
 

 
Vydává Tělocvičná jednota Sokol Roveň 

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

  
Tělocvičná jednota Sokol Roveň zahájila letní přípravu srazem dne 22. července 2016. A kdo se prvního 

tréninku zúčastnil?  Nahoře zleva Petr Kopa – hlavní trenér, Radek Shejbal, Michael Sluka,  

Luboš Kaplan, Tomáš Krpata, Tomáš Mikan, Jan Baláš, Aleš Kašpar, Václav Melc. Dole zleva Luboš Bartl,  

Tomáš Roček, MIichal Pekárek, Michal Šándor, Miloš Pachovský, Lukáš Johanides a Jakub Kučera   
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Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na úvodním mistrovském zápase Pernštejn okresního 

přeboru sezóny 2016/2017. Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, a to je neklamný znak toho, 

že nám začíná fotbalový podzim.  Ptáte se, proč jste na webu nenašli Roveňský poločas, 

slíbené tradiční zhodnocení minulé sezóny? Odpověď je jednoduchá. Po záchraně byla tak 

velká euforie, že nedorazilo hodnocení Petra Kopy, trenéra našeho áčka a elévů, ani 

prezidenta Ing. Milana Cimfla… Vzorným v tomto směru byl pouze hrající univerzál, trenér 

našeho béčka, Milan (Meky) Rojkovič. Minulá sezóna byla hektická, je za námi, částečně se 

dnes k jejímu zhodnocení ještě vracíme. Hledíme však již především dopředu, dnes začíná 

nový ročník zase od nuly. Nové tváře v našem mužstvu? Vrací se Pepa Zeman, Radek 

Shejbal, Jakub Kučera a Štěpán Svoboda.  Tak sportu zdar a roveňské kopané zvlášť! 

 

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


Přípravné zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

FK Horní Ředice - TJ Sokol Roveň „A“ 5:1 (4:1), branka Johanides 

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Chroustovice 4:1 (1:1), Pekárek 3, Pachovský 

TJ Sokol Roveň „A“ – SK Holice (dorost) 10:2 (4:1), branky Pekárek 3, Kaplan 2, Král R. 

2, Pachovský, Bartl, Dušek 

TJ Jaroslav – TJ Sokol Roveň „A“3:3(1:3), branky Kašpar, Shejbal R., Kučera  

TJ Sokol Ostřetín – TJ Sokol Roveň „B“ 2:3(1:1), branky Motyčka P., Prokeš, Dušek 

 

Úvodní slovo Ing. Milana Cimfla, prezidenta oddílu kopané TJ Sokol Roveň 

 

„K minulé sezóně již bylo mnoho řečeno a napsáno. Po tragickém 

podzimu (nejtragičtějším, který jsem u nás zažil), kdy nás celý okres 

odepisoval jako prvního sestupujícího, jsme celou zimu pracovali na 

morálce všech zúčastněných, především hráčů. V sezóně jsme jako 

správní profíci vystřídali 4 trenéry - Tesaře, Frydrych, Kopřivu a 

toho posledního Kopu (kdo si to může dovolit a hlavně kdo je umí 

sehnat ). Jaro bylo opakem podzimu, přestože ne všechno 

vycházelo, jak jsme chtěli. Pod vedením trenéra Petra Kopy se 

mančaft dal dohromady, najednou získal vnitřní sílu, přišla pohoda a 

s ní i sportovní výsledky. Podle počtu bodů získaných na jaře 

(kdybychom je získali i na podzim) bychom se umístili někde kolem 5. místa  v OP. Stalo se 

tedy to, v co nikdo nevěřil (kromě pár nadšených včetně mě) a OP jsme celkem přesvědčivě 

nakonec zachránili. Co je však nutné: navázat na jarní výsledky v dalším období. Za pochodu 

pracujeme na vytvoření kádru A-mužstva, abychom neměli podobné starosti jako loni. U 

mužstva zůstává Petr Kopa, kterému přeji hodně sportovních úspěchů a trpělivosti. B-

mužstvo hrálo taktéž svůj standard ve IV. třídě, kdy i jaro mělo mnohem lepší. Mou prioritou 

je, aby hráči tohoto mužstva (Žatecký, Chocholouš, Nečesaný, Shejbal, Svoboda) měli 

maximální snahu posílit A-mužstvo. A určitě na to mají. Nejvíc spokojeni pak můžeme být s 

prací těch nejmenších, tedy žáčků. To, co jsem zažil na rozloučení se sezonou 2016 v Rovni, 

nepamatuji. Na hřišti se pohybovalo až kolem 40 capartů-fotbalistů,  a co je potěšující, s 

početným rodičovským doprovodem. Pro další období jsme schopni postavit dvě mužstva 

elévů - U8 a U10, třetím jsou v přípravce děti mezi čtvrtým a šestým rokem věku. Doufám, 

že to je to správné podhoubí roveňského fotbalu. Našlápnuto je dobře. Proto bych chtěl 

poprosit všechny, kteří jsou ochotni s touto masou dětí pomoci - trenérsky, organizačně, 

dopravou, čímkoliv, neváhejte a hlaste se! Předem děkuji.“ 

 

Hodnocení Milana Rojkoviče, trenéra TJ Sokol Roveň „B“ 

 

„K hodnocení jarní části naší IV. třídy. Nevím, čím to je, ale vždy 

máme jaro lepší než podzim. K zápasům můžu napsat jen to, že se 

skoro vždy hrálo v jiné sestavě, než bych si představoval, mrzí mě 

hlavně to, že hráči nejsou schopni se ani omluvit, natož přijít. Každý 

zápas měl nějakou taktiku, tu se někdy povedlo dodržet, jindy zase ne. 

Největší naší slabou stránkou při zápasech byla koncovka a myšlení 

hráčů při zakončení. Doufám, že na podzim to bude lepší a budou i 

lepší výsledky. Některé zápasy byly překvapením v podobě výhry, 

některé zas obráceně, když se čekalo, že budeme bodovat, ale nebylo 



tomu tak. K samotným zápasům jsem vždy komentář napsal, je zbytečné to tu zase rozvádět. 

K jednotlivým hráčům, co dodat? Střelecky se velmi dařilo Žateckému, Štanclovi, a kdyby 

dali ještě všechny své šance, mohlo to být ještě lepší. Je potřeba na všech postech zapracovat 

a srovnat hru, kterou chceme hrát. Mile mě překvapil Chocholouš na postu levého beka, také 

tento tah se ukázal jako správný směr jeho stylu hry. Je fakt, že se dá vždy na všem 

zapracovat, to víme všichni, pokusíme se o to. Celkově za sebe můžu napsat, že když se na 

něčem domluvíme a dodržíme to, tak to půjde. Děkuju všem hráčům za jarní část sezóny, na 

další se snad budeme scházet ve větším počtu, abychom nejeli na zápas v jedenácti. Přeju 

všem hezké léto, krásnou dovču a v srpnu se sejdeme. Meky“ 

 

Honza Baláš byl na Mistrovství Evropy v kopané ve Francii 

 

V červnu se ve Francii konalo 

ME ve fotbale i za účasti 

reprezentace ČR. Na jeden ze 

zápasů vyrazila i početná skupina 

Roveňáků. Na detaily jsme se 

zeptali našeho gólmana Honzy 

Baláše. 

Kdo všechno jel, na který 

zápas? Zdravím čtenáře 

Roveňského poločasu. Zhruba 

měsíc před začátkem ME ve 

Francii se bratrovi naskytla 

možnost sehnat 8 lístků na zápas 

Česko - Turecko. Odhodlali se 

pan Miroslav Kašpar st. s 

manželkou Ivou a jejich vnuk Lukáš, Jaromír Krpata s Martinou Sládkovou, můj brácha 

Jirka a moje přítelkyně Hanka. Odjížděli jsme plní nadšení, protože proti Turecku se hrálo o 

postup ze skupiny, což nikdo asi moc nečekal.  

Jak jste cestovali, bydleli, kde se hrálo? Do Francie jsme se vydali dvěma auty. Jeli jsme 

přes Německo a Belgii. Cesta i s přestávkami trvala přibližně 15 hodin. Velmi zajímavé je, 

že  cesta vedla od Hradce Králové po dálnici až k hotelu na předměstí Bethúne, od kterého to 

bylo 20 km do Lens na stadion Stade 

Bollaert - Delelis. Na hotelu jsme se 

potkali s tureckými fanoušky, vyfotili 

jsme se s nimi, popřáli si hodně štěstí do 

zápasu a všechno bylo velice přátelské. 

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na 

stadion.  

Jaký byl největší zážitek? Zážitek byl 

celý výlet od začátku až do konce. Když 

jsme přijeli na parkoviště ke stadionu, 

sešlo se zde mraky fanoušků. Naučili 

jsme se proti Turecku nový pokřik: „ My 

ten kebab stejně nežerem, hej, stejně 

nežerem, hej, stejně nežerem“. Při vstupu na stadion začal asi ten největší zážitek v mém 



životě. I když se jednalo o jeden z nejmenších stadionů na Euru, tak atmosféra byla 

nepopsatelná. Před zápasem probíhal úžasný program, fandilo se, skandovalo: "Kdo neskáče, 

není Čech", zpívalo se: "Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo", měřily se decibely 

hluku a vyvolávali se hráči. Další zážitek byli turečtí fanoušci, kteří udělali na stadionu 

opravdové peklo, které v TV není vůbec vidět a slyšet. I když se nakonec prohrálo a 

nepostoupilo ze skupiny, tak za sebe můžu říct (a věřím i za ostatní), že to byl největší 

fotbalový zážitek. K nezapomenutelnému zážitku patří i zpáteční návštěva památníku v 

belgickém městě Waterloo, kde padl Napoleon. 

Když jsi na lavičce repre ČR viděl Tomáše Koubka z Ostřetína, nelitoval jsi toho, že ses 

v mládí rozhodl zůstat v Rovni a nezkusil to někde výš, třeba v Pardubicích? Občas 

taková myšlenka hlavou proběhne, že by každý fotbalista chtěl hrát na nejvyšší úrovni. 

Proběhla určitě i u mě, ale časově zvládat takovýto fotbal by nebylo nic pro mě. V Rovni 

máme dobrou partu lidí a fotbal mě tu stále baví. No a nebýt roveňského fotbalu, tak bych 

nebyl na soustředění v Železném Brodě.. . 

 

TJ Sokol Roveň a Tip liga Pardubického deníku 

 

Předposlední zápas sezóny 2015/2016 TJ Sokol Roveň – SK Lázně Bohdaneč, který 

skončil v poměru 2:1, znamenal nejen záchranu 

okresního přeboru pro náš tým, ale jak jsme 

následně zjistili, rozhodl i o tom, že celkovým 

vítězem jarní části populární Tip ligy Pardubického 

deníku se stal Aleš Horčička z Holic a Jaromír 

Pýcha z Dolní Rovně díky správnému tipu obsadil 

místo osmé. Obrázek je ze slavnostního vyhlášení 

Dubským, zástupcem šéfredaktora Pardubického 

deníku (foto Luboš Jeníček, Pardubický deník).“ 

 

Co možná nevíte… 

David Petrus (nar. 1987) bývalý kanonýr FK Pardubice, ligový hráč Baníku Ostrava, FC 

Hradec Králové, současný hráč divizního Sokola Živanice bydlí a pracuje v Rovni, k tomu 

trénuje dorost SK Holice. 

Jan Shejbal (nar. 1994) z Dolní Rovně odešel z týmu FC Hradec Králové na roční 

hostování do druholigového týmu FC Nitra, který má za jednoznačný cíl - návrat do nejvyšší 

fotbalové soutěže na Slovensku. 

Marek Schmeiser (nar. 1996) z Dolní Rovně bude hájit v sezóně branku týmu FK Horní 

Ředice, který chce bojovat o postup do I. A třídy. 

Jaromír Krpata (nar.1988) z Horní Rovně bude i v novém soutěžním ročníku patřit 

k základním pilířům týmu SK Holice, který bude i přes loňské prvenství nadále hrát krajský 

přebor.          

Tým FC Litětiny má nového trenéra, Václava Vaníčka, a s řadou posil chce bojovat o 

postup. 

TJ Sokol Roveň „B“ - Sezemice „B“  Ne 21. 8. 14:45 
Sokol Rosice nad Labem - TJ Sokol Roveň „A“ So 27. 8. 17:00 

 TJ Sokol Roveň „A“ - Opatovice nad Labem   So 3. 9. 17:00  

 


