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Obrázkem si připomínáme vítěznou radost po zápase TJ Sokol Roveň „A“ – SK Lázně Bohdaneč, který 

skončil vítězstvím našeho týmu v poměru 2:1 a znamenal záchranu okresního přeboru i pro letošní soutěžní 

ročník. Budeme se s našimi hráči takto radovat i dnes? 

 

 

Pernštejn okresní přebor 
 

sobota 17. září 2016 
16:30 hodin 

 
 
 

 
 
Vítejte na fotbale v Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního 
přeboru sezóny 2016/2017. Slavnostní úvod s blahopřáním našemu starostovi TJ  
a prezidentovi oddílu kopané Ing. Milanu Cimflovi k jeho padesátinám. Jak jsme již uvedli 
v minulém vydání našeho bulletinu, s fotbalem začínal právě v Přelouči. Páni fotbalisti, víte 
co bude nejlepším dárkem k jeho jubileu? Další tři body z dnešního zápasu, tak se snažte! 
Stánek u Elišky je pro Vás připraven i dnes, tak sportu zdar a roveňské kopané zvlášť! 

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


PPoosslleeddnníí  mmiissttrroovvsskkéé  zzááppaassyy  mmuužžsstteevv  TTJJ  SSookkooll  RRoovveeňň  

TJ Sokol Roveň „A“- AFK Opatovice „A“ 0:2 (0:0), sestava: J. Baláš - D. Král, R. Shejbal,  
T. Krpata, O. Mikuláš - J. Kučera, L. Kaplan, M. Pachovský, Š. Svoboda - V. Melc, M. Pekárek 
(střídali: Michal Šándor, L. Bartl). Hodně nepovedený zápas proti soupeři, který byl určitě 
k poražení. 
TJ Sokol Chvojenec „A“ - TJ Sokol Roveň „A“ 1:3 (0:1), Pekárek, Kašpar, Kaplan, sestava:  
J. Baláš - D. Král, T. Krpata, J. Zeman, O. Mikuláš – Š. Svoboda, L. Kaplan, M. Pachovský,  
J. Kučera - M. Pekárek, A. Kašpar (střídali: V. Melc, M. Brňák, R. Král), domácí nováček 
zklamal, naše výhra byla zasloužená, když celá řada pěkných šancí zůstala bez využití. 
SK Sparta Dašice „B“ – TJ Sokol Roveň „B“ 7:2 (1:2), Žatecký 2. Sestava: Valenta – Kašpar, 
R. Shejbal, Mikan, R. Král – Motyčka, Brňák, Bartl, Nečesaný – Rojkovič, Žatecký, stř. Melc, 
Johanides, T. Roček. V první půli nejlepší na place Vašek Žatecký, který měl další tři dobré 
příležitosti (2x trefil tyče branky). Ve druhé půli domácí posílili, úřadoval především Vajer, 
který jako rozdílový hráč pomohl domácím o posvícení k dokonalému obratu.  
Petr Kopa, trenér, řekl před zápasem ve Chvojenci: „Skončili nám prázdniny a začal nový 
školní rok a my už v této době máme odehraná tři soutěžní utkání. Start do  nové sezony se 
trošku zadrhl, především na domácím hřišti, a tak máme zatím pouze jeden bod z Rosic. 
První utkání proti týmu z Ostřešan jsme po první půlce, která nepřinesla žádné šance na 
obou stranách, odcházeli do šaten za remízového stavu. Do druhé půle jsme nastoupili  
s větším odhodláním a důrazem, ovšem neproměněné šance a konstrukce branky nám 
neumožnilo dostat se do vedení, a tak po ojedinělém brejku hostů jsme inkasovali gól, na 
který jsme už nedokázali v závěru odpovědět. Týden na to nás čekala cesta a těžký zápas 
proti Rosicím, které se netají postupovými ambicemi. Zde jsme navázali na druhý poločas  
s Ostřešany a dobrým pohybem, bojovností a důrazem jsme ještě 12 min. před koncem 
vedli. Bohužel jsme vedení neudrželi, a tak zápas skončil nejspíš spravedlivou dělbou bodů. 
Chválím celé mužstvo za předvedený výkon a bojovnost. S tímto úspěchem jsme se 
připravovali na druhé domácí utkaní proti Opatovicím. Co však následovalo v tomto utkání, 
bylo až k neuvěření. Zápas byl bez emocí, nasazení a především bez pohybu, a tak už v první 
půlce, díky Baldovi, nebylo skóre pro hosty více jak dvoubrankové. Bohužel ani ve druhé 
půlce nepřišla žádná změna, kromě dvojitého střídaní na naší straně, a tak přišel trest  
v podobě gólu ze standardní situace. Až po této brance jsme začali trošku víc běhat a občas 
se objevila i nějaká ta šance. Náš závěrečný nápor byl ovšem jen platonický, a tak hosté  
v nastaveném čase ještě upravili skóre na 0:2. Snad jsme si vybrali nejhorší podzimní utkaní 
a teď už jen bude lépe a lépe. Makáme dál a už snad další zápas bude vítězný.“ A byl… 
 

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee::  LLuubboommíírr  BBaarrttll  ((nnaarr..  11998844))  

 
Lubomír Bartl i přes svůj věk patří mezi služebně nejmladší hráče 
kádru našeho fotbalového týmu. První jeho kontakt s fotbalem v naší 
obci je spojen se sousedním týmem FC Litětiny. Aby se naši čtenáři 
dozvěděli více, položili jsme mu pár otázek. 
Jelikož nejste rodákem z Rovně, prozraďte našim čtenářům, jak jste 
se v Rovni ocitl, od kdy v Rovni žijete? Kde jste bydlel předtím? 
Děkuji za Váš zájem o nového hráče. Pocházím z Moravy a do Čech 



jsem šel za prací a našel si tu úžasnou ženu, se kterou jsme si v Rovni postavili domek a už 
jsme v něm druhým rokem. A v Rovni proto, že žena pochází z Litětin a je tu krásně. Předtím 
jsme spolu 7 let bydleli ve Vysokém Mýtě. 
Co je Vaší profesí, kde pracujete? Pracuji jako OSVČ poradce v zemědělství. 
Co rodina? Kolik plánujete dětí? Jaký sport budete svým dětem doporučovat? Se ženou 
jsme spolu už více jak deset let a máme dvě krásné děti, Emička 5let a Matyášek 1 rok.  
A dvě děti nám bohatě stačí, třetí již neplánujeme. Emička zatím asi tancování, protože 
tančí kdykoli to jde, a Matýsek ...to je ještě brzo...ale v noze to má...) 
Pochlubil se Váš tchán (pozn: p.Ladislav Škarda), že v mládí také hrál fotbal a hájil barvy TJ 
Sokol Roveň? Popravdě já netušil, že hrál fotbal a už vůbec, že v Rovni. 
Jaká je a byla Vaše fotbalová kariéra od útlého věku až do současnosti? V mládí jsem začal 
od mladších žáků po dorost za Viktorku Přerov a poté jsem přesedlal na malou kopanou za 
rodnou Rokytnici, kde jsme hráli první ligu malé kopané v Přerově. 
Malá kopaná? Pokud se nepletu, založil jste před lety tým, který stále působí v soutěžích 
Pamako… Já ho tak úplně nezaložil, ale přebral a přejmenoval na Ema team, protože to se 
mi zrovna narodila dcerka a kluci mi chtěli udělat radost. Hrajeme v první lize PAMAKA  
a zatím snad se ctí. 
Nemáte v tomto týmu malé kopané některé hráče, kteří by mohli být posilou pro velký 
fotbal v Rovni? Kluci jsou tam velice šikovní, ale všichni už někde velký fotbal hrají a většina 
výš...takže je přestup do Rovně bohužel neláká. 
Kterému našemu či zahraničnímu mužstvu fandíte, máte nějaký svůj fotbalový vzor? Na 
českou ligu se podívám jen výjimečně a vyloženě nikomu nefandím, ale dřív se mi líbil 
fotbal, co hrála Plzeň. V zahraničí jednoznačně FC BARCELONA! A vzor Iniesta. 
Prozraďte ještě našim čtenářům, jaké máte další záliby, oblíbené jídlo, pití či muziku?  
Mám rád rychlá auta a motorky, ale co máme rodinu, už motorku nemám. Oblíbené jídlo je 
každé, které mi s láskou má žena připraví, ale nejraději mám steaky, k nim jedno pivko, ale 
pak radši whisku. 
A ještě zpět k fotbalu v Rovni. Co udělat pro další výkonnostní růst fotbalu v Rovni? Úvod 
sezóny, hlavně první dva domácí zápasy se zrovna nepovedly? Nedá se říct, že bychom 
hráli úplně špatně, jen nám chybí trošku štěstíčka při proměňování šancí. Protože se na gól 
strašně nadřeme a chybí nám pak taková ta pohoda. Máme staronové posily, a jakmile se 
sehrajeme naplno, bude to zase fotbalová radost. 
Jak hodnotíte kádr, co říci o spoluhráčích, co trenér Petr Kopa? Při záchraně okresu se 
udělala super parta, která nám snad dlouho vydrží, protože pak mě fotbal opravdu baví. 
Kluci jsou šikovní fotbalisti a jsem tu moc rád. Petr se mnou hraje i malou kopanou a jsme 
kamarádi, takže mám radost, že nás trénuje a jeho přístup nám dává hodně. Myslím, že 
trénování ho fakt baví a umí tu radost přenést na nás. A zároveň má pořád úžasnou formu, 
takže nám často sám předvede, jak to má vypadat a máme velké problémy s ním držet krok. 
Teda aspoň já. 
Co říkáte fotbalovému zázemí, materiálnímu vybavení našeho oddílu? Hřiště je tu krásné  
a letos jsme docela dost vylepšili i zázemí. Možná jen dokoupit více míčů na hru, protože se 
2 balóny se to fakt nedá a pak to bude paráda.  
Neuvažujete i o tom zapojit se do práce v TJ Sokol Roveň jako funkcionář? Kluci, kteří se tu 
o fotbal starají, mají můj obdiv, protože to dělají na úkor svého volného času a času  
s rodinou. Mají štěstí, že jejich ženy mají pochopení pro lásku k fotbalu a kdykoli to jde, 



vezmou děti a jdou s námi. Tohle v Rovni funguje bezvadně. Já zatím neuvažuji se zapojit 
ještě více, nemám na to již žádný volný čas. Ale třeba později, kdo ví…? 
A co FC Litětiny, sledujete jejich snahu o obrození? Samozřejmě, že o úspěších Litětin vím, 
hrají tam pořád moji kamarádi a kluci, co se mnou hrají malou kopanou, a navíc je zde derby 
s naším „béčkem“. Takže tomu ani nejde uniknout a moc jim to přeji. 
Chcete sám něco dalšího touto cestou sdělit našim divákům, spoluhráčům či 
funkcionářům? Chci poděkovat za možnost se představit a za možnost hrát v Rovni fotbal. 
Fotbal k Rovni patří a je to vidět na zájmu lidí, kteří se na nás chodí podívat na domácí 
zápasy, ale i na hřištích soupeře. Fotbalu zdar! 
Luboši, děkujeme Vám za odpovědi. Všichni Vám přejeme mnoho osobních i sportovních 
úspěchů, ať se Vám vše daří. 
 

TTaabbuullkkyy  PPeerrnnšštteejjnn  ookkrreessnnííhhoo  ppřřeebboorruu  aa  HHaaiinnzz  ––  ssppoorrttoovvnníí  ttrrooffeejjee  IIVV..  ttřřííddyy  HHoolliicckkoo  
 

                         
 

 
 
 
 
 
 

Dnešní soupeř v minulém kole: 
 FKPřelouč „B“ – SK Nemošice „A“ 3:1 (2:0), branky Kmoníček 
2, Chaloupský sestava FK: Konvalina - Kmoníček, Dušek, Hladík, 
Havlas (46. Hanáček) - Školník (46. Štainer), Machačný, 
Chaloupský, Kačírek - Hataš (70. Vinarčík), Volejník. 

 

NNeejjbblliižžššíí  zzááppaassyy  nnaaššiicchh  mmuužžsstteevv  

 
TJ Přelovice   - TJ Sokol Roveň“A“  Ne 25. 9. 16:30 

Popkovice   - TJ Sokol Roveň „B“  Ne 25. 9. 16:30 

TJ Sokol Roveň „B“    - Sparta Dašice „B“   St 28. 9. 16:30 

TJ Sokol Roveň“A“  - Sokol Moravany“B“  So 1. 10. 16:00 

TJ Sokol Roveň  - SK Nemošice   Čt 22. 9. 16:30, elévové U-10 

TJ Sokol Roveň  - SK Starý Máteřov  Po 26. 9. 17:00, elévové U-8 

 

 


