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Foto archiv: Tým TJ Sokol Roveň (stará garda) si v roce 1999 podruhé v historii pozval  
k zápasu tým herců, zpěváků a dalších populárních osobností, Amforu Praha. Tehdy přišlo 
na zápas 1200 diváků a hosté vyhráli 3:1, když naši jedinou branku vstřelil František 
Mikuláš, za hosty skórovali Karel Vágner, Přemysl Bičovský a František Veselý. Náš tým 
nastoupil ve složení – nahoře zleva František Pulpán, Lubomír Zoubek, Jiří Jaroš, Jaroslav 
valenta, Pavel Štěnička, Pavel Shejbal Leoš Petráň, Zdeněk Horák, Jiří Kučera, František 
Mikuláš, dole zleva Jaromír Pýcha, Bohumil Kučera, Alois Kuhnell, Martin Machatý, 
Ludvík Motyčka, Milan Cimfl, Jaroslav Borovec, Václav Mládek (jako host), Mucke (jako 
host).     

 

Pernštejn okresní přebor   

Sobota 27. května 2017  

17:00 hodin  

 

 

Vítejte na fotbale v Rovni. Naše áčko má šňůru dvou vítězných zápasů, a taky formu,  se 
kterou si troufá na dalšího favorita. Škoda, že se blíží konec letošní sezóny a pád z okresu je 
již neodvratitelnou skutečností. Pojďme si užít dnešní zápas, pojďme podpořit náš tým!  

 



PPoosslleeddnníí  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll   RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Nemošice “A” 5:1 (4:0), branky Pekárek2, J. Krpata, T. Krpata, 
Kašpar,  sestava: Baláš - Roček, Shejbal, Melc, Kašpar - Johadines, Mládek, J. Krpata, 
Mikuláš - T. Krpata, Pekárek (Mikan, D. Král, Šándor). Náš tým hrál bez psychického tlaku. 
Parádní výkon, branky v prvé půli a k tomu neproměná penalta L. Mládka. I ve druhé půlce 
další šance na straně naší, ale dlužno poznamenat, že i na straně soupeře. Honza Baláš opět 
čaroval, zlikvidoval tři vyložené šance i penaltu! Musíme konstatovat, že je velká škoda, že 
náš tým začal dávat góly až v posledních zápasech…      

Co bude dál starosto? 
 

Do konce sezóny 2016/2017 zbývají ještě čtyři kola, jasné již dnes je to, 
že Roveň se po sedmi letech propadá do III. třídy. Pár dotazů pro 
starostu TJ Sokol Roveň Ing. Milana Cimfla (na obrázku s Tomášem 
Chocholoušem, který hraje florbal i fotbal) přinášíme již dnes:  
Jak se k realitě sestupu staví výbor  FO, co to pro fotbalv Rovni 
znamená? Již v loňském roce jsem zachránili soutěž OP na poslední 
chvíli. Bohužel nás to neponaučilo a nechali jsme dojít stav do situace, 

kdy v letošním roce nás sestup nemine. Je to obrovská škoda pro náš sport v dvoutisícové 
obci, já bych řekl dokonce ostuda. Kolektiv fotbalistů nám ale zestárnul, chybí parta a 
neochota většiny mladých budovat aktivně osu týmu. Budou pokračovat trenéři? Otázka 
trenérů pro příští sezonu je ve vývoji, Petr Kopa ohlásil, že v případě sestupu pokračovat u 
týmu nebude. s Jaromírem Krpatou jsem ještě osobně nemluvil. Jaký bude osud béčka? 
Osud béčka, to je to samé jako u trenérů. V současné době máme napočítáno 25 fotbalistů, 
kteří chtějí pokračovat v aktivní kariéře, což je pro dva mančafty málo a pro jeden zase 
strašně moc. Vše budeme řešit na výborech TJ a FO v následujícím období. Florbal, jak 
hodnotíš jako starosta historický úspěch tohoto týmu? Úspěch florbalistů je fantastický 
úspěch pro oddíl s poměrně krátkou kariérou. Vybudovali ho prakticky z ničeho, mají fajn 
partu, zájem, nadšení, entusiasmus. Jejich snaha byla oceněna i pamětním listem na valné 
hromadě VČ župy Pippichovy. Výhra v Praze posouvá jejich snažení o level výše. Ve 
výboru se je snažíme podporovat psychicky, materiálně i propagačně. Článek o jejich cestě k 
vítězství byl publikován v župním zpravodaji a dále bude publikován v dalších médiích. 
Myslím, že pro zviditelnění TJ, ale i obce udělali kluci maximum. Patří jim za to dík. Co bys 
vzkázal našim příznivcům? 
Příznivcům vzkazuji : vydržte, přejte nám, pomozte nám, práci s mládím máme zmáknutou, 
na hřiště nám chodí desítky nových adeptů fotbalistů, podporují je rodiče, doufejme, že to je 
začátek lepších zítřků. Všem přeji krásné léto a pohodové prázdniny.... 
 

Ještě k úspěchům našich florbalistů 
 
Minulý týden jsme Vás informovali o tom, že naši florbalisté získali titul na Přeboru ČOS. 
Dnes přinášíme i další informace  k úspěchům tohoto týmu: 
Významné ocenění pro oddíl florbalu!  
Michal Nečesaný, hrající trenér: “Tým mužů oddílu florbalu TJ Sokol Roveň byl 29. 4. 
2017 na Valné hromadě sokolské župy Východočeské-Pippichovy oceněn Pamětním listem 



ČOS. Toto ocenění je „poděkováním za výborné sportovní výsledky a vzornou reprezentaci 
sokolského hnutí.“ Ocenění přímo v sokolovně Na Olšinkách přebírali oba hrající trenéři M. 
Nečesaný a P. Vinař a společně s nimi opory týmu V. Procházka a V. Zeman. 

Rok 2016 pro nás byl dosud nejúspěšnější v celé historii oddílu florbalu. Mezi největší 
úspěchy, kterými si Sokol Roveň tak významné ocenění vysloužil, patří cesta za 3. místem 
mezi sokolskými týmy v celé republice. Nejprve jsme v únoru 2016vyhráli  Župní turnaj 
v Jevíčku, ze kterého jsme postoupili na Oblastní přebor Západ do Prahy. Odsud jsme díky 
2. místu postoupili až na Přebor ČOS, kde jsme v květnu 2016 vybojovali zmíněné 3. místo. 

Dalším senzačním úspěchem pak bylo vítězství na dvoudenním celorepublikovém 
amatérském turnaji v České Třebové v květnu 2016. Velmi cennými úspěchy z roku 2016 
jsou také turnajové výsledky z Holic, kde jsme na Velikonočním turnaji (duben) vybojovali 
1. místo a na Vánočním turnaji (prosinec) 2. místo. V sezoně 2016/17 přidal tým mužů 
úspěchv dlouhodobé soutěži - Holické florbalové lize. Po základní části skončil v tabulce na 
2. místě a stejné umístění nakonec uhrál i v play off. Navíc se nám znovu podařilo postoupit 
mezi 4 nejlepší sokolské týmy na Přebor ČOS do Prahy. Součástí oddílu florbalu TJ Sokol 
Roveň je také tým talentovaných žáků/dorostenců, kteří v sezoně 2016/17 vyhráli Holickou 
florbalovou ligu starších žáků.”          

 
Náš dnešní soupeř v minulém kole, jak se hrálo na podzim? 

SK Lázně Bohdaneč - Rosice n. L. 2:5 (2:3). Branky domácích Baldrych, Virt. Sestava 
domácích: Jezdinský - Kopřiva, Klement (83. Novák), Musil, Baldrych - Kvapil, Sadílek, M. 
Molek, T. Molek (61. Voženílek) - Žurek (73. Uhlíř), Virt (73. Strejček). 

Podzim 2016:  SK Lázně Bohdaneč – TJ Sokol Roveň “A” 4:1 (1:1), branka Svoboda, 
sestava Baláš - Kučera, Brňák, Kašpar, Mikuláš - Johanides, Svoboda, Zeman, Pachovský, 
Kaplan - Krpata (Roček, Dušek, Štancel).  Vedení v zápase nic neznamenalo, po odchodu 
T.Krpaty pro zranění byla naše obrana hodně zranitelná, především z brejků. 
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Historie a současnost… 

                    

Na prvním obrázku z Pardubického deníku z roku 2003 jsou talentovaní Michal Pekárek  
a Honza Shejbal s internacionálem Lubošem Kubíkem, na druhém pak aktuální obrázek, na 
kterém vidíte talentovaného Michala Kosinu (nar. 2006) z Rovně  se svým vzorem. Půjde 
Michal ve šlépějích Honzy Shejbala? Již dnes o Michala projevují vážný zájem týmy FK 

Pardubice a MFK Chrudim…    

Příští zápasy TJ Sokol Roveň 

       Sokol Újezd  - TJ Sokol Roveň “A”      So  3.6. 17:00 
       TJ Sokol Roveň “A” - Sokol D říteč “A”                 So 10.6. 17:00 
 

 

TJ Sokol Roveň “A”  před vítězným zápasem okresního přeboru dne 14. 5. 2017 v Moravanech . Nahoře 
zleva Jaromír Krpata – asistent trenéra, Jan Baláš, Štěpán Svoboda, Tomáš Mikan, Jiří Roček, Radek 

Shejbal, Ondřej Mikuláš, Václav Melc, Lukáš Johanides, dole zleva Aleš Kašpar, Michal Pekárek, Luboš 
Bartl, Jaromír Krpata ml., Tomáš Krpata, Tomáš Chocholouš, Luboš Mládek  

 


