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TJ Sokol Roveň „A“ před prvním mistrovským zápasem V Opatovicích. Nahoře zleva  

Ing.Milan Cimfl – starosta TJ, David Král, Michal Šándor, Jiří Roček, Ondřej Mikuláš, Luboš 
Kaplan, Milan Absolon, Radek Král, Jaroslav Frydrych – trenér, Václav Melc. Dole zleva Ondřej 
Koláček, Michal Pekárek, Luděk Vach, Jakub Dušek, Jan Baláš, Aleš Kašpar a Tomáš Madák 
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Vítejte na prvním domácím zápase našeho áčka v sezóně 2015/2016. Letošní tropické léto uteklo 
jako voda a máme tady opět fotbalový podzim a s ním se nám opět rozjíţdí kolotoč mistrovských 
soutěţí. Náš tým má nového trenéra Jaroslava Frydrycha z Ostřetína, který má zkušenosti jak 
hráčské, tak trenérské z vyšších fotbalových soutěţí. Uzdravilo se nám několik dlouhodobějších 
marodů, tým posílil perspektivní Michal Pekárek, který přišel na hostování ze sousedních Litětin, 
stejně tak jako druhý gólman Michael Sluka. Okresní přebor v tomto roce doplnila nesmírně  
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kvalitní muţstva: Rosice, Újezd, Moravany B, Ostřešany a Srch. Dnes nás čeká velice zdatný 
soupeř, který v loňském roce působil dokonce v I. A třídě, na kterou dobrovolně rezignoval. 
Přejeme všem krásný sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně připraven. A 
ještě jedna technická. Pokud budete mít v průběhu sezóny zájem oţivit Roveňský poločas svým 
vlastním příspěvkem, resp. budete mít nějaký zajímavý námět k tomu, co chcete v Roveňském 
poločase číst, zašlete vše na e-mailovou adresu ropolo@seznam.cz.    
 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 
 

Přípravné zápasy: 
TJ Jaroslav - TJ Sokol Roveň „A“ 3:4 (0:2), branky Vach 2, Pekárek, Štancel, sestava  J. Baláš 
- D. Král, J. Roček, M. Šándor, O. Mikuláš - R. Shejbal, A. Kašpar, L. Mládek, L. Vach, J. Dušek - 
M. Pekárek (střídali: P. Motyčka, M. Sluka, Štancel) 
TJ Sokol Roveň „A“ – AFK Horní Jelení 3:1 (2:0), branky Ţatecký, Pekárek, Madák, sestava    
J. Baláš - A. Kašpar, M. Šándor, J. Roček, O. Mikuláš - J. Dušek, T. Madák, L. Mládek, V. 
Ţatecký, J. Shejbal - M. Pekárek (střídali: L. Vach, M. Rojkovič, R. Král). Cenné vítězství nad 
soupeřem z I. A třídy, kompletní soupeř celkově v Rovni zklamal. 
FC Litětiny – TJ Sokol Roveň „B“ 1:3 (0:1), branky Přibyl, Šišán, Chocholouš, sestava Rojkovič 
- Sháněl, Kašpar, Pospíšil, Pachovský - Chocholouš, Ţatecký, Pavliš, Motyčka  - Nečesaný, Šišán, 
(střídali:Přibyl,Toušek). Přípravné derby nepřineslo příliš fotbalové krásy, zaslouţená výhra naší 
rezervy a matný výkon domácích, kteří ještě nepoměnili penaltu.    

Mistrovsky: 
AFK Opatovice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:1 (1:1), branka Vach, sestava J. Baláš - D. Král, M. 
Absolon, M. Šándor, O. Mikuláš - A. Kašpar, L. Kaplan, L. Vach, T. Madák, J. Dušek - M. Pekárek 
(střídali: J. Roček, O. Koláček, R. Král). Pravda, soupeř měl více šancí, ale přijít o bod 
v nastaveném čase po zbytečné ztrátě míče v podání zkušeného borce Ludi Vacha, to můţe 
mrzet…   
 

Úvodní slovo  
 

„Váţení sportovní přátelé, na prahu nové fotbalové sezóny Vás za celý 
realizační tým srdečně zdravím. I kdyţ bylo léto, usilovně jsme pracovali 
v nové éře fotbalové (r)evoluce. Bylo a je třeba zajistit chod jednotlivých 
oddílů v plně počítačově propojeném systému. Jednou větou: veškeré 
změny v přestupech, hostování hráčů, jejich nové registrování, zápisy o 
utkání, fakturace plateb, databáze členů a hráčů a spoustu dalších věcí 
a informací provádíme on line. Zatím se se systémem práce docela 
dobře sţíváme a trpělivě doufáme, ţe nám výrazně usnadní, zrychlí a 
zlevní práci. Zdá se, ţe by tomu tak mohlo být. Jeden příklad za 
všechny: v neděli 16. 8. jsme v ranních hodinách a na dálku pomocí 
chytrého telefonu vyřešili střídavý start Jakuba Shejbala (Pedro nejml.) 
do Holic, coţ byla v dřívější době věc zcela nemoţná. Ke klubu 

přivádíme nového trenéra Jaroslava Frydrycha, který svým entusiasmem přivedl město Horní 
Jelení k fotbalové horečce. Přeji mu, aby se mu to samé podařilo i v naší krásné obci. 
Jistě jste si všimli i změn na hřišti, snaţíme se zkulturnit stánek občerstvení, udrţeli jsme v teplých 
dnech kvalitu hrací plochy. Sportovní úroveň muţstev si posuďte sami, pracujeme nadále s našimi 
odchovanci a dokonce si můţeme ( i kdyţ uţ se skřípěním zubů…) dovolit ten luxus, ţe máme 13 
šikovných borců v jiných muţstvech. Jako prioritní úkol do dalších sezón vidím udrţet tyto 
fotbalisty v našem oddíle tak, abychom mohli zaútočit na postup A-muţstva do krajských soutěţí. 
Domnívám se, ţe bude třeba, tak jako v jiných obcích (Moravany, Horní Jelení, Horní Ředice, 
Sezemice, Choltice apod.) větší součinnosti z obcí, která se tím pro mnohé překvapivě velice 
dobře prezentuje. Rád bych, aby sezóna proběhla v klidu, abychom se všichni fotbalem, jako hrou 
pro stamiliony lidí, dobře bavili. Přeji krásné sportovní záţitky.“    
                                                                                              Ing. Milan Cimfl, prezident FO 
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Roveňský  poločas  se zeptal za Vás nového trenéra TJ Sokol Roveň 
Jaroslava Frydrycha (nar. 1961) 

 
Po završení sezóny 2014/2015 skončil u našeho 
muţstva trenér Mgr. Jiří Tesař, který se stal 
novým trenérem u týmu TJ Sokol Rosice, který 
sestoupil z I. B třídy do okresního přeboru. 
Vedení TJ Sokol Roveň pro náš tým zajistilo 
nového trenéra. Opět přichází zkušený trenér, 
dnešním povídáním se pokusíme alespoň 
částečně Vám ho představit.   
Jardo, můžeš se stručně představit? 
Bydlím v Ostřetíně a jsem ţenatý se stále 
stejnou paní jiţ 29 let. Synové se jiţ úplně 
osamostatňují. Mým zaměstnání je ţivotní 
prostředí – ovzduší. Mimo sportu, zvláště 
fotbalu, relaxuji v přírodě nebo u historie. 
Co bys řekl ke svému aktivnímu působení ve 
sportu, co považuješ za svůj hráčský vrchol? 

V posledním mistrovském zápase sezóny hrát o postup do 3. ligy, postup v Českém poháru do 3. 
kola (pzn. J.Frydrych hrál mj. za Loko Trutnov či Lokomotivu Pardubice). 
Co trenérská kariéra, co považuješ za svůj dosavadní trenérský vrchol? Poslední tři soutěţní 
sezóny: v Holicích (asistent) vítěz krajského přeboru a zisk krajského poháru, na Horním Jelení 
postup z I. B třídy do krajského přeboru. 
V mužstvu žáku Sokola Roveň působili před několika lety Tvoji dva synové, trénoval je 
Jaroslav Shejbal. Jak vzpomínáš na tuto dobu, kde hrají dnes? V Rovni působil pouze starší 
syn Michal, který nyní dostudovává vysokou školu a hraje za Ostřetín. Mladší Lukáš má 
dlouhodobý zdravotní problém s kotníkem. 
Můžeš našim čtenářům říci, proč ses rozhodl jít trénovat právě do Rovně? Znám se 
s předešlými trenéry velmi dobře, a je to pro mě velká výzva zkusit posunout na jejich základech 
roveňský fotbal o kus dále. 
Jaký styl fotbalu preferuješ, hra kterého týmu se Ti líbí, komu fandíš? Samozřejmě atraktivní 
pro diváky – útočný. Je to ale ovlivněno strukturou hráčů. Líbí se mi holandský styl. Od mládí 
fandím Bohemians 1905, Ajaxu Amsterdam a aktivním útočným muţstvům (u nás např. Plzni). 
Trenére, sranda končí, okresní přebor sezóny 2015/2016 se rozjíždí. Jak probíhala letní 
příprava? Musím přiznat, ţe ztěţka. V podstatě, bohuţel, ještě pokračuje. Dovolené, pracovní 
vytíţenost a rekonvalescence některých hráčů nám nedovolily se sejít ve větším počtu. 
Poznal jsi zázemí v Rovni, funkcionáře a hlavně hráče. Spokojenost, nebo vidíš to, že je 
potřeba honem rychle na něčem zapracovat? Roveňské zázemí pro letní část sezóny 
(tréninkové pomůcky) je srovnatelné s vybaveností krajského přeboru aţ divize!!! Na ostatních 
technických věcech se dá postupně zapracovat.  S hráči, ale i s funkcionáři se postupně navzájem 
seznamujeme. Na čtvrtek máme domluvenu schůzku s výborem, kde bych chtěl začít řešit 
technické záleţitosti, ale hlavně kádr muţstva A. 
Dva vítězné zápasy v přípravě, hlavně ten proti „Tvému“ Hornímu Jelení, to se určitě počítá, 
že? Oba zápasy, hlavně s Horním Jelením, ukázaly, ţe kvalita v áčku Rovně je, dalo by se na tom 
stavět i ve vyšší soutěţi, ale tréninková docházka… a bohuţel i díky zdravotnímu stavu !? 
A co první mistrák v Opatovicích, jak bys ho stručně zhodnotil? Průběh utkání ukázal, o čem 
jsem jiţ mluvil před chvílí, polovina hráčů jen nakoukla do tréninkového procesu, nebo ho ani 
neviděla...Všechny naše neduhy ukázal druhý poločas – fyzické, herní fotbalové i taktické. 
Tento víkend nás čeká silný soupeř ze Srchu, který dobrovolně opustil krajské fotbalové 
vody a přihlásil jen okres. Jak na tohoto soupeře vyzrát? Těţko říci. Čeká nás jeden z favoritů 
soutěţe se zkušenostmi z krajských soutěţí. Vše záleţí, v jakém počtu se sejdeme na trénincích, 
a hlavně před samotným zápasem… 
Jak vidíš letošní ročník okresního přeboru a ambice našeho mužstva v něm? Jsem 
přesvědčen, ţe sloţením oddílů bude okresní přebor nadupanější neţ ten poslední. Prim budou 



hrát Rosice n. L., Srch, Lázně Bohdaneč a béčka Moravan a Přelouče, kde bude ovšem záleţet 
na doplnění z jejich áček.  Naše ambice? Kdyţ hráči prakticky pochopí, ţe ani okres se nedá hrát 
bez trénování, vyprázdní se nám marodka (a uvidíme, jak dopadne schůzka s výborem), jsme 
schopni se pohybovat v horní polovině tabulky. 
Jardo, přejeme Tobě i všem Tvým svěřencům vše dobré, sportu zdar a roveňské kopané 
zvlášť! Ať pravda, láska a Sokol Roveň už konečně jednou zvítězí! 
 

Další životní jubilea 
 
Jak jiţ jsme psali v předchozích vydáních Roveňského poločasu, 
letošní rok přináší celou řadu kulatých narozenin mnoha našich 
hráčů, i bývalých. V srpnu slaví mj. své padesátiny Jaroslav Shejbal 
a Lubomír Zoubek, šedesátiny pak Leoš Petráň, třicetiny Zbyněk 
Šretr. Šedesát letos jiţ oslavil bývalý hráč Sokola Roveň Jiří 
Kučera, sedmdesátku pak jeho brácha Karel Kučera z Prahy.  
Všem výše jmenovaným i těm nejmenovaným oslavencům letošních 
kulatin přejeme pevné zdraví, vše dobré, ať je fotbal stále těší a baví! 

L. Zoubek                                                                                                                     J. Shejbal 

 

Náš soupeř v minulém kole 
 

FC Titanic Srch – AFK Lázně Bohdaneč  3:2 (2:1), branky domácích Vojíř 2, Kopecký, sestava 
Srchu: Hála - Víšek, Kršák, Doleţal, Hurta (40. Nikl, 88. Muţík) - Tměj, Šmíd, Práchenský, Maivald 
- Vojíř (85. Hocque), Kopecký.           
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru  

 

     
Posilami TJ Sokol Roveň pro podzimní část soutěží jsou Michal Pekárek ( nar. 1992) a Michael Sluka 

(1980), viz foto. S nimi na hostování přichází i Tomáš Pospíšil (1995), všichni  z FC Litětiny. 
 

Nejbližší program našich mužstev 

SK Sokol Dříteč                      - TJ Sokol Roveň „A“  So  29. 8.  17:00 

SK Popkovice    - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 30. 8.  17:00 

TJ Sokol Roveň „A“   - TJ Sokol Rosice nad Labem So   5. 9.  17:00 

TJ Sokol Roveň „B“   - AFK SKP Pardubice  Ne   6. 9.  17:00 
 

 


