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Vítejte na fotbale v Rovni! Po posledním domácím zápase řada z Vás říkala, že na fotbal už 
v životě nepáchne… Kecy. Máme tady další sobotu a další zápas, máme tady další díl naší 
lidové zábavy. Lepší soupeř než dnes k nám letos na jaře už asi nepřijede. Hosté jsou 
suverénem letošního ročníku okresního přeboru, jejich trenérem je nám všem dobře známý 
Jirka Tesař, který přiváží tým s parametry I.A třídy. Ale pozor, je to soupeř, který našim 
klukům svým fotbalovým pojetím vyloženě sedí, kluci na něj umí zahrát! Vzpomínáte na 
loňskou výhru 4:1 nebo na podzimní remízu v Rosicích 2:2? Takže flinty do žita určitě 
neletěly předem. My, říkejme si věrní diváci, se máme právě dnes opět na co těšit. Když ze 
sebe naši kluci vydají zhruba 120% svého maxima, budeme se po zápase radovat. Určitě se 
však na ně nebudeme zlobit, když ani takové nasazení nebude na zisk bodů stačit. Přátelé,  
fotbal, to je jen sport a lidová zábava, a věřte, chleba v pondělí určitě lacinější nebude…A 
nezapomeňte, zítra hraje doma naše béčko! 

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



PPoosslleeddnníí  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Sparta Dašice “A” 1:3 (1:1), branka J.Krpata, sestava 
Sestava: J. Baláš - L. Bártl, T. Krpata, R. Shejbal, L. Pištora - Š. Svoboda, J. Krpata, L. 
Kaplatn, J. Dušek - V. Melc, M. Machatý (střídali: O. Mikuláš, A. Kašpar, J. Roček, L. 
Mládek), rychlý vedoucí gól soupeře poznamenal výkon našeho týmu, který se snažil otočit 
výsledek, řada šancí bez využití a soupeř trestal chyby v samém závěru. FC Lit ětiny – TJ 
Sokol Roveň „B“ 0:2 (0:1),  Pekárek, Mikan, sestava: R. Valenta – T. Chocholouš, M. 
Kašpar, V. Melc, M. Sháněl – T. Mikan,M. Pekárek,J. Roček, M. Nečesaný – V. Žatecký, D. 
Šišán Střidali: J. Dušek, L. Mládek, M. Sluka. Dobrá práce svěřenců Meky Rojkoviče, která 
byla přetavena v zaslouženou výhru. 
AFK Ostřešany „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 1:0 (1:0), sestava Baláš - Mládek, Melc, 
Madák, Bartl - Svoboda, Krpata J., Kaplan, Johanides - Šišán, Pekárek (Shejbal, Dušek, 
Mikuláš). Dle obrazu hry by zápasu slušel výsledek 1:4, naši hráči měli převahu i šance,  ale 
bohužel, domácím stačila na tři body jedna povedená akce… 
 

Představujeme: Jaromír Krpata ml. (nar. 1988) 

Přestup dvacetiletí, tak lze bez nadsázky pojmenovat příchod 
Jaromíra Krpaty ml. do Rovně. Hráče, který má divizní zkušenosti, 
který byl stálým členem základní sestavy týmu SK Holice, hrajícího 
krajský přebor. Dnešní povídání patří právě jemu. Jardo, v minulém 
vydání RP tvůj otec naznačil důvody tvého návratu do Rovně. 
Můžeš to trochu rozvést či doplnit? V práci jsem začal směnovat, 
navíc se zajímavou pracovní nabídkou přišel Jirka Baláš, takže bych 
fotbal v Holicích těžko stíhal. Do jiných klubů se mi nechtělo. A 

samozřejmě vize, že budu zase v jednom týmu s bráchou a taťkou. Kdo tě ve finále 
přesvědčil? Samozřejmě se mnou mluvilo vedení, kluci.  Ale když jsem si vyhodnotil své 
vytížení, převážilo rozhodnutí vrátit se a pokusit zachránit okresní přebor. Máš dnes jasnou 
představu o délce svého angažmá v Rovni? Nemám. Vše se bude odvíjet od konce sezóny, 
jestli se nám podaří záchrana. Ale už teď mohu říct, že III. třídu bych hrát nechtěl. Jaké jsou 
tvé první dojmy z přípravy v Rovni? Kdyby mi někdo v prosinci řekl, že bude na tréninky 
chodit kolem deseti lidí, mé rozhodování by to zjednodušilo. V tomhle kluky musím 
pochválit, kousali zátěž, i když je to někdy hodně bolelo. I přípravné zápasy ukázaly 
zlepšení. Jak hodnotíš přístup spoluhráčů? Kluci se v přípravě snažili, trénovalo se 3x 
týdně a to se musí v zápasech projevit. Samozřejmě se výjimky najdou, ale celkový dojem 
z přístupu je dobrý. Čeho si kluci v Rovni nedokáží vážit, příp. co si neuvědomují? Podle 
mě zde mají ideální tréninkové podmínky. Kabina plná pomůcek, umělá tráva, tělocvična, 
posilovna ve škole. V zimě nám navíc vedení zaplatilo umělou trávu v Pardubicích.  Za 
každého počasí se zde dá vymyslet kvalitní trénink, a to nám spousta mužstev z vyšších 
soutěží může závidět. Tohle všechno by si měli kluci uvědomit. I když se zde hraje okresní 
přebor, nevidím důvod na sobě dál nepracovat, bez tréninku to prostě nejde a navíc i na 



tréninku se dělá parta, která mi zde bohužel chybí. Dají se srovnat podmínky pro přípravu 
týmu krajského a okresního přeboru? Podmínky určitě, to už jsem zmínil v otázce výše, 
jen intenzita je vyšší. Jak hodnotíš první zápasy? V přípravě až na zápas v Zámrsku byla 
celkem spokojenost, proto nechápu, co se s námi stalo v zápase s Dašicemi. Místo toho, 
abychom začali tlakem my, bylo to úplně obráceně a od začátku jsme museli dotahovat. 
V Ostřešanech doufám předvedeme lepší výkon. V prvním zápase s Dašicemi jsi zůstal 
jednu chvíli na zemi, nevypadalo to příliš dobře. Co se přihodilo? Odehrál jsem balón, 
otáčel se, a najednou mě trefil protihráč, o kterém jsem nevěděl, na spodek žeber a vyrazil mi 
dech. Co brácha Tomáš, po prvním zápase chodil o berlích…? S bráchou to bohužel 
nevypadá dobře, koleno měl další dny po zápase oteklé. Uvidíme po vyšetření, jak vážné 
zranění má. V čem vidíš sílu našeho mužstva, v čem nedostatky? Máme natrénováno, 
takže i kdyby se měl otáčet výsledek, měla by být síla se o něj poprat. Musíme zlepšit 
produktivitu a celkově finální fázi. Koho bys v kádru rád viděl jako posilu? Především 
jsem rád za příchod Lukáše Pištory. Rád bych, Petra Kopu, Láďu Skalického, Luďu Vacha.. 
A někdy třeba i Tomáše Kopřivu.  Ale to je spíš otázka na vedení. Věříš v záchranu 
soutěže? Určitě věřím, kdyby ne, nejsem tady. Nelituješ zatím svého rozhodnutí vrátit se 
do Rovně? Zatím ne. Je to pro mě zase jiná zkušenost.  Sice jsem někdy protivný, když měl 
třeba trénink slabší tempo, vidím lajdáctví nebo se nedařilo, ale vyprchá to ze mě a jede se 
dál. Mnoho let tvé fotbalové kariéry byl tvým trenérem tvůj táta. Jak funguje tento váš 
fotbalový vztah? Já myslím, že úplně v pohodě. Samozřejmě vše probíráme i s Tomanem. 
Vždycky se nám snažil dobře poradit, fotbalem žijeme. Připomeň našim čtenářům svou 
fotbalovou kariéru… Jako elévek jsem začínal v Rovni, poté si mě do žáků vytáhla TJ 
Tesla Pardubice, kde jsem až do dorostu působil. Do chlapů jsem nakoukl v Moravanech, 
kde jsem si zahrál krajský přebor a I.A třídu. Přestoupil jsem do Holic, kde se hrál krajský 
přebor (2x vítěz, 2x vítěz poháru ) a divize. Divizi jsem si ještě zahrál ve Vysokém Mýtě.  
Dnes hrajete s vedoucím týmem soutěže. Určitě se znáš s řadou hráčů, trenér Jirka 
Tesař tě vedl v Holicích. Co bys k tomuto řekl? Jirka je super člověk, pod ním jsem byl 
asi nejvíc natrénovaný a na výkonech to bylo hodně vidět. Spolu jsme postupovali do divize 
a bylo to krásné období. Proti tomuto týmu se našim klukům poměrně dařilo i v době, 
když jsi tu ještě nebyl. Jak to vidíš dnes, co by mohlo na soupeře platit? Hlavně 
bojovnost a bezchybná obrana, to bude základ. Bohužel,  kvůli práci v tomto zápase nemohu 
nastoupit. Prozraď našim divákům, co děláš, jaké jsou tvé záliby, příp. zda neplánuješ 
ženitbu atd.. Pracuji u Vězeňské služby jako Justiční stráž na soudě v Pardubicích. Jelikož 
jsem v Rovni rekonstruoval barák, většinu času v posledních letech věnuji stavbě, přítelkyni 
a fotbalu. Svatbu okouknu u Honzy Shejbala a pak se uvidí ☺. Máš nějaký vzkaz 
spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Bavit se ve zdraví fotbalem a dělat našim 
fanouškům radost ☺. 
 

Trenér hostů Jiří Tesař k dnešnímu zápasu řekl… 
Jirko, přestože jste byli a jste,  jak v minulé, tak v té probíhající sezóně na opačném 
pólu tabulky, výsledky vzájemných  zápasů tomu až tak neodpovídaly. Co bys k tomu 



řekl? Vzpomínám na potupný výsledek v lo
penalty a určitě jste nebyli lepším týmem
jediný tým bodoval a zde musím ř
z vaší strany byla vidět touha, chuť
vámi a ještě s Nemošicemi nepat
Rovně, jak těm hráčským, tak trenérské na pozici asistenta trenéra (J.Krpata st.)...
Jednoduchá odpověď. Super kousek. 
je taky, a hned . Co se týká trenéra? Jardu
na Tesle, a o jeho kvalitách nemám pochyb.
dnešní  výsledek zápasu? Taktiku prozradit nemohu. D
chceme odehrát ve velkém tempu

 

TTaabbuullkkyy  PPeerrnnšštteejjnn  ookkrreessnnííhh

  

TJ Sokol Roveň „B“  -
Opatovice nad Labem  -
TJ Sokol Roveň “A”  -

Vzpomínám na potupný výsledek v loňské sezóně u vás. Neuznaný gól, zahozené 
 jste nebyli lepším týmem  - takový je fotbal. Tuto sezónu jste u nás jako 

jediný tým bodoval a zde musím říct, že oprávněně a zaslouženě. My nep
ět touha, chuť, bojovnost, nasazení - prostě odmakaný zápas. Zápasy s 

 s Nemošicemi nepatří do naší výstavní síně . Co ř
čským, tak trenérské na pozici asistenta trenéra (J.Krpata st.)...
. Super kousek. “Pištu” i “Krtka” jsem měl tu čest trénovat a bral bych 

trenéra? Jardu st. jsem poznal již dříve
a o jeho kvalitách nemám pochyb. S jakou taktikou př

Taktiku prozradit nemohu. Dělám si srandu, všechny zápasy 
tempu, a to hned od začátku. Takže na nic 

Výsledek? Nemohu tipovat jinak než naše vít
však kvalitní zápas a vždy říkám, pokud nás n
zaslouženě, rád mu pogratuluji k předvedené h
bodům. Snad vám to takhle stačí . Co bys vzkázal, resp. 
doporučil  hráčům, funkcionářům a divák
Roveň je má srdeční záležitost. Přeju udržení v sout
stabilizaci kádru. Pro diváky pohledný fotbal
pohledný, tak odmakaný s úctou a pokorou. Pak se hrá
tým nemá za co stydět. Vždy bude n
funkcionáře větší nasazení do stmelení a udržení 
týmu.  Pozn.: Foto vlevo je ze dne 9. 6. 2012
Holice, v jehož základu hrál Jarda 
trenéra Jiřího Tesaře, slavil postup 

hhoo  ppřřeebboorruu  aa  HHaaiinnzz  ––  ssppoorrttoovvnníí  ttrrooffeejjee

                  

Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

- Popkovice              Ne   9.4.
-  TJ Sokol Roveň “A”  Ne 
- Sokol Chvojenec “A”            So 22.4.

 u vás. Neuznaný gól, zahozené 
je fotbal. Tuto sezónu jste u nás jako 

ě. My nepředvedli nic extra a 
ě odmakaný zápas. Zápasy s 
Co říkáš novým posilám 

ským, tak trenérské na pozici asistenta trenéra (J.Krpata st.)...  
ě čest trénovat a bral bych 
říve, za mých mladých let 

S jakou taktikou přijíždíte, jak tipuješ 
lám si srandu, všechny zápasy 

átku. Takže na nic čekat nebudeme. 
Výsledek? Nemohu tipovat jinak než naše vítězství. Přeju si 

říkám, pokud nás někdo porazí 
ředvedené hře a získaným 

Co bys vzkázal, resp. 
řům a divákům z Rovně? 
řeju udržení v soutěži a 

stabilizaci kádru. Pro diváky pohledný fotbal, a když ne 
pohledný, tak odmakaný s úctou a pokorou. Pak se hráč ani 

t. Vždy bude někdo lepší. Pro 
tší nasazení do stmelení a udržení 

ze dne 9. 6. 2012 a tým SK 
Holice, v jehož základu hrál Jarda Krpata, pod vedením 

up do divize.  

ee  IIVV..  ttřřííddyy  HHoolliicckkoo  

 

Ne   9.4. 15:30 
Ne 16.4. 16:00 
So 22.4. 16:00 


