápasy muţstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“ – AFK Opatovice 3:1(3:1), branky Absolon 2, Pekárek, sestava J. 

Baláš – D. Král, T. Krpata, T. Madák, O. Mikuláš - L. Johanides, Michal Šándor, L. Kaplan, 

J. Dušek - M. Absolon, M. Pekárek (střídali: J. Roček, Marek Šándor). Po dlouhém čase 

fotbal, který naše diváky potěšil, pochvala pro Baláše a Absolona 

FC Titanic Srch – TJ Sokol Roveň“A“ 5:3 (3:2), Absolon, Mi. Šándor, Mládek, sestava J. Baláš 

- D. Král, T. Madák, L. Mládek, O. Mikuláš - L. Johanides, L. Kaplan, Mich. Šándor, J. 

Dušek - M. Absolon, M. Pekárek (střídal L. Bartl). Náš tým sehrál na hřišti lídra soutěže 

povedený zápas, škoda, že z toho nebyl žádný bod. 

TJ Sokol Roveň „B“ – Veliny 2:1(1:1), Chocholouš, Nečesaný. Jediný přípravný zápas 

béčka. Podrobný komentář trenéra Rojkoviče najdete na webu. 

TJ Sokol Roveň „B“ – FK Horní Ředice „B“ 3:1(1:1), Dušek 2, Melc, sestava  M. Sluka – 

M. Sháněl, M. Brňák, J. Roček, P. Motyčka – J. Dušek, V. Melc, L. Bartl, M. Nečesaný – T. 

Chocholouš, M. Štancel (střídali: M. Kašpar, R. Král, M. Cimfl), zasloužená výhra, za 

zmínku stojí úspěšný návrat Vaška Melce (1góĺ+1 asistence). 

 

Roveňský poločas se zeptal za Vás nového hlavního trenéra Petra Kopy (nar. 1980) 

 
Petře, jsme v polovině dubna a Ty jsi letos v pořadí jiţ třetím 

trenérem u muţstva muţů. Kdy se tato myšlenka zrodila, kdo 

Tě oslovil, jak dlouho trvalo přemlouvání? 

Ahoj, Vám všem, příznivcům roveňského fotbalu. Týden před 

mistrovským utkáním mě oslovil Pavel Herbst, po domluvě s 

vedením jsem tuto nabídku přijal. Ani mě moc 

nepřemlouvali. A tak společně s Honzou Kopřivou trénujeme. 

V zápase s Opatovicemi jsme měli dojem, ţe to byl dost 

dobrej impuls pro tým.  Co přístup kluků, kolik jich přijde na 

trénink pod Tvým vedením? Tréninková jednotka je zatím 1 x 

týdně, ale v počtu 14 - 16 lidí, což je pro mě milé překvapení. Doufám, že se to nezmění.  

Řada našich diváků netuší, ţe ve svých 36 letech  jsi jiţ dlouholetým trenérem. 

Připomeň jim, kdy jsi s trénováním začínal, a kdo byl Tvým prvním trenérským 

vzorem? Ano, začal jsem tady s panem Milošem Matouškem, ještě když tu fungovala 

Venkovská fotbalová škola Luboše Kubíka. Udělal jsem si licenci, a tak vlastně začal. 

Myslím, že to bylo v roce 1998 - 1999. A vzor? Nejspíš p. Václav Velinský st. a Standa 

Šedivka. 

Jak jsi uvedl, věnuješ se především mladým elévům. Není to tak dávno, kdy 

jste pro ně uspořádali zajímavou akci. Sděl našim čtenářům, o co šlo? Během jarních 

prázdnin jsme pro naše nejmenší fotbalisty uspořádali 4 denní soustředění tady v sokolovně. 

Přihlásilo se asi 13 dětí a myslím si, že se to vydařilo. 



Bude mít fotbal v Rovni na čem v budoucnu stavět? To záleží hlavně na mladých klucích, 

co jsou teď v dorostu po okolí, zda budou chtít v Rovni hrát. Z těch menších, to je zatím ve 

hvězdách, ale snad je to bude bavit jako doposud, a uvidím je za pár let v A týmu. 

Sleduješ dál i fotbalový růst kluků,  které jsi trénoval a kteří přešli do 

Holic či Moravan? Například Adama Mikuláše, Michala Kosinu, sám asi doplníš i 

další… Vlastně jsi jako eléva zaţil v Rovni i Honzu Shejbala... Upřímně, moc ne, 

samozřejmě vím o tom, kde hrají, a s rodiči se bavím, ale osobně na jejich zápasy nejezdím. 

Honzovu fotbalovou kariéru však sleduji. Je přece ligový . 

Zpět k áčku. Ţije šance na záchranu okresního přeboru? Tak samozřejmě, že tu šance je, 

a navíc, naděje umírá poslední. Pokud odehrajeme všechny zbývající zápasy v nasazení  

a bojovnosti jako doteď, tak věřím, že OP udržíme. 

Co myslíš, ţe je potřeba v Rovni fotbalově zlepšit, příp. na čem je potřeba urychleně 

zapracovat? Těžká otázka, no snad přístup všech hráčů a nějaká motivace od vedení. Ale 

jak říkám, nejvíc záleží na klucích samotných. Parta tu je, a to je dobrý základ. 

Stále hraješ I. B třídu v Ředicích. Tvůj návrat do Rovně v roli hráče není 

stále na pořadu dne? Zatím ne. Ale kdo ví, trenéra jsem taky nečekal a už mě tu máte. 

Dobrá, alespoň můţeš  v Ředicích  čerpat trenérskou inspiraci od zkušeného 

trenéra  Standy Šedivky st. i jeho syna. Je to tak? Ano, jsou 

dobrou inspirací, ale to byl i Tesy nebo Jarda Michal. Všichni mě 

trénovali a teď se to hodí. 

Kteří trenéři, které jsi zaţil, jsou u Tebe na pomyslném 

ţebříčku nejvýše,příp. i proč? Z výše uvedených mám rád 

všechny. U všech to mělo nebo má smysl. Ale nejvíce mám v 

paměti Václava Velinského, bez něho bych asi nikdy nehrál tam, 

co hraji a hrával. Co říkáš na Slavii v éře nových  majitelů? 

 Bude pod novými majiteli hrát příští rok o titul? Snad nám 

zahraniční kapitál z Číny dopomůže stabilizovat současný kádr 

Slavie a od příští sezony budeme statnými soupeři Plzně, Sparty a 

rvát se o titul. 

Petře, dík za odpovědi, ať se daří Tobě i všem Tvým 

fotbalovým svěřencům. Nazdar! 

 
 

Náš soupeř v minulém kole 

 

SK Sokol Dříteč – AFK Lázně Bohdaneč 2:3 (0:1), za domácí Vrážel, Zollman, sestava 

DŘÍTEČ: Frinta - Hrůša,Vrážel, Pluhař, Kroupa - Štěpán, Bednář, Zollman, Pečinka - 

Klofanda, Derner (Kušnír, Mužík, Voříšek, David).  

 

Nejbliţší program našich muţstev 

 

TJ Sokol Roveň „B“  - SK Popkovice   Ne 17. 4. 16:30 

TJ Sokol Roveň   - TJ Sokol Býšť  Čt 21. 4. 17:00, elévové U-10 

TJ Sokol Rosice nad Labem - TJ Sokol Roveň „A“  So 23. 4. 17:00 

TJ Sokol Roveň“A“  - AFK Ostřešany   So 30. 4. 17:00 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Sokol Mnětice „B“  Ne   1. 5. 17:00 

 



Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Heinz IV. třídy Holicko 

 

           
 

Zpráva od babičky… 

 

Dědek (co je Dědkem již od svého narození) je na titulní stránce, a tak na poslední stránku 

zařazujeme zprávu, pro změnu od jedné novopečené babičky. Konkrétně od paní Bronislavy 

Madákové. Ta nám potvrdila, že od 5. 3. 2016 je babičkou vnoučka Adámka, který měřil po 

narození 48 cm a vážil 3 125g. Novopečeným tátou je klíčový hráč TJ Sokol Roveň Tomáš 

Madák (nar. 1987) kterému, stejně tak jako i jeho manželce Radce, gratulujeme a všem 

přejeme pevné zdraví! A co vzkazuje babička Bronislava Madáková našim divákům? „Když 

jdete kolem sokolovny na fotbalové hřiště, zastavte se někdy na dobrou točenou zmrzlinu! 

Nejen točeným pivem či klobásou si lze zpříjemnit sportovní odpoledne. Sportu a hlavně 

fotbalu v Rovni zdar!“    

 

Diváci TJ Sokol Roveň na zápase v Srchu a jejich vzkaz hráčům: 

„Děkujeme, ţe to nebalíte a bojujete ze všech sil o záchranu okresního přeboru.  

Dokáţete to!“ 

 

 


