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TJ Sokol Roveň – nejmladší fotbalisté, kteří mají tu správnou chuť a zápal. Společně s trenérem Davidem 

Šišánem a stále aktivní legendou našeho oddílu, Václavem Melcem.    
 

Hodnocení mistrovské sezóny 2016/2017 
 

Hodnocení Ing. Milana Cimfla, starosty TJ a předsedy oddílu kopané 
 

Jak hodnotit sezónu jinak než jako nevydařenou. Na oddíl se vždy hledí 
odshora a víme, že A-mužstvo po mnoha letech opouští vody OP. Příčin 
je mnoho, určitě je potřeba provést podrobnou analýzu. Tu si již 
postupně připravuji a budeme ji probírat na výboru FO. Každopádně vše 
odvisí od lidí, a těch máme na všech úrovních spolku značný 
nedostatek. Chybí nám trenéři, poctiví bafuňáři, kvalitní fotbalisté. Nic 
se ale nenajde a neprobudí samo, budeme muset znovu najít sílu a 
odvahu celé dění posunout dál. Já na to síly mám, budeme hledat a 
hledat. Doporučuji značně oživit práci výboru, deklarovat konkrétní 

povinnosti na konkrétní osoby. Není možné, aby nastávala situace, aby jako v případě zápasu 
B mužstva, plnil jeden člověk roli hlasatele, asistenta rozhodčího a hráče zároveň. Budu se 
ptát, zda lidé kolem mě chtějí, nebo nechtějí, protože pak budeme strategii nejen FO, ale 
celého Sokola rozvíjet tím směrem, kde bude zájem. Mým cílem pro příští sezonu je pokusit 
se o postup do OP hned v dalším ročníku. Přeji příjemné prázdniny a dovolené,  v srpnu zvu 
diváky opět na další mistrovská utkání. 
 
 



TJ Sokol Roveň „A“, Pernštejn okresní přebor 
 

       
   

 
TJ Sokol Roveň „A“ při posledním zápase okresního přeboru v Mikulovicích. Zleva nahoře asistent trenéra 
Jaromír Krpata st., Tomáš Krpata, Václav Melc, Ondřej Mikuláš, Michal Šándor, Jiří Roček, Jan Baláš, 
Lukáš Johanides, Radek Shejbal, Tomáš Chocholouš, dole zleva Luboš Kaplan, Roman Valenta, Aleš 
Kašpar, Michal Pekárek, Jakub Dušek, Jaromír Krpata ml., David Král. Hlavní trenér Petr Kopa nebyl 
přítomen. 
Výsledky podzim: Roveň – Ostřešany 0:1, Rosice – R 2:2, R-Opatovice 0:2, Chvojenec –R 1:3, R –Přelouč 
B 0:1, Přelovice – R 1:0, R- Moravany B 0:2, Nemošice –R 2:2, Lázně Bohdaneč –R 4:1, R – Újezd 0:3, 
Dříteč – R 3:0, R – Mikulovice 5:4, Dašice – R 4:2 
Výsledky jaro: R – Dašice 1:3, Ostřešany –R 1:0, R –Rosice 0:2, Opatovice – R 1:0, R – Chvojenec 0:3, 
Přelouč B – R 4:1, R – Přelovice 1:1, Moravany B – R 0:3, R – Nemošice 5:1, R – Bohdaneč 0:6, Újezd – R 
2:2, R – Dříteč 7:1, Mikulovice – R 1:3 
Střelci branek: 13 - Pekárek, 3 - Kašpar, Svoboda, T. Krpata, 2 - Kaplan, Machatý, Johanides, Melc, 
Krpata J., 1- Štancel, Dušek, Shejbal R. Absolon, Chocholouš,vlastní 
Hodnocení Petra Kopy, hlavního trenéra: do 23. 6. 2017 nebylo zasláno. 
Hodnocení Jaromíra Krpaty, asistenta trenéra: do 23. 6. 2017 nebylo zasláno. 
 



Sokol Roveň „B“, Hainz – sportovní trofeje IV. t řída Holicko  
 

     
 

 
TJ Sokol Roveň B v zápase s SK Nemošice B. Nahoře zleva Jiří Čapek, Tomáš Chocholouš, Václav 
Žatecký, Tomáš Mikan, Michael Sluka, Radek Král, Tomáš Roček, Milan Cimfl, Petr Motyčka, Václav 
Melc, dole zleva Milan Rojkovič, Jakub Dušek, Milan Machatý, Michal Nečesaný, Roman Valenta, Luboš 
Mládek, František Pýcha, Milan Kašpar 
Výsledky podzim: Sezemice B – Roveň B 0:6, Ředice B – R 6:2, Dašice B – R 7:2, Popkovice –R 1:3, R- 
Dašice B 3:4, R - Nemošice B 2:2, Litětiny –R 3:1, R – Dříteč B 2:0, R – Sezemice B 0:0, R-Ředice B 2:2, 
Dříteč B – R 0:3. 
Výsledky jaro: Litětiny –R 0:2, R-Popkovice 3:1, Nemošice B – R 0:0, R-Litětiny 3:4, Dříteč B – R 4:0, R-
Sezemice B 1:3, Ředice B – R 1:2, Dašice B – R 3:3, R – Nemošice B 2:0, Popkovice –R 3:2 
Střelci branek: 7 – Žatecký, 6 – Melc, 5 –Dušek, 3 – Rojkovič, 2 -  Štancel, Sluka, Machatý, Kučera, 
Mikan, Brňák,1 – Johanides, Motyčka, Zeman, Chocholouš, Michal Šándor, Mládek, Roček, Shejbal R., 
Sháněl, Pekárek, vlastní 
 
Hodnocení Milana Rojkoviče, hrajícího trenéra: „ Hodnocení jarní sezony ja tak 50 : 50, některé zápasy 

byly super, některé ne. Při pohladu na tabulku, kde na prvním místě jsou sousední 
Litětiny a my až pátý…neva. Ale Litětiny mají stabilní kádr a my jsme naháněli do 
béčka každou nohu, což byl někdy velký problém. Skoro ke každému zápasu jsem 
napsal komentář, takže není co popisovat tady. Bohužel k některým zápasům ne, 
omlouvám se,  ale časově to nešlo. K samotnému mužstvu můžu napsat jen tolik - 
jsem rád, že přes všechny problémy jsem to dal dohromady, i když s velkou podporou 
Podzima (pozn. Pavla Herbsta), ten kdyby nebyl náš šéf, tak by to bylo špatné. Velký 
dík patří právě jemu.Vyzdvihnout můžu hráče, jako je Stoupa (pozn. Míra Sháněl). 
Nikdy jsem neviděl tak obětavého hráče na hřišti. Dále pak stálici  



v bráně Romana Valentu, díky patří i Michalu Slukovi, který snad odehrál všechny posty, které jsem mu 
řekl. Dík patří i hráčům, kteří přišli a pomohli. Z těch mladších musím vyzdvihnout Michala Nečesaného, 
super bojovník. Díky všem, co pomohli v naší společné poslední sezóně, chlapi moc vám všem děkuju. 
Hodnocení zápásu, jak jsem řekl, najdete v předešlých komentářích. Meky.“ 
                                

Elévové, okresní soutěž U-10  
 

  
TJ Sokol Roveň, elévové U-10 při zápase s SK Holice. 

 
Výsledky podzim:Moravany –R 24:0, R-Sezemice 3:0, Ředice – R 4:11, R-AFK SKP Pce 6:2, R – Dašice 
2:2, Býšť –R 2:6, R-Opatovice 1:4, Holice B – R 1:4, R-Dříteč 5:4 
Výsledky jaro: AFK Pce – R 1:17, R – Moravany 3:15, Sezemice – R 6:6, R – Ředice 7:8, Nemošice – R 
10:2, R – Pardubičky B 14:7, Dašice – R 1:11, R – Býšť 2:6, Opatovice – R 0:4; R- Holice 19:4, Dříteč –R 
6:2   
Střelci U-10, 2016/2017: Svoboda 27, Novák 26, Bartoníček 23, Novotný 19, Chabada 17, Kantor 7, Fritsch 
6, Brňák 3, Jedlička 2. 
 
Hodnocení trenérů, Petr Kopa: do 23. 6. 2017 nezasláno. 
 

Elévové, okresní soutěž U- 8  
 

Výsledky podzim: Mnětice –R 0|:3 kont., H.Jelení –R 11:4, R-Nemošice 0:17, R-Máteřov 12:3, Dašice – R 
11:1, R-Mikulovice 2:17, Sezemice – R 13:4, R-Moravany 2:8, R – Dříteč 2:5, FK Junior Pce –R 19:7 
Výsledky jaro: Máteřov –Roveň 4:12, R-Mnětice 12:3, Nemošice – R 6:7, R-Jelení 6:12, Pardubičky – R 
12:3, R - Dašice 4:9, Mikulovice – R 19:3, R – Sezemice 5:13, Moravany – R 17:3; R-Junior Pce 5:9, Dříteč 
–R 6:6. 
Střelci  U - 8, 2016/2017: Exnar 40, Brňák 33, Kopa 10, Ducheček 10, Netík 3 Polcar 1, Jeřábek 1; 
 
Hodnocení trenéra Petra Kopy, Martina Brňáka: do 23. 6. 2017 nezasláno.  



 
 

 
TJ Sokol Roveň, elévové U-8 při zápase s Juniorem Pardubice. 

Tabulky soutěží elévů nebyly doposud zveřejněny. 
 

Hodnocení funkcionářů, hráčů a diváků…  
 

       
 Milan Cimfl (s Ludvíkem Moty čkou) vzkazuje:  Jaromír Krpata ml. se svým otcem končí a vzkazuje:      
 „ Já na to síly mám, budeme hledat a hledat.“          „Je to tu o pár lidech a zbytek se veze. Pro mě je tento        
                                                                                    půlrok zklamáním.“     
                                                                                          
Pavel Herbst, funkcionář:“ Právě skončená sezóna pro náš fotbalový oddíl dopadla strašně. Áčko spadlo  

a béčko, i když si nevedlo špatně, se z personálních důvodů do nové sezóny 
nepřihlásilo. Začnu áčkem, po minulé sezoně jsem si myslel, že už bude jen lépe. 
Bohužel po podzimní části sezóny, kdy jsme získali jen 8 bodů, to nevypadalo, že by se 
blýskalo na lepší časy. Ale i díky posilám do kádru (Jarda Krpata ml., Lukáš Pištora)  
a na trenérském postu (Petra Kopu doplnil Jarda Krpata starší), jsem věřil, že manko 
rychle doženeme a soutěž zachráníme. Bohužel. Pro všechny očekávaný zápas  
s Dašicemi jsme prohráli, a jako by to předznamenalo naše trápení. V dalších kolech na 



nás asi „padla deka“,  a i když předváděné výkony byly (dle mého názoru) na vysoké úrovni, nebyli jsme 
schopni vstřelit gól. To se nám začalo dařit v podstatě, až když bylo rozhodnuto. Takže vstřelené góly byl 
jeden z důvodů, který nás trápil. Další důvod bych viděl ve velké rotaci hráčů. Mnoho zraněných a další 
osobní důvody hráčů, proč trenéři museli neustále rotovat se sestavou. Ale to si každý hráč musí srovnat u 
sebe. Béčko pod vedením Milana „Moulinha“ Rojkoviče, hrálo, co jsme byli zvyklí. Jak by řekl Meky 
Moulinho, někdy se dařilo, někdy méně. Je škoda, že béčko muselo skončit, ale tady dávám vysvětlení, proč 
tomu tak je. Posledních, řekněme pět kol, už jsme sestavu lepili. Nebylo to jen u béčka, ale i u áčka. Ale 
přece není možné, abychom někdy hráče museli doslova prosit, aby šli hrát! A občas už nebylo, ani komu 
zavolat! Ještě že tady byli tací, kteří chodili, i když avizovali, že jaro už hrát nebudou (Prokeš, Kučera). A 
těm děkuji. Takže od nové sezóny tady bude jeden tým, za který budou chtít kluci hrát a příští rok vrátit 
Rovni okresní přebor. Takový je cíl. Ale je to na hráčích, jak budou chtít. Ale je třeba možné, že po podzimu 
budeme bez šancí na postup…Co se týče kádru, je jisté, že odejde Jarda Krpata mladší a pravděpodobně 
Lukáš Johanides. Ještě je tady pár hráčů, kteří avizovali konec kariéry. Jinak bychom tým oslabovat nechtěli 
(ale něco se stát může). A určitě končí  
i trenérské duo Kopa, Krpata. První z nich avizoval svůj konec už před jarem (časové důvody) a s Jardou 
Krpatou byla domluva zatím jen na půl roku, s případnou opcí, kterou sám trenér nevyužil. Kdo je nahradí, 
to je v jednaní…Ještě bych všem třem trenérům poděkoval: Mekymu za poctivou práci a na jeho 
nezapomenutelné komentáře k zápasům. A Jardovi s Petrem, že soutěž se ctí dohráli a nic nevypustili. I když 
sám vím, že to nebylo jednoduché. Jedno z pozitiv se přeci jen najde, a to jsou malí kluci. Jak U 8 tak U 10 
odehráli jaro s přehledem. Na novou sezónu jsme přihlásili U- 8 a mladší žáky. U - 10 budou mít rok pauzu, 
až ti mladší zase dorostou. A trenér Šišán tam těch pěti a šestiletých má dost… Jen jsme pořád v situaci, kdy 
máme trenérů a lidí k mladým klukům málo. Závěrem všem divákům, kteří nás podporovali do poslední 
chvíle: děkujeme. I všem trenérům, od „A“ týmu až po ty nejmenší, TJ Sokol Roveň: děkuje za práci, kterou 
odvedli. Nesmíme zapomenout na obec, která nás významně podporuje. A všem, včetně hráčů, bych za náš 
oddíl popřál pěkné prázdniny a při prvních zápasech našich mužstev na shledanou.“ 
 
Jaromír Krpata ml., hrá č: „Bohužel nám nevyšel začátek, ačkoli herně to nebylo špatné, bez vstřelených 

gólů se vyhrát nedá. Navíc od druhého kola chyběl T. Krpata, přestal chodit Pištora, 
zranil se Kaplan a osa týmu se rozpadla. Následovala další zranění, u některých  
i neochota, a sestava se točila. Nakonec se povedlo několik dobrých výsledků, takže 
divákům jsme, doufám, ukázali, že fotbal hrát umíme. Pokud si promítnu celkový 
přístup hráčů, nastavené fungování klubu, tak na okres zde bohužel není. Je to tu o pár 
lidech a zbytek se veze. Osobně mě mrzí, že jsem do trénování přemlouval taťku. Aby 
2 hodiny před zápasem sháněl hráče, před domácím zápasem jako trenér věšel sítě, 
roznášel praporky a stáčel vodu do flašek, to je ostuda!!! Takže i kvůli němu jsem rád, 
že je konec sezóny. Pro mě je tento půlrok zklamáním.“      

 
Jiří Baláš st., příznivec TJ Sokol Roveň:“ Škoda že až poslední zápasy byly ke koukání. Já jim vše řeknu 
na rozloučenou. Základem je do roka se vrátit na výsluní okresu.“     
 

 
Co ke všemu ještě dodat? 

 
Výkladní skříní každého oddílu je první mužstvo. Výkladní skříň je, zdá se, mírně omšelá, potřebovala by 
zřejmě výraznější obměnu (pozn.: tyto dvě věty jsou převzaty z hodnocení podzimu 2016…). Špatný byl 
fotbalový podzim roku 2016, trochu lepší jaro, záchranu však nepřineslo, zázraky se totiž nedějí každý rok. 
Výbor za poslední roky dokázal přivést nadstandardní trenéry (Franc, Tesař, Frydrych, Kopa, Krpata). 
Bohužel, úplně si nevzal ponaučení z analýz prvních tří jmenovaných. Filosofie oddílu, „budeme hrát, na co 
máme,  s tím, kdo u nás chce hrát, a s tím, koho hráči mezi sebou snesou“,  znamenala to, že úzký kádr 
s přibývajícím věkem šel zákonitě výkonnostně dolů. Příchody některých hráčů z důvodu zdravotních  
i jiných nenaplnily očekávání (Machatý, Pištora, Zeman), bez fungujícího týmu dorostu v Rovni nemají 
mladíci chuť doma hrát (Marek Šándor, Jakub Shejbal, ale i Lukáš Johanides aj.), nenašel se nikdo, kdo by 
v době totálního nedostatku útočníků přitáhl osvědčeného šutéra (Absolon), zákonitě přišel pád až na samé 
fotbalové dno. Podmínky pro přípravu máme v Rovni jako málokterý oddíl krajských soutěží, toho si však 
taky nikdo moc neváží…  



Je třeba získat novou sílu a chuť na fotbal, dohodnout se, jakou cestou se vydat. Jednoznačně,  smutné je to, 
že se v obci, která má dva tisíce obyvatel, bude hrát od příští sezóny jen III. třída a vrcholem bude „jen“ 
derby Roveň – Litětiny (již bez označení týmů A, B, neboť ani jeden tým již „juniorku“ nemá). 
V sousedních Ředicích naši hráči Schmeiser, Kopa, Vach slaví postup do I. A třídy, Marek Šándor a Jakub 
Shejbal nastupují v krajském přeboru dospělých a my doma, bohužel, jen pláčeme nad rozlitým mlékem…  
Ale pozor! IV. třída zrušena nebyla, bude se hrát i příští sezónu. Takže je to tak, že úplné fotbalové dno je 
ještě o patro níž… Všichni však věříme, že až tam fotbal z Rovně snad nespadne… Věříme ve svěží vítr, 
který zavane do našeho oddílu, mezi funkcionáře i hráče. Třeba se objeví i sponzor s ambicemi. Podobně, 
jako tomu bylo ve vyšších sférách u mistrovské Slavie, které ještě před třemi roky byla na pokraji sestupu do 
FNL, či úpadku… Chceme věřit, že zase bude líp. Snad to pochopí hlavně ti nejdůležitější, mladí členové 
Tělocvičné jednoty Sokol Roveň.    

Fotbalový výbor a hráči všech našich týmů, 
 i po nepovedené sezóně našeho elitního týmu, přejí všem krásné léto, hezkou dovolenou a hlavně 

pevné zdraví. 
Na shledanou při dalších fotbalových zápasech, život jde dál.   

Děkujeme za podporu všem našim sponzorům i obci Dolní Roveň.  
 

 
 

           
 

 
 

Roveňský polo čas pro Vás od roku 2010 p řipravoval Ing. Jaromír Pýcha,  
tisk zajiš ťoval Radek Král, DiS, Pavel Herbst a David Šišán.  

Díky za dlouholetou spolupráci všem. 
 
 

The End.  


