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Mgr. Jiří Tesař (vlevo), trenér TJ Sokol Rosice před pár lety jako divizní trenér SK Holice 

měl v kádru i Petra Kopu z Dolní Rovně, který stále hraje I. B třídu za FK Horní Ředice a 

od zahájení jara je novým trenérem TJ Sokol Roveň. Jak oba trenéři hodnotili vzájemný 

zápas, hraný minulou sobotu, čtěte na následující stránce. 
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Vítejte na dalším mistrovském zápase v Dolní Rovni. Poslední tři zápasy naznačily, že se náš 

tým konsoliduje a nevzdává boj o zachování okresní příslušnosti i pro příští sezónu. 

Kolektivní výkon a zodpovědný přístup všech borců by měl být tím správným základem na 

cestě za tolik potřebnými body. Soupeři máme vracet podzimní porážku v poměru 4 : 1. 

Přejeme Vám krásné sportovní odpoledne, večer pak klid a pohodu při pálení čarodějnic.    

  

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


Poslední zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Sokol Dříteč“A“ 2:0 (1:0) Pekárek, Kaplan. Sestava  Baláš - D. 

Král, Madák, Krpata, O. Mikuláš - Dušek (59. Johanides), Michal Šándor, Kaplan, Mládek 

(46. Pachovský) - Pekárek, Absolon (Roček). Pro soupeře lichotivý výsledek, řada šancí 

zůstala bez využití. 

Roveň B - Popkovice 5:3 (3:1). Branky: Štancel 2, Dušek, Nečesaný, Melc. Sestava Sluka - 

Sháněl, R. Král, Roček, Rojkovič - Motyčka, Melc, Bartl, Nečesaný - Dušek, Štancel 

(Chocholouš, Zima, M. Kašpar). Solidní fotbal, soupeři se podařilo korigovat hrozící debakl. 

TJ Sokol Rosice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 3:1 (1:1), Mikuláš. Sestava Baláš - O. 

Mikuláš, Mládek, Bartl, D. Král - Johanides, Kaplan, Michal Šándor (46. Melc), Dušek - 

Pekárek, Absolon. Solidní fotbal, náš tým šel do vedení, domácí však do poločasu vyrovnali 

a ve druhé půli výsledek otočili, poslední gól dali v nastaveném čase. 

Hodnocení trenérů k zápasu v Rosicích: 

Petr Kopa, trenér TJ Sokol Roveň: „Po dobrém výkonu odjíždíme z Rosic sice bez bodů, 

ale se vztyčenými hlavami. Rosice jsou týmem s postupovými ambicemi, který zaslouženě 

vyhrál. Já ovšem děkuji všem našim hráčům za předvedený výkon a věřím, že za týden doma 

urveme další tři body.“ 

Mgr. Jiří Tesař, trenér TJ Sokol Rosice, který na jaře 2015 trénoval Roveň:  „Věděl 

jsem, že Roveň má solidní výsledky a zápas nebude jednoduchý. Měli jsme soupeři co 

oplácet (pozn.: na podzim výhra Rovně 4:1),  a to byla naše hlavní motivace. Zápas jsme 

zvládli, přestože  náš výkon nebyl optimální. Roveň mě překvapila bojovností i nasazením, a 

to po celý zápas. Věřím, že s tímto přístupem se zachráníte. Takže hoši z Rovně, makejte 

dál! Rád jsem se s kluky z Rovně zase viděl a pokecal s nimi.“  

Výsledky elévů U - 10: 

Roveň – Býšť 3 : 7, branky Chabada, Kosina, Svoboda, sestava:  Bartoníček Adam, Jedlička 

Lukáš, Kosina Michal, Svoboda Tadeáš, Chabada Jan, Kántor Matěj, Novotný Jakub, 

Ducheček Jakub, Brňák Štěpán, Fritsch Lukáš 

Opatovice - Roveň    0:1, branka: Kosina, Sestava: Bartoníček Adam, Jedlička Lukáš, 

Kosina Michal, Svoboda Tadeáš, Chabada Jan, Kántor Matěj, Novotný Jakub, Ducheček 

Jakub, Brňák Štěpán, Fritsch Lukáš 

 

Náš soupeř v minulém kole 

 

AFK Ostřešany – AFK Lázně Bohdaneč 3:1 (0:0), branky domácích 2x L. Moravec, 

Drbohlav,  OSTŘEŠANY: Jahelka - Vilím, Novák, Hošek, Kasal - Havelka, Vácha, M. 

Moravec, Doležal - Drbohlav, L. Moravec (Hodás, Dufek, Sekyrka, Hrubeš).   

 

 

 

Roveňský poločas se zeptal za Vás trenéra FC Hradec Králové p. Bohuslava Pilného 

 

Roveňský poločas si pravidelně všímá i toho, jak se vede fotbalistům, kteří svou fotbalovou 

kariéru na svém počátku startovali v týmu TJ Sokol Roveň. Jedním z nich je i Honza 

Shejbal z Dolní Rovně (nar. 1994). Honza se již prosazoval v základní sestavě FC Hradec 

Králové, nastupoval i v zápasech nejvyšší fotbalové soutěže, reprezentoval ČR 

v mládežnických kategoriích. V posledních dvou letech ho však postihlo několik na sebe 



navazujících zranění. Zimní přípravu konečně mohl 

absolvovat v plné zátěži, avšak v průběhu jarní 

části soutěže ho jeho příznivci z Rovně a širokého 

okolí regionu Holicko marně hledají v sestavě 

prvního mužstva FC Hradec Králové. Nastoupil 

v zápasech MOL CUPU, v zápasech proti ligovým 

týmům Příbrami a Mladé Boleslavi, ve kterých 

vstřelil i dva góly. Ve FNL však většinou 

nefiguruje ani mezi náhradníky…. Roveňský 

poločas se proto za všechny příznivce zeptal toho 

nejpovolanějšího, přímo trenéra FC Hradec 

Králové, pana Bohuslava Pilného proč tomu tak je.  

Pan Bohuslav Pilný (nar. 1973) je hlavním 

trenérem FC HK od roku 2014, s fotbalem začínal 

v týmu SK Rozhovice, působil jako hráč i v HK, 

největších úspěchů dosáhl s týmem FC Slovan 

Liberec, se kterým se stal v sezóně 2001/2002 mistrem. V nejvyšší soutěži odehrál 236 

zápasů a vstřelil 9 gólů. 

Pane trenére, Honza Shejbal. V posledních dvou letech se mu nevyhnulo několik 

zranění, vypadl ze základu FC HK. Fanouškům z Rovně a okolí se fotbalově trochu 

ztratil, ve FNL nenastupuje. Můžete z pohledu trenéra našim příznivcům sdělit, jak 

Honzu aktuálně vnímáte, jak na tom v současné době je? Máme šanci opět ho vidět 

v zápasech FNL? Hlavním důvodem, který Honzu brzdí, jsou jeho častá zranění. Záleží 

samozřejmě na něm a jeho zdravotním stavu, jak se jeho kariéra bude vyvíjet dál. 

Můžete našim příznivcům sdělit svůj názor na to, zda se může Honza prosadit případně 

i do kádru, který by měl v případě Vašeho postupu hrát znovu nejvyšší soutěž? Postup 

vám všichni, od nás, samozřejmě přejeme a pevně v něj věříme . Děkujeme za vaši 

přízeň. Vzhledem k Honzovým předpokladům šanci samozřejmě má. 

Jak hodnotíte aktuální přístup Honzy Shejbala k tréninkům a přípravě? Honzův přístup 

vždy byl a stále je v naprostém pořádku. 

V čem vidíte hlavní přednosti tohoto hráče, co mu chybí k tomu, aby se dostal zpět do 

sestavy a případně se stal výraznou osobností? Přednosti - důraz, rychlost, osobní souboje 

a výborná levá noha v zakončení a centrech. Chybí mu však větší soustředěnost a 

koncentrace v některých fázích utkání. 

Honza nastupuje v týmu juniorky. Jak se prosazuje v týmu, jehož základní věkový 

limit již přesáhl? Jsou utkání, v kterých podává velmi dobré výkony, ale i utkání, ve kterých 

se tolik neprosazuje. 

Proč nehraje alespoň v ČFL na farmě v Převýšově? Dle naší koncepce, podle které musí 

hráči podávat kvalitní a stabilní výkony za juniorský tým se posunou za farmu v ČFL a 

následně do ,,A“. 

Co změna prostředí? Neprospělo by mu odejít úplně někam jinam a hlavně pravidelně 

hrát dospělý fotbal, třeba nižší soutěž? I toto je možnost, ale jistota toho, že bude 

pravidelně nastupovat, tady není. U nás může nastoupit ve třech mužstvech, a to je 

nejdůležitější, protože potřebuje herní praxi. 

Ještě z jiného soudku, věříte po vydřené výhře s Opavou již v postup do Synot ligy? 

Bude to těžké, ale věříme. 



 Co myslíte, budou mít dříve nový stadion Hradec Králové nebo Pardubice? Snad 

Hradec… 

Studujete, měl byste získat nejvyšší trenérskou licenci. Jaké jsou Vaše osobní trenérské 

ambice? Díky tomu, že jsem se na školu dostal, a pokud ji dokončím, tak si myslím, že 

můžu mít ty nejvyšší ambice, protože člověk by si neměl klást malé cíle. 

Pane trenére, děkujeme za Váš čas i odpovědi, přejeme Vám mnoho zdaru a postup do 

nejvyšší soutěže! Východočeský región minimálně jeden tým v Synot lize potřebuje a 

tradice velí tomu, aby to bylo v Hradci Králové! Děkujeme za podporu. 

 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Hainz – sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

 

                      
                       

Nejbližší program našich mužstev 

 

Muži: 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Sokol Mnětice „B“  Ne 1.5. 17:00 

FK Přelouč „B“   - TJ Sokol Roveň „A“  Ne 8.5. 17:00 

TJ Sokol Chvojenec „B“      -TJ Sokol Roveň „B“  Ne  8.5. 17:00 

TJ Sokol Roveň „A“  - SK Sparta Dašice  So 14.5. 17:00 

Elévové U – 10: 

TJ Sokol Roveň  - SK Holice „B“   Čt  5.5. 17:00 

TJ Sokol Roveň          - TJ Sokol Moravany  Čt 12.5. 17:00 

 

 

 


