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TJ Sokol Roveň „A“ před zápasem s TJ Sokol Moravany „B“. Horní řada zleva: Tomáš Krpata, Michal 

Pekárek, Luboš Kaplan, Ondřej Mikuláš, Petr Kopa – hlavní trenér, Jiří Roček, Milan Absolon, Václav 

Melc, Radek Král, dole zleva Michal Šándor, Luboš Bartl, David Král, Jan Baláš, Jakub Dušek,  

Aleš Kašpar a Lukáš Johanides 
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Vítejte na posledním domácím mistrovském zápase Pernštejn okresního přeboru v  Dolní 

Rovni. Doufejme, ţe je jen posledním v této sezoně, ţe i v té příští budeme chodit na 

„okres“…Co je potřeba? Dát do hry srdce, získat dnes tři body a k nim za týden ještě 

v Křični raději jeden přidat.  Derby zápas se Sokolem Moravany „B“ sice přinesl prohru a 

zklamání, ale nutno klukům poděkovat jiţ dnes za statečný jarní boj i slušný bodový zisk. 

Přejeme Vám krásné sportovní odpoledne, které Vám tradičně zpříjemní i občerstvovací 

stánek „U Elišky“. A co v neděli? Přijďte na derby našeho béčka s FC Litětiny. Trenér Meky 

připravoval taktické plány celý týden, tak se máme určitě na co těšit!  

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


Poslední zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

TJ Sokol Roveň „A“ – TJ Sokol Moravany „B“ 2:6 (1:5), branky: Absolon, Štancel, 

sestava  J. Baláš - D. Král, V. Melc, L. Bártl, O. Mikuláš - J. Dušek, L. Kaplan, Michal 

Šándor, L. Johanides - M. Absolon, M. Pekárek (střídali. M. Štancel, J. Roček). Matný 

výkon s řadou individuálních chyb, výrazně chyběl zraněný Tomáš Krpata 

Roveň „B“ - Býšť 6:0 (5:0), branky: Ţatecký 2, Melc, Rojkovič, Štancel, Chocholouš 

ROVEŇ: M. Sluka – M. Nečesaný, M. Rojkovič, T. Pospíšil, T. Chocholouš - J. Roček, V. 

Melc, L. Bártl, P. Motyčka - M. Štancel, V. Ţatecký (střídali: R. Král, J. Dušek, M. Kašpar, 

L. Toušek). Soupeř, který vedl soutěţ odjel po zásluze s pořádnou nadílkou.  

Holice „B“ – Roveň „A“ 4:5 (2:4). branky: 2x Pekárek, 2x Absolon, Kaplan, sestava  J. 

Baláš - D. Král, V. Melc, T. Madák, L. Bártl - L. Johanides, L. Kaplan, Michal Šándor, J. 

Dušek - M. Absolon, M. Pekárek (střídal: L. Míle, J. Roček). Začátek zápasu vypadal na 

jasnou výhru, v závěru domácí dotahovali a museli jsme se strachovat o tři body aţ do konce.  

Veliny - Roveň „B“ 2:2 (2:1), branky: 2x Štancel, sestava M. Sluka - T.Chocholouš, M. 

Rojkovič, R. Král, M. Kašpar - P. Motyčka, V. Melc, J. Bártl, M. Nečesaný - V. Ţatecký, M. 

Štancel (střídal J. Dušek). Domácí jen v deseti, přesto měli k vítězství blíţe, výborný Sluka 

zlikvidoval 4 vyloţené šance.  

 

Náš soupeř v minulém kole 

Křičeň„A“ – SK Lázně Bohdaneč 4:1(1:1), branky domácích 2x Biath, Urbanec, Šprync, 

diváků: 190! Sousedské derby, ve kterém zachraňující se Křičeň porazila druhý tým soutěţe 

.    

Na slovíčko, kapitáne… 

Na výzvu, abyste zaslali vlastní příspěvky do tohoto posledního 

tištěného vydání Roveňského poločasu, nikdo nereagoval. I proto dnes 

přinášíme rozhovor s kapitánem našeho týmu, Ing. Lubošem 

Kaplanem, který v letošním roce oslaví své kulaté třicáté narozeniny.  

Luboši, jako kapitán, můžeš jako první zahájit bilancování sezóny. 

Co říkáš s odstupem času na ubohý fotbalový podzim? Mezi hlavní 

příčiny bych zařadil zranění Martina Koláčka, který na pozici stopera 

tvrdil muziku, spoustu dalších zranění a častých omluvenek na zápasy, 

nedostatečnou tréninkovou morálku a vnitřní rozpory v kabině. Co se týká pana Frydrycha, 

je to fajn člověk a rovný chlap. Bohuţel si myslím, ţe přišel zrovna do nepříliš ideální 

atmosféry v týmu, a nebyl tak schopný ustát a urovnat rozpory, které v kabině narůstaly.  

Co začátek roku 2016, za pouhé 3 měsíce 3 trenéři, zřejmě rarita v rámci celého 

FAČR... Po prvním tréninku jsme se všichni sešli a snaţili se domluvit co dál. Mimo Luďka 

Vacha a Tomáše Madáka všichni shodně tvrdili, ţe se pokusí udělat maximum pro záchranu 

okresního přeboru. Některá prohlášení se měla tehdy zaznamenat a bylo by celkem zajímavé 

je těm dotyčným připomenout. Tato porada se konala za účasti p. Frydrycha a měla mu uţ 

tenkrát napovědět, zda má cenu v započatém díle ještě pokračovat. Uţ tehdy jsem začal 

pochybovat o tom, ţe tu zůstane a popravdě, asi k jeho následnému odchodu muselo dojít. 

Tréninky začaly výběhy, kterých se nás ze začátku účastnilo asi 10 – 12. Postupně počet 

hráčů klesal, aţ jsme se ustálili na nějakých sedmi lidech. Za této situace přebíral muţstvo 

Honza Kopřiva, který se snaţil týmu vlít novou krev do ţil. Tréninky měl připravené na 

jedničku, bohuţel je ale nebylo s kým dělat. Na druhou stranu si myslím, ţe věděl, do čeho 

jde. Tři týdny před prvním mistrovským utkáním jsme přestali trénovat úplně. Honza to 

vzdal a na poslední chvíli se naším trenérem stal Petr Kopa.  



Jak hodnotíš zatím neskončené fotbalové jaro -  co trenér, kádr, přístup, zápasy? 

Hlavní je, ţe se situace uklidnila a začali jsme bodovat. Petr je trenér – kamarád, udělá 

sestavu, snaţí se reagovat na aktuální vývoj zápasu. Vzhledem k tomu, ţe hrajeme okresní 

přebor, je nám většině kolem třiceti let, tak si uţ ani nedovedu představit koučování jako za 

trenéra France, coţ Petr pochopil. Jednoznačně nám prospělo vytvoření nové stoperské 

dvojice Krpata + Madák, coţ povaţuji za základ našeho probuzení. Vzhledem k tomu, ţe 

zimní příprava v podstatě neproběhla, beru to, co jsme na jaře uhráli, jako malý zázrak. 

S výsledky se také konečně zase po delší době dostavila kamarádská a uvolněná nálada do 

kabiny i mimo ni. Kromě prvního zápasu s Újezdem a nešťastného debaklu s Moravany, 

jsem spokojený.   

Je vyloženě někdo, kdo tě zklamal, a naopak mile potěšil? Kaţdopádně jsem naštvaný na 

Luďu Vacha, který nás nechal opět ve štychu. Myslím, ţe kdyby svůj odchod do Ředic 

odsunul o půl roku, o své fotbalové schopnosti by určitě nepřišel. Bohuţel bylo jakékoliv 

přemlouvání naprosto zbytečné, vykašlal se na nás a bohuţel ne poprvé. Za sebe říkám 

upřímně, ţe s ním uţ společně v jednom týmu hrát nebudu. Naopak bych chtěl moc 

poděkovat Tomáši Krpatovi za to, jak nám pomohl. Díky jeho následnému zařazení na post 

stopera jsme opět v obraně získali velkou jistotu. Velký progres také nastal u Kuby Duška, 

takţe doufám, Kubo, ţe nepolevíš. Neustále mě udivuje Milan Absolon, který navzdory 

tomu, ţe vůbec netrénuje (z důvodu časově náročné práce), si neustále drţí vysokou 

fotbalovou kvalitu. Zároveň mě velmi potěšil návrat Vaška Melce. Pro fotbal by dýchal  

a jsem moc rád, ţe mu zdravotní stav umoţnil se ještě do tohoto kolotoče vrátit. Kdyţ bude 

chodit hrát za A i B-tým, kdoví, moţná jednou předstihne i nepřekonatelného Ludvíka 

Motyčku v počtu startů. Honza Baláš je opět naší stálicí. Za fotbalové zklamání povaţuji tak 

trochu sám sebe. Přiznám se, ţe jsem se snaţil přes zimu zapracovat na fyzičce, ale čekal 

jsem od sebe více. Bohuţel gólový hráč se ze mě uţ asi nestane, takţe klukům můţu jen 

slíbit, ţe tam budu jezdit a dávat do toho aspoň to „srdíčko“, dokud to bude jen trochu 

moţné.  

Jak tipuješ výsledek dnešního těžkého zápasu s LB? Bohuţel v tomto utkání budu 

pravděpodobně chybět. V LB se na výsledku zápasu podepsali bohuţel i páni rozhodčí, 

v čele s panem Rambouskem. To, jak probíhal po skončení utkání následný podpis zápisu, 

nebudu raději komentovat. Na několika diskusních fórech jsem si přečetl názory na to, co se 

v Bohdanči dělo dalším týmům, takţe asi nejsme jediní, kdo s nimi má takovouto zkušenost. 

Kaţdopádně na Srch uţ mají nedostiţitelnou ztrátu, tak uvidíme, s čím k nám přijedou. To 

ale samozřejmě neznamená, ţe bych popíral kvalitu jejich týmu, se kterým se můţeme 

rovnat pouze v případě, pokud všichni v tomto zápase podáme 100% výkon. 

Za týden poslední zápas v Křični. Zůstane po posledním zápase okresní přebor  

v Rovni? Doufám, ţe zvládneme především zápas v Holicích, který bude v momentě 

zveřejnění tohoto rozhovoru jiţ odehraný. Nevím, jestli bude sestupovat jeden nebo dva 

týmy, kaţdopádně Křičeň včera (4. 6. 2016) vyhrála právě s LB, takţe se situace ještě více 

zamotává. Věřím ale, ţe v případě potřeby, dokáţeme zápas v Křični vyhrát! 

Chceš něco na závěr vzkázat spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Odpovědi na tyto 

otázky sepisuji týden po nevydařeném utkání s Moravany. Bohuţel jsem zklamán názory 

některých „fanoušků“, kteří měli potřebu vyjádřit se ke zmiňovanému zápasu (jen uvedu, ţe 

tyto komentáře jsem neslyšel osobně, ale donesly se ke mně od jiných hráčů). Výčitky typu, 

ţe jsme do Moravan neposlali „nějaký ten sud“, povaţuji za ubohé. Vzkaz pro ty, kteří něco 

takového na náš účet vyřkli:  Váţení, laskavě se proberte! Hrajeme tady okresní přebor. 

Pokud na to tým mít bude, ať se klidně dostane do B-třídy, ale nějaké umělé drţení se zuby 



nehty v soutěţi za přispění „všelijakých úplatků“ absolutně odsuzuji. A jestli si to někdo 

neuvědomuje, tak to, ţe máme letos takové problémy, se tímto rozhodně nevyřeší. Raději 

pouţijte svůj elán k přesvědčení některých kluků k jejich návratu. Jinak neočekávejte pro 

příští rok nějakou změnu. Teď je asi základem pokusit se vyuţít a podchytit mladé roveňské 

hráčské „podhoubí“. Dětí je teď v přípravkách a předpřípravkách spoustu (díky klukům 

trenérům, kteří se jim věnují). Je potřeba tohoto zájmu o fotbal vyuţít a pokusit se opět 

obnovit i ţáčky a posléze také dorost. Pokud by se tak stalo, tak na Roveň budou opět čekat 

světlejší zítřky. Jinak Vám všem přeji pevné zdraví. A za všechny hráče slibuji, ţe se 

pokusíme omezit tzv. hru klasického roveňského fotbalu, tedy nakopávaných balónů a 

přidáme tam i pár těch trojúhelníků, abychom potěšili našeho Mourinha… Luboši, 

kapitáne, dík za odpovědi, přejeme tobě i všem tvým spoluhráčům mnoho úspěchů.  

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

 

                       
 

Citujeme z Rozpisu OFS 2015/2016, Článku 27. Postupy a sestupy: 

„ Postupy a sestupy z jednotlivých soutěţí v ročníku 2015/2016 se řídí podle ustanovení SŘ 

§§ 19 – 21 a počty postupujících a sestupujících druţstev vycházejí z následujícího klíče: 1. 

Vítěz Pernštejn okresního přeboru postupuje do soutěţí řízených FAČR PKFS. Poslední dvě 

družstva OP sestupují do příslušné skupiny (Holicko, Přeloučsko) III. třídy. Další 

sestupová místa jsou vázána na počtu sestupujících družstev ze soutěží řízených FAČR 

PKFS.“ 

Jak se hrálo na podzim? 

SK Lázně Bohdaneč – TJ Sokol Roveň „A“ 1:0 (0:0). Branka 90. Baldrych. BOHDANEČ: Vlček - Zackl, 

Baldrych, Škopek, Rössler, Kopřiva (74. Virt), Flekr, Jarosz, Kvapil, D. Rogovik, Jakub Uhlíř  

(77. Karela). ROVEŇ: Baláš - O. Mikuláš, O. Koláček, Vach, Absolon, Kaplan, Pekárek, A. Kašpar, Madák, 

Kučera, Štancel (72. Johanides). Rozh: M. Rambousek, ŢK: 1:3, ČK: 0:1 (90. Madák), diváků: 100. 

Inkasovaný gól hodně rozezlil hosty, kteří byli přesvědčeni o ofsajdovém postavení skórujícího hráče. Za 

protesty ale vyfasoval Madák druhou ţlutou kartu. (Zdroj: Týdeník Pernštejn). 

 

Poděkování 

Představitelé našeho oddílu děkují touto cestou Mirkovi Shánělovi za jeho iniciativu a 

ochotu při vylepšování vzhledu našeho areálu. Za pomocí ostatních hráčů, brigádníků, 

kterým také patří dík, zvelebil prostory za stánkem a pod jeho taktovkou budujeme mezi 

stánkem a kabinou pěkný přístřešek.                                                                  Výbor TJ 

 
Přejeme Vám hezkou dovolenou, na webu ještě najdete tradiční zhodnocení sezóny. 


