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Foto archiv: TJ Sokol Roveň –
složení. Nahoře zleva Jaroslav Kurka, Zden
Jaromír Pýcha, Vladimír Veverka, trenér František Mikuláš, dole zleva Jaroslav Shejbal, 

Jaroslav Valenta, Ludvík Moty
pod nimi Marek Shejbal a Luboš D

Pernštejn okresní přebor

 

Vítejte na fotbale v Rovni! Po č
marné… Naše áčko na jaře nezískalo
III. t řídy. Kádr týmu zestárl, byl by
se šla ochotně proběhnout již
nehrnou…Bohužel. Po několikáte se tedy ptáme, v
překvapit. Občerstvení je pro vás tradi

ýý  ppoollooččaass  čč..  44//
Vydává T ělocvi čná jednota Sokol Rove ň
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– sezóna 1987/1988. Před třiceti roky hrál náš tým 
Jaroslav Kurka, Zdeněk Horák, Lubomír Zoubek,Vít

Jaromír Pýcha, Vladimír Veverka, trenér František Mikuláš, dole zleva Jaroslav Shejbal, 
Jaroslav Valenta, Ludvík Motyčka, Jiří Pinkas, Bohumil Ku

pod nimi Marek Shejbal a Luboš Dědek 
 

Pernštejn okresní přebor  

Pondělí 8. května 2017  

17:00 hodin  

Po čtrnácti dnech nic nového, slovy klasika, 
ře nezískalo zatím ani bod a už se pomalu, ale jist

Kádr týmu zestárl, byl by pravý čas na generační výměnu. Ř
již jen za béčko, ale mladí se ně

ěkolikáte se tedy ptáme, vyhraje dnes konečně
erstvení je pro vás tradičně připraveno,  pěkné sportovní odpoledne.

//22001177  
Sokol Rove ň 

polocas  

 

iceti roky hrál náš tým i v tomto 
k Horák, Lubomír Zoubek,Vítězslav Stehno, 

Jaromír Pýcha, Vladimír Veverka, trenér František Mikuláš, dole zleva Jaroslav Shejbal, 
kas, Bohumil Kučera,  

 

trnácti dnech nic nového, slovy klasika, je to marné, je to 
ani bod a už se pomalu, ale jistě chystá na pád do 

ěnu. Řada starších hráčů by 
ale mladí se nějak na jejich místa 

čně náš tým? Nechme se 
kné sportovní odpoledne.   



PPoosslleeddnníí  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll   RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – Chvojenec “A” 0:3 (0:1), sestava: Baláš - O. Mikuláš, T. Krpata, R. 
Shejbal, L. Bártl - T. Madák, J. Krpata, L. Mládek, A. Kašpar - V. Žatecký, V. Melc (střídali: 
L. Johanides, J. Dušek). Pořád stejná písnička, herně celkem dobré, ale v útoku opět nula. 
TJ Sokol Roveň „B“ – FC Lit ětiny 3:4 (3:1), branky 2 x Sluka, Roček – Gallik M., Černý, 
2x Štancel, sestava R. Valenta - R. Král, M. Kašpar, V. Melc, Š. Svoboda - T. Mikan, L. 
Johanides, J. Roček, J. Dušek - M. Sluka, V. Žatecký (střídali: P. Motyčka, M. Rojkovič, 
T.Chocholouš). Derby jak se patří, v závěru se postaral o otočení výsledku dvěma góly Míra 
Štancel, který ještě na podzim válel za Roveň. 
FK Přelouč „B“– TJ Sokol Roveň „A“ 4:1 (3:1), branka Melc, sestava: Baláš - Shejbal 
(68. Roček), Bartl, J. Krpata, Mikuláš - Chocholouš, Svoboda (55. Dušek), Kašpar (63. 
Johanides), Žatecký - Melc, Mládek. Náš tým šel v úvodu zápasu do vedení, postupem času 
domácí rychlými brejky zápas otočili a ovládli. 
SK Sokol Dříteč “B” – TJ Sokol Roveň “B” 4:0 (1:0 ), sestava M. Machatý – R. Král, M. 
Rojkovič, M. Kašpar, M. Scháněl – T. Mikan, J. Prokeš, J. Kučera, M. Nečesaný – M. Sluka, 
P. Motyčka (střídal T. Roček). Nejprve se po deseti minutách zranil Kašpar, o poločase 
odstoupil T. Roček a náš tým dohrál pouze v deseti. Zasloužená výhra domácích. 
   

Jan Shejbal z Dolní Rovně (nar. 1994) opět obléká dres FK Pardubice 

V roce 2011 Honza Shejbal jako dorostenec přestoupil z týmu FK Pardubuce 
do sousedního Hradce Králové. S týmem FC HK zažil postup do I. ligy, 
zahrál si nejvyšší soutěž dospělých. Pravidelně byl zván i na reprezentační 
srazy mládežnických kategorií. Bohužel, v jeho dalším fotbalovém rozletu ho 
dost výrazně přibrzdila opakovaná zranění, ať již kolene, ramene či 
stehenního svalu. V době vynucené přestávky dostávali v Hradci šanci další 
mladí hráči, dostat se zpět do základu nebylo jednoduché. Honza chtěl hrát, 
proto odešel na podzim 2016 hostovat na své první zahraniční angažmá na 
Slovensko. Ve druhé slovenské lize hájil barvy FC Nitra. Zimní přípravu pak 
absolvoval opět v Hradci Králové, po ní se rozhodl jít hostovat do týmu FK 
Pardubice. Profesionální fotbal, to je dřina, po které nemá nikdo nic jistého.  
I o tom je dnešní povídání. Již v osmi letech jsi odešel z Rovně hrát fotbal 

do Pardubic. Vzpomeneš si ještě na svého prvního trenéra Miloše Matouška v Rovni, a na svého 
prvního trenéra v Pardubicích, kterým byl pan Josef Jirout? Na pana Matouška si samozřejmě 
vzpomínám, ale z doby, kdy mě jako malého vedl, už mi toho v paměti bohužel příliš nezůstalo. Co se týče 
pana Jirouta, tak na něho mám naopak vzpomínek spoustu. On byl tím, který mi v mých začátcích  
v Pardubicích nejvíce pomohl a dal mi šanci věnovat se fotbalu na vyšší úrovni. Začátky pro mě nebyly 
lehké, ale on měl se mnou velkou trpělivost a vždy mi pomohl, za což mu patří velké díky. Honzo, 
s odstupem času, jak hodnotíš své rozhodnutí z roku 2011 přejít v dorosteneckém věku do FC Hradec 
Králové? Přesunu do Hradce určitě nelituji. Nemám moc rád bilancování ve stylu coby - kdyby, spíše si  
z každé zkušenosti snažím brát hlavně to pozitivní a zpět se příliš neohlížím. V té době jsem měl více 
nabídek, ale po domluvě s rodiči, kteří mě ve změně podporovali, i když apelovali především na to, abych 
dokončil Sportovní gymnázium v Pardubicích. Z toho nám vyplynulo jako nejpřijatelnější řešení jít do 
konkurenčního Hradce než se stěhovat daleko do Uherského Hradiště či do Prahy. Co pro tebe toto 



angažmá znamenalo? V Pardubicích jsem byl již dlouhou dobu a cítil jsem, že je čas na změnu. Dodnes 
jsem přesvědčen o tom, že odejít a sbírat zkušenosti jinde bylo správné rozhodnutí. Poznal jsem odlišný styl 
fotbalu i jiný styl trénování zaměřený především na kondici. Také mi to dalo opravdu hodně co se týče 
psychické odolnosti.  A hlavně jsem zde poprvé začal nastupovat v kategorii dospělých, dokázal být 2x  
u postupu do 1. ligy a posbíral i starty v 1. lize. Který zápas v barvách FC HK se ti nejvíce povedl, na 
který zápas budeš ještě dlouho vzpomínat? Rád vzpomínám na zápasy v 1. lize proti Spartě, Plzni, nebo 
Baníku, ale asi úplně nejvíc na zápas v Pardubicích, ve kterém se rozhodlo o našem postupu do 1.ligy. Kde 
všude jsi byl s mládežnickými týmy repre ČR? Co si vzpomínám tak Ukrajina, Slovensko, Turecko, 
Portugalsko, Irsko, Holandsko. V Turecku, Holandsku a Irsku jsme byli dokonce několikrát. Co zmíněné 
angažmá na Slovensku, co ti dalo? Stejně tak, jak jsem cítil potřebu udělat změnu, když jsem odcházel  
z Pardubic,  tak tomu bylo i v době, kdy jsem se rozhodl jít do Nitry. Po různých zdlouhavých zraněních 
jsem chtěl konečně hlavně už zase hrát. Po domluvě s hradeckým trenérem, který mi nastínil, že by mě 
pravděpodobně využíval hlavně jako střídajícího hráče, jsme se shodli na tom, že v této fázi mé kariéry je 
pro mě nejdůležitější, abych měl možnost někde pravidelně nastupovat a dostal se opět do herní pohody.  
Z tohoto pohledu splnilo angažmá v Nitře maximálně svůj účel. V Nitře byla super parta, poznal jsem nové 
prostředí, lidi kolem klubu a opět odlišný herní styl. Můžeš porovnat styl a uroveň 2.ligy v ČR a na 
Slovensku? Styly jsou to odlišné. Na Slovensku je to postavené na individualitách a hra je méně takticky 
svázána. V zápasech bývá velké množství šancí a padá spousta gólů, což je pro diváka vždy zajímavější.  
V Česku je to postavené hodně na taktice, týmovosti a zabezpečené obraně, spousta týmů jde do zápasu  
s cílem neinkasovat a vírou, že nějaký gól vstřelí. Na Slovensku jsi byl tedy spokojen. Co bylo hlavním 
důvodem, že jsi na jaře  zůstal v Čechách? Co rozhodlo o tom, že jsi právě v Pardubicích? Jelikož jsem 
měl v Nitře smlouvu až do konce sezóny, tak jsem počítal s tím, že i jaro strávím tam. Jelikož se mi ale 
celkem dařilo, tak už během podzimu se mnou začal být sportovní ředitel Hradce v kontaktu a předběžně mě 
informoval o tom, že Hradec má zájem, abych u nich v zimě nastoupil do přípravy. Využily proto opci  
a stáhli si mě v zimě zpátky. Na začátku přípravy jsem se domluvil s trenérem, že pokud by se mnou 
nepočítal do základní sestavy, uvolní mě opět na hostování. Ovšem nesouhlasili s tím, že bych se vracel zpět 
na Slovensko, jelikož mě tam nemají na očích. Tak jsem využil nabídku Pardubic a zůstat v podstatě doma, 
což se mi teď velmi hodí i z osobních důvodů.  Úvod zde byl super, ale zase přišel malý zdravotní 
výpadek a následoval  boj o základní sestavu…V týmu FK Pce působí řada tvých spoluhráčů 
z dorostu, dokonce tým vede stejný trenér, který vás tehdy vedl v dorostu. Jak vnímáš tuto situaci? Na 
začátku vše nasvědčovalo, že bych měl být v základní sestavě. Pak mě ale nešťastně na tréninku nakopl 
spoluhráč a měl jsem trhlinu v lýtkovém svalu, což mě cca na měsíc vyřadilo úplně ze hry. To, že znám 
většinu kluků již z mládežnických kategorií, a trenéra k tomu, je trochu taková nostalgie, ovšem i kluci, 
které jsem neznal, jsou super a v kabině bývá dobrá nálada. Ovšem pár let jsme se neviděli a každý se 
nějakým způsobem stále vyvíjí, ať fotbalově nebo jako člověk. Jak se říká, nikdy nevstoupíš dvakrát do 
stejné řeky. Ne každý z našich diváků má přehled o tom, jaká je tvoje aktuální pozice v týmu, zda 
nastupuješ pravidelně.  Kvůli zranění jsem první dvě kola vůbec nestihl a pak jsem začal nastupovat jako 
střídající hráč na 10 - 20 minut. Jelikož se týmu dařilo, tak do základní sestavy trenér nezasahoval. Zápas ve 
Frýdku - Místku jsem už odehrál celé utkání na pozici levého obránce a věřím, že jsem si řekl o místo  
v sestavě. Jaké jsou tvé aktuální fotbalové cíle, jakou máš představu o příští sezóně? Momentálně je 
hlavním cílem udržet pro Pardubice 2.ligu a pokusit se o co nejlepší umístění. O tom, co bude od léta, zatím 
vůbec nepřemýšlím. To se bude řešit až po skončení této sezóny. Na začátku léta však budeš mít i jiné 
starosti. Prozradíš našim čtenářům, co tě čeká? Začátkem června mě čeká svatba. To byl i jeden  
z důvodů, proč jsem se rozhodl jít hrát do Pardubic. Honzo, přejeme, ať  vám to s Míšou na společné 
cestě životem šlape, ať vám vše vychází podle vašich snů a představ. Já i Míša děkujeme, a budeme se na 
tom snažit pracovat. Kde plánujete společné bydlení, to pro případ, že jednou skončíš s profi fotbalem  
a půjdeš si ho zahrát jen tak  někde pro radost nikoliv na vrcholové, ale jen výkonností úrovni, nejlépe 
v Rovni, třeba i s bývalým ligovým spoluhráčem Davidem Petrusem (nar. 1987), který bydlí v Rovni  



a fotbal hraje v Živanicích… Jelikož já momentálně netuším, kam povedou mé další fotbalové kroky,  
a Míša má v plánu ještě absolvovat zahraniční studijní stáž, tak zatím nemáme v plánu se  usazovat. Netajím 
se ale tím, že až přijde čas, tak bych v Rovni rád zakotvil. Ještě tedy dotaz k fotbalovému dění doma,  
u nás v Rovni. Co tomu říkáš, že po sedmi letech v okrese se nenaplnily ambice na postup do I. B 
třídy, ale naopak nás čeká pravděpodobně neodvratitelný pád do hlubin III. t řídy? Je to bohužel realita  
a odraz posledních pár let roveňského fotbalu. Již loni se povedlo soutěž zázračným způsobem zachránit, ale 
asi muselo být všem jasné, že z dlouhodobého hlediska to takhle nepůjde, a i když se podařilo tým přes zimu 
výrazně posílit, a předváděné výkony, co mám informace, nejsou špatné, tak se nám bodově nedaří a sestupu 
se letos už asi nevyhneme. Je to škoda, ale na druhou stranu je možná lepší, že budeme hrát to, na co máme, 
a ne pravidelně bojovat o záchranu. A pokud se vše chytí za správný konec, tak věřím, že časem bude  
v Rovni opět tým, co dokáže opět postoupit a hrát v okrese, nebo i výše, důstojnou roli. Jak hodnotíš 
fotbalový vzestup svého bráchy Radka, který pravidelně nastupuje v našem áčku? Myslím si, že Ráďa 
se hodně vyhrál, a pokud bude pravidelně trénovat, tak pro Roveň může být i díky jeho fyzickým proporcím 
nadstandardním hráčem. To samé platí i v případě Štěpána Svobody, Kuby Shejbala, Máry a Míši 
Šándorových či Lukáše Johanidese a dalších mladých kluků, kteří, když by měli zájem v Rovni hrát, tak 
věřím, že by mohli časem vytvořit další silnou generaci, jako tu byla před pár lety. Na závěr máš nějaký  
vzkaz pro hráče, funkcionáře a diváky? Přeji všem hlavně hodně zdraví. Hráčům a funkcionářům 
motivaci a chuť posouvat fotbal v Rovni stále dopředu. A divákům aby si užívali každý zápas nejen když se 
daří, ale ať kluky podporují, i  když to není úplně ono. Honzo, ať se ti daří. Pořád jsi ještě mladý, 
perspektivní hráč. Přejeme ti hlavně pevné zdraví a snad přijde i tvé  vysněné fotbalové angažmá.   
Děkuji a fotbalu v Rovni zdar!  
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Náš soupeř v minulém kole, jak se hrálo na podzim? 

Přelovice - Nemošice 3:3 (3:3), za domácí Vohralík 2, Řehák, sestava: Poříz - R. Šimák, Hajn, Pracz (37. 
O. Šimák), Šprinc - Vohralík, Řehák, Bidlo, Blažek (90. Uhlíř) - Šprync (65. Kučera), L. Hladík (27. Malý). 

Podzim 2016: TJ Přelovice –TJ Sokol Roveň “A” 1:0 (0:0),  vyrovnaný boj rozhodla branka Vohralíka ze 
75. minuty.    

Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

                      FK Horní Ředice „B“              -         TJ Sokol Roveň „B“        So  13. 5. 17:00 
                      TJ Sokol Moravany “B”           -         TJ Sokol Roveň “A”        Ne  14. 5. 17:00 
                      TJ Sokol Roveň “A”   -         SK Nemošice “A”            So  20. 5. 17:00 

 


