
 

 

Vydává TJ Sokol Roveň 

Roveňský poločas najdete také na www.tjsokolroven.cz 

V roce 2015 slavíme 85 let od založení fotbalu v Rovni 

 
Pohlednice, která vznikla v měsíci srpnu 2015, po prvním tréninku, jednak 

symbolizovala spojení diváků a trenérů, byla však svým způsobem i nechtěným 
proroctvím. Obrázek vlevo dole je právě z úvodního tréninku, na který dorazilo 

minimum hráčů prvního muţstva. Bohuţel, obrázek vystihuje  tréninkovou morálku 
celého podzimu... Pohlednice nebyla nikde zveřejněna, ani na webu. Nyní jsem na ni 

narazil při výběru úvodního obrázku tohoto hodnotícího vydání Roveňského 
poločasu. Její obsah by měl mít všeobecnou platnost i pro jaro, ale s tím rozdílem, 

ţe na kterémkoliv tréninku bude moţno pořídit doplňující obrázek daleko 
početnějšího davu našich hráčů. Hráčů, kterým my diváci věříme a stále fandíme!   

 
 

Bilance fotbalového podzimu 2015 
 

 

Hodnocení předsedy oddílu kopané a starosty TJ Sokol Roveň  Ing. Milana Cimfla 
tak jak ho připravil na rozlučku s fotbalovým podzimem, která se konala dne 7. 11. 
2015: 
„Zdravím do Rovně a své hospůdky Sokolky. Předem omlouvám svou neúčast na 
dnešním ukončení podzimní sezony. Moţná i to dokumentuje současný stav roveňského 

http://www.tjsokolroven.cz/


fotbalu. Svou neúčast zde omlouvám dlouhodobým potvrzením 
mé účasti na dnešní společenské události navíc nastavené 
nutností se zúčastnit pohřbu pana Františka Půlpána, otce 
našeho dřívějšího poctivého hráče. Kaţdý činovník vystoupivší 
na dnešním sezení musí začít své vystoupení následujícími 
slovy: hodnocení podzimní sezony 2015/16 se mně neříká 
dobře. Ani já nebudu výjimkou a budu určitě hodně kritický a 
sebekritický. Vzhledem k mému dočasnému přesídlení z mé 
milované obce sleduji vývoj roveňské kopané trošku z dálky, 
přesto vím, ţe by to tak nikdo nedělal. A proč to dělám já? 
Protoţe jsem srdcař, protoţe mám soucítění s kolektivem, 
protoţe mám zodpovědnost, protoţe chci, protoţe mám rád lidi, 
kteří chtějí uskutečnit podobné cíle jako já, protoţe, protoţe, 

protoţe. A to je právě to, co mně chybí u mnohých z Vás. Já jsem měl k borcům z A-
muţstva v kabině dva proslovy, oba přerušené nesouhlasnými projevy některých 
fotbalistů. Vţdy jsem z kabiny odcházel znechucen a vţdy jsem si říkal, zda mně to je 
všechno zapotřebí. Vţdy jsem si myslel, ţe je, ale současný stav mně napovídá, zda bych 
se sám neměl zamyslet nad tím, zda mně stojí za to utrácet čas za ten nevděk a za to 
všechno, co se kolem točí. Mám toho na srdci hodně, ale všechno to, co bych chtěl říct, jiţ 
bylo napsáno skvělým glosátorem Jaromírem Pýchou v jeho novinách ROPOLO. Stačí, 
kdyţ si je najdete na webu a přečtete si jeho přesné hodnocení historie, současnosti          
a předpovědí budoucnosti. Těţko rozepisovat dále jeho myšlenky, které jsou ve většině 
případech i mými. 
Vím, co je třeba zlepšit. Je toho mnoho: od úpravy hrací plochy, jejím kropením, 
válcováním, lajnováním, doděláním celého zázemí klubu (protaţení tribuny směrem ke 
stánku, zlepšení celkové čistoty), organizaci fotbalových utkání (výběr peněz, organizace 
organizátorů utkání, obsluha rozhodčích, zdravotně-lékařská sluţba), bafuňářská práce 
(shánění posil, sponzorů, tvoření kolektivu) a mnoho mnoho dalšího. Toto vše padá na 
mou hlavu a hlavy členů výboru. Sportovní stránka však padá na hlavy vás přítomných. 
Účasti na trénincích, zápasech, pomoc před a po utkání, snaha se bít o body za roveňské 
tričko, za svou osobu, za obec, to je to, co mně teď osobně absolutně nejvíc chybí. Jste 
většinou dost mladí a tyto hodnoty pravděpodobně Vám ještě mnoho neříkají, ale zkuste 
se zamyslet nad tím, proč kaţdým rokem vyvstane v Evropě několik provinčních mančaftů, 
které honí favority. Je to přesně o tom chtění. O tom to dokázat i za menších vstupů,         
o tom, ţe to jsme právě my ROVEŇ, s kým se musí počítat. A kaţdý si pak v budoucnosti 
vzpomene: on byl dobrým nebo nadprůměrným fotbalistou, ale Roveň mu nic neříkala, 
přestoţe v ní ţil. Zastihl nás se vším všudy generační problém, starší matadoři jiţ nejsou v 
takové top formě a mladí je zatím nejsou schopni nahradit. O to více překvapuje jejich 
sebevědomí vykřikovat, ţe budou hrát krajský přebor, kdyţ nestíhají v OP a stávají se 
bezejmennými ve IV. třídě. Tato věc je pro mě v tomto smyslu a v tento moment lehce 
úsměvná. Jiţ dost mentorování. Vše je jen o Vás, o nás a společné práci. Je třeba oslovit 
Vás, vaše známé, příbuzné, kohokoliv, abychom ţili. Já jsem stálým optimistou, proto 
věřím, ţe přes zimu uděláme vše pro záchranu OP. Pokud ucítím snahu 
zainteresovaných, budu pro Vás pracovat. Na druhou stranu říkám otevřeně, ţe pokud 
tomu tak nebude, nejsem ochoten svůj čas marnit. Na úplný závěr přece jen jedna velká 
pochvala. Ta je pro roveňského fotbalového „vyvrhela“ Petra Kopu, který jen s malou 
pomocí zvládá koučovat poměrně solidní počet nejmenších fotbalistů, tedy naší líhně. 
Se sokolským pozdravem NAZDAR a pýchovským PRAVDA, LÁSKA A SOKOL ROVEŇ 
ZVÍTĚZÍ !!!“ Ing. Milan Cimfl, dosud současný předseda FO 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Okresní přebor muţů - TJ Sokol Roveň A  : 

Výsledky  „A“ týmu : 

Podzim 2015: Opatovice – Roveň 2:1, R-Srch 1:5, Dříteč – R 2:2, R-Rosice 4:1, 
Ostřešany – R 4:1, R - Přelouč B 2:4, Dašice – R 2:0, R – Nemošice 3:4, Moravany B – R 
4:2, R – Holice B 2:6, Bohdaneč – R 1:0, R – Křičeň 2:4, R - Újezd 1:1  
 
 
 
 

Tabulka Pernštejn – okresního přeboru 

 
 

Střelci branek v mistrovských zápasech áčka muţů: 

5 – Vach, Pekárek, 3 – Absolon, Štancel, 1 – Mikuláš, Kaplan, Krpata T., Johanides, 
vlastní 
 

Analýza trenéra Jaroslava Frydrycha 

Skončil další rok fotbalového ţivota v Rovni. TJ Sokol Roveň 
obsadil v okresním přeboru po podzimu poslední místo s 
pouhými pěti body. TJ Sokol Roveň proţil těţké jaro.  Po 
podzimu 2014 skončil u muţstva trenér František Franc, který 
jednoznačně odešel z toho důvodu, ţe se kádr zuţoval, rostl 
věkový průměr, neviděl perspektivu. Výbor přivedl nového 
trenéra, profíka, Jirku Tesaře. Ten vedl celý půlrok tým, jak 
nejlépe mohl, bohuţel při absenci aţ osmi hráčů ze základu 
toho nešlo moc dokázat. U týmu po půl roce téţ skončil. Na 
podzim 2015 vedl tým Jaroslav Frydrych. Na závěr podzimu 
není od věci poţádat ho o podrobnější analýzu jeho 
dosavadního půlročního působení v Rovni, moţná i o vyjádření, 
která se nebudou všem úplně líbit, nebudou s nimi všichni 

souhlasit, ale moţná můţou být i poučením či výzvou, mohou někoho zdravě nabudit.  
Jardo, v úvodním rozhovoru jsi před jarem mluvil o tom, ţe angaţmá v Rovni, bylo 
pro Tebe velkou výzvou. Můţeš popsat v čem a jak se (ne)splnilo Tvé očekávání? 
V předešlém působení jsem si potvrdil, ţe se dá hrát fotbal, který přivádí diváky do 
ochozů, i v amatérských podmínkách na venkově. Protoţe skoro polovičku hráčů jsem 
znal a k většině zbývajících jsem měl reference o jejich fotbalových kvalitách, chtěl jsem 
jim pomoci si kvalitním tréninkem prošlapat cestičku do krajských soutěţí. Bohuţel i na 



vesnici se jiţ vytrácí vnitřní síla v kolektivu a zodpovědnost jednoho k druhému. Při dnešní 
fotbalové kvalitě okresního přeboru se ani ten přebor bez trénování nedá hrát. 
Pojďme si probrat jednotlivé související aspekty, co bys k nim řekl, na rovinu 
otevřeně… 
Podmínky pro přípravu: 
Po fotbalových zkušenostech (hráčských i trenérských) mohu s klidem prohlásit, ţe 
roveňské zázemí pro celou fotbalovou sezónu (tréninkové pomůcky, tělocvična, umělá 
tráva s osvětlením) je srovnatelné s vybaveností výkonnostního fotbalu. Kdyby hráči měli 
účast na tréninku dle mých představ, vycházejících dle dnešní doby, muselo by se trochu 
na technickém provedení zapracovat. 
Kádr muţstva: 
Vstupní kádr před sezónou – perfektní - k dispozici dvacet hráčů a dva brankáři                  
s fotbalovou úrovní předních míst v okresním přeboru. 
Výbor, spolupráce s výborem: 
Chybí profesionalita přístupu jako celku. Profesionalita neznamená - za peníze, ale je to 
jako v ţivotě (i v zaměstnání), kdyţ jdu něco dělat, nemohu to vykonávat jenom jako. Vše 
se pak rychle vrátí v minusových hodnotách. Spolupráce výbor x realizační tým bohuţel po 
sportovně-organizační stránce a ani po stránce sportovního tlaku na trenéry i hráče           
v podstatě neprobíhá. Musím zmínit i jednu výjimku, a tou je Pavel Herbst, před kterým 
musím smeknout, jeho akční rádius pro roveňský fotbal je fantastický. V rámci fotbalu jsem 
poznal hodně funkcionářů a Pavel patří k té špičce. Přestoţe jsou na stadiónu prostory, 
nelze si kde po zápase sednout s realizačním týmem ani výborem a probrat si 
problematiku týmu nebo zhodnotit aspekty okolo roveňského fotbalu. 
Koncepce výboru, stanovené cíle: 
To je otázka pro výbor. 
Hráči, přístup, ambice: 
Kdyţ máte k dispozici osmnáct hráčů a dva brankáře s fotbalovou úrovní krajských 
soutěţí, ale s přístupem třetí třídy!!! Není přeci moţné, aby na trénink, kdy skutečně pouze 
mrholí a je teplo, přišli pouze čtyři hráči, kdyţ elévků před námi trénuje dvanáct??? 
Co bys řekl k jednotlivým hráčům? 
Abych se moc nerozepisoval, provedu to pouze bodově – sportovně u všech hráčů, kteří 
nastoupili do mistrovského utkání, a dlouhodobě znám přeci jenom minimum hráčů. 
Jan Baláš – hráč s kvalitním přístupem, po absolvování více brankářských tréninků 
brankář pro výkonnostní fotbal. 
Michael Sluka – přišel do béčka, po zvyknutí si na intenzivní trénink a oťukání se             
v okresním přeboru platný brankař, rovnocenný záskok za Honzu. 
Milan Absolon – nejzkušenější univerzál v týmu, při větším počtu tréninků by byl jedním   
z našich rozdílových hráčů nejen v této soutěţi. 
Jakub Dušek – s přicházejícím podzimem odcházel postupně od trénování, poté přestal 
chodit i na zápasy??? Zbrklý, bez stálého procvičování??? 
Lukáš Johanides – jeden z talentovaných mladíků, ale ta hlava!!! Při tomhle přístupu 
nemůţe být ani na lavičce okresního přeboru. 
Luboš Kaplan – jak se dal po zranění do pořádku, a začal pravidelně trénovat, stal se      
z něho příkladný rozdílový kapitán, který by obstál  i ve vyšších soutěţích. 
Aleš Kašpar – hráč, který kdyby byl na sebe tvrdší v přípravě, byl by v základu nejen       
v okrese. 
Ondřej Koláček – přestoţe mu 20 minut trvalo, neţ si zvykl na velký fotbal, byl přínosem 
nejen herně, ale i psychicky, hlavně mu dík za to, ţe nelenil a přijel pomoci aţ z Prahy. 
David Král – po zranění se dával do fyzické, zdravotní a psychické kondice. 
Tomáš Krpata – přestoţe z důvodu zranění odehrál pouze dva poslední zápasy, tak i bez 
kvalitní fyzičky a herní jistoty ukázal, jak je velký rozdíl ve všech činnostech fotbalu mezi 
krajem a okresem. 
Jakub Kučera – díky mu za výpomoc, přestoţe jiţ víc jak půl sezóny netrénuje, ukázal, ţe 
při kvalitním tréninkovém procesu by byl platným hráčem. 
Tomáš Madák – nadstandardní fotbalista pro okresní fotbal, bez trénování slabý 
průměr, jinak další rozdílový hráč v této, ale i vyšší soutěţi. 



Ondřej Mikuláš – dokud jsme se trochu scházeli na tréninku, patřil po všech stránkách k 
pilířům týmu, měl velice dobrou formu, v podstatě šestitýdenní netrénování bylo na jeho 
výkonech hodně znát. 
Luboš Mládek – neskutečný dříč a bojovník pro tým, při ubývání tréninku se u něho 
vytrácela fotbalovost. 
Michal Pekárek – hráč, který chtěl stále hrát do brány soupeře. Přestoţe se mu ke konci 
soutěţe přestalo dařit gólově, musím Michala pochválit, protoţe jeho celkový přístup          
k fotbalu se velmi příjemně zlepšil oproti minulým letům, vyšší soutěţ nenechá na něho 
dlouho čekat. 
Tomáš Pospíšil – smekám před ním ohledně zdravotně - fyzických problémů, ale ta 
hlava!!! Jinak mladý hráč moderního fotbalu. 
Jiří Roček – začal slušně, ale po zranění jsme jiţ pro něho neexistovali. 
Michal Šándor – u Michala bych se chtěl trochu zastavit, obrovský talent roveňského 
fotbalu. Během zápasů dokazoval, ţe by se neztratil ani ve výkonnostním fotbalu, ale 
bohuţel nechá se ovlivnit negativními vnějšími vlivy. 
Miroslav Štancel – dokázal, ţe věk ve fotbale není vţdy limitující, při moţnosti 
pravidelnějšího tréninku by dokázal být platným hráčem nejen v této soutěţi. 
Luděk Vach – fotbalista s parametry krajského přeboru, s kvalitním přístupem k trénování. 
Kdyby více vyuţíval své fotbalové schopnosti pro potřebu kolektivu, tak by celý tým táhl za 
jeden provaz, za ním. Bohuţel jeho fotbalové myšlení s chvilkovými nápady!?!?!?  Jinak by 
byl našim rozdílovým hráčem na druhou! 
Václav Ţatecký – postupně s přibývajícími tréninky začal být konečně prospěšný pro 
kolektiv a pomalu ukazoval, proč v osmnácti vypomáhal u holického áčka. 
Jakub Shejbal – jako šestnáctiletý dorostenec - hráč holického A dorostu (vítěz podzimní 
části Pardubického krajského přeboru), který nastoupil na střídavý start na beku nebo kraji 
zálohy, vţdy hrál naplno a snaţil se hrát to, co jsme si řekli – klobouk dolů. Rád jsem ho 
potkal, protoţe jsem jiţ dlouho neviděl mladíka v jeho věku, kterého sport, nejen fotbal 
takto baví. Vţdyť se sám ozýval po zápase za holický dorost, ţe je fit a nehrál celý zápas 
(případně chytal), zda si můţe za Roveň přijet zahrát. 
Něco k jednotlivým (ne všem…) zápasům. 
Zápas s Rosicemi, druhý poločas ve Dřítči, zápas v Bohdanči a druhý poločas s Újezdem 
ukázaly, ţe kdybychom odehráli podzim srdíčkem a s větším nasazením, přestoţe nám 
překáţel balón a fyzický fond nevíme co to je, pohybovali bychom se uprostřed tabulky. 
Člověk můţe prohrát, ale sám i diváci musí cítit, ţe tam nechal všechno, ale ţe tentokrát 
soupeř byl lepší. 
Konečné umístění? 
Velké zklamání. Bez bojovnosti a nasazení po celý zápas, touze po vítězství??? 
Úroveň servisu pro fanoušky? 
Podmínky pro fanoušky bych rozdělil na tři body v sestupné úrovni: 

1. Paráda: 
ROPOLO, ROPOLO, ROPOLO (ne abys Míro zpychnul) - informace, statistiky, hodnocení, 
úvahy, … - to nemá v Pardubickém kraji konkurenta. 
Web – celkové provedení paráda, jediné, co mi tam chybí, jsou údaje o týmech Rovně 
(sloţení, střelci, novinky,…). 

2. Slušné: 
Občerstvení – rozsah a obsluha. 
Časomíra – po zlepšení zdroje perfektní. 

3. Je potřeba zapracovat: 
Rozhlas – hodně chybí, bez něho nejsou informace o týmech, zápase a samozřejmě ani 
naladění na fotbalovou notu před, během i na konci zápasu. 
Prostory pro diváky – zastřešení při občerstvení, při nepřízni počasí se není kde schovat.  
Přitáhnout diváky na stadión a vtáhnout je do dění na hřišti – permanentky, slosování 
vstupenek, seznámení se sponzory, pozvání sponzorů na zápas… 
Po půl roce. Jak ze svého pohledu hodnotíš své působení v Rovni. Najdeš nějaká 
pozitiva, nebo lituješ, ţe jsi do Rovně vůbec šel? 
Kaţdá zkušenost, ať kladná nebo záporná, je pro člověka pozitivní a kaţdého posunuje 
dál. Blíţe jsem se potkal s lidmi, kteří mají k fotbalu a i ţivotu stejný přístup jako já. Pavel 



Herbst, Honza Kopřiva, Radek Král – tři zanícení chlapi, se kterými se mi na podzim 
spolupracovalo s radostí a na slušné, skoro krajské úrovni. Zda bude naše spolupráce 
pokračovat i na jaře je otázka pro ně a hlavně pro výbor. Jsem přesvědčen, ţe se v Rovni 
najdou i další, jen je podchytit. 
Jak vidíš perspektivu fotbalu v Rovni, na čem je třeba zapracovat co nejrychleji? 
Základ party je zde po sportovní i lidské stránce velice kvalitní. Myslím si, ţe kádr 
potřebuje vhodně a docela výrazně okysličit (čtyři aţ pět hráčů). Nenechat to doběhnout 
volnoběhem. Kdyţ bude celý tým táhnout za jeden sportovní provaz a bude se postupně 
doplňovat šikovnými mladíky jak z Rovně (je jich dost), tak i z blízkého okolí, a bude 
slouţit zdraví zkušeným hráčům, přijde radost ze hry (vítězství) u hráčů a samozřejmě i u 
diváků, bez kterých se kvalitně hrát fotbal nedá. Při ponechání dnešní situace, bohuţel 
dojde k sestupu, a většina dorostenců i částečně odrostlých hráčů se do Rovně nevrátí!!! 
Co bude dál? Budeš v Rovni pokračovat, jste s výborem dohodnuti? 
Debata o mé budoucnosti v Rovni k dnešnímu dni (18. 11. 2015) neproběhla, a ani nevím 
o ţádném termínu v blízké době. Vše záleţí na tom, s jakou koncepcí a stanovenými cíli 
po sportovní stránce výbor přijde.  Sportu zdar, Jaroslav Frydrych 

 
Názory některých  dalších zúčastněných aneb kde se stala chyba? 

 
Nelichotivý pohled na tabulku okresního přeboru byl důvodem pro 
to dát prostor k vyjádření více lidem, nejen trenérům a předsedovi. 
Pavel Herbst (nar. 1980) je pravým srdcařem, on je tou hlavní 
osobností, která táhne fotbal v Rovni. Kde on vidí hlavní problémy i 
zlepšení v budoucnosti?  „Právě skončený podzim by se dal nazvat 
hororem. Můj pohled na situaci je asi takový: Začalo to bídnou 
účastí v letní přípravě. Někoho nový trenér viděl poprvé aţ na 
mistráku v Opatovicích. Bohuţel tréninková morálka byla bídná celý 

podzim. I přesto si myslím, ţe kádr (kvalitativně) máme na klidný střed tabulky. Jenţe co je 
na papíře není záruka, ţe to platí i na hřišti. Další aspekt je bídná obranná hra celého 
týmu. Tolik gólů co jsme dostali teď za půl sezony, jsme v minulých sezónách nedostali za 
celou sezónu!? Další věc, která mě zklamala, je nasazení některých hráčů. Bohuţel, 
z mého pohledu v některých zápasech (co jsem viděl) chyběl zápal, vůle bojovat. Spíš to 
bylo o tom, jít si zahrát, ale uţ aby byl konec. A co bude dál? Já osobně bych si moc přál 
okres zachránit, ale nejsem na hřišti, a tam si to kluci musí uhrát sami. Měla by se zlepšit 
tréninková docházka. Uţ jsme oslovili i nějaké hráče, kteří by nám snad mohli pomoci. 
Jenţe kdyţ slyší, jak funguje docházka na trénink, tak se jim do Rovně moc nechce.          
A nemůţeme to zachránit my z "C" (Radek Král, Konza Kopřiva, já)… Musí chtít kluci. Od 
nejstaršího po nejmladšího. Divákům, sponzorům a všem našim příznivcům děkuji za náš 
klub za důvěru, přeji příjemný zbytek roku a na jaře na shledanou.“  Herbst Pavel, člen TJ 
Sokol Roveň   
 

V posledních dvou zápasech nastoupil v dresu TJ Sokol Roveň i 
Tomáš Krpata (nar.1989). Hráč, který je sice kmenovým hráčem, 
ale jiţ od elévů hraje vyšší fotbalové soutěţe. Jiţ před zahájením 
podzimu bylo jasné, ţe Tomáš bude dlouhodobě rehabilitovat po 
operaci kolene a tudíţ nebude moci nastupovat v týmu krajského 
přeboru SK Holice. Trenér Jaroslav Frydrych ho přesvědčil, ţe by se 
mohl, aţ bude úplně fit, rozehrát nejprve v Rovni. Díky tomu Tom 
odehrál v Rovni zmíněné dva zápasy. Zkušený borec po mnoha 
letech přišel do kabiny TJ Sokol Roveň, absolvoval s muţstvem i 
nějaké tréninky. Zde je jeho pohled na fotbal v Rovni: „Dobrý den 

všem z Rovně. Myslím, ţe je hodně toho co změnit, aby se Roveň dostala na opačnou 
stranu tabulky. Zmínil bych asi jenom tři věci: Docházka na tréninky, kaţdý, kdo dělá 
nějaký sport ví, ţe bez trénování to prostě nejde. Pokud se člověk zrovna nenarodil s 
balonem na noze, tak těţko bude chodit jen na zápasy, kde bude zářit a střílet 
góly. Docházka na zápasy, jeden týden 18 lidí, druhý týden sotva 11. To mě přivádí k 
dalšímu bodu, kde je nějaká Parta? Ta se z kabiny a ze hřiště odstěhovala asi někam do 



hospody? Ţádné povzbuzování, chuť vyhrát, hrábnout jeden za druhého, ale prostě a 
jednoduše ani to, ţe přijdu na zápas, protoţe na mě ostatní spoléhají. To mně tam prostě 
chybí, ta radost z toho, ţe můţu hrát. Chápu, ţe fotbal nikoho neţiví, většina kluků má 
rodiny, práci, apod. Ale…  Na druhou stranu pozitivní je to, ţe tu jsou pořád lidi, kteří chtějí 
aby roveňský fotbal měl nějakou úroveň! Pokud se k nim ostatní přidají, tak to na jaře 
můţe být úplně jinak. Co se týče mě a dalšího pokračování v Rovni, tak to se bohuţel dít 
nebude. Na jarní část se vracím opět do Holic.“ Tomáš Krpata 
       
 

Pardubický deník dne 16. 11. 2015 hodnotil jednotlivá muţstva okresního přeboru  
 
 

14. Sokol Roveň. Jestliţe se v minulé sezoně museli soupeři pekelně nadřít, aby mohli 
pomýšlet na vývoz bodů z Rovně, letos uţ to neplatí. Poslední tým přeboru vyhrál doma 
jen jednou, a protoţe to byl jediný podzimní triumf vůbec, roveňská křivka dodrţuje svou 
klesavou tendenci. Pokud se chce tým vyhrabat z tekutých písků sestupu, musí hodně 
zabrat a nebo přijít zázrak.  
 
 
 

IV.třída Holicko  muţů - TJ Sokol Roveň B : 
 

Hodnocení hrajícího trenéra Milana Rojkoviče: „Hodnocení 
podzimní části, no jak začít.Při pohledu na tabulku je naše 
umístění dost špatné. Proč? Bohuţel je to asi tím, ţe jsme 
některé soupeře podcenili, třeba Popkovice, ale zase na 
druhou stránku jsme udělali body někde jinde, kde to nikdo 
nečekal. K jednotlivým zápasů se vyjadřovat nebudu, kaţdý z 
nás ví, nebo si to můţe přečíst na našich stránkách. Největší 
problém vidím v tom, ţe kaţdý zápas se odehrál v jiné 
sestavě. To mně nepřijde správné, chce to udělat kostru týmu 
a z toho vycházet. K jednotlivým pozicím můţu napsat jen toto. 
Brankáři nás někdy podrţeli, někdy zase ne, coţ ovlinilo i 
některé výsledky. Obrana, stálice starších hráčů podávala 
docela dobré výkony, bohuţel doplnění mladými hráči vedlo i k 

nějakým chybám. Podle mě tam chybí zkušený borec, který si vše bude dirigovat. Záloha, 
opět kaţdý zápas tam hrál někdo jiný, bohuţel je to chyba, tam by se to mělo vše sjednotit 
aby se hrál pěkný fotbal. Chyběl mně tam hráč, který dokáţe balon podrţet a hlavně 
rozdat, tak aby z toho něco bylo. Ve středové řadě byla spousta chyb, nepřesností a 
hlavně bojovnost. Hráči v záloze to musí odjezdit a taky pomoct jak v obraně, tak útoku, 
coţ znamená vše zlepšit a ne brát odpovědnost na sebe, kdyţ nás tam je jedenáct. 
K útočníkům, co vytknout nebo pochválit? Opět špatné myšlení, zbrklost, nepřestnost, 
bojovnost, zakončení a střelba. K jednotlivým hráčům se vyjadřovat nebudu, kaţdý ví, co a 
jak kde udělal. Všichni hráči dostávají průběţně při zápasu instrukce a rady, co mají a 
nemají dělat. To je další bolest hráčů, ţe nejsou schopni dodrţet taktiku, která se řekne 
před kaţdým zápasem. Největší problém vidím v komunikaci na hřišti, mimo něj a hlavně 
podávat informace vţdy dopředu, neţ aby to bylo skoro kaţdý zápas ţe obvoláváme hráče 
jestli budou, nebo ne. Přitom stačí vzít mobil a napsat, aby se sestava udělala dřív neţ v 
neděli kolem oběda. Jsou s tím velké problémy, obzvlášť kdyţ to v dnešní době musí být 
poslané uţ hodinu před zápasem. Děkuji všem hráčům za podzimní sezónu, ta jarní bude 
určitě lepší. Velké dík patří Podzimoj a Radţusoj (pozn.:  Pavel Herbst a Radek Král) za 
obětavost roveňskému fotbalu. My hráči jim to pro příště ulehčíme, kaţdý víme jak. Dík, 
těšme se na jaro a na pořádný fotbal, diváci nás určitě podpoří.“ Meky 

 

 

 

 



 

Výsledky „B“ týmu  

Podzim 2015: Ředice B – R 3:5, Popkovice – R 3:1, Mnětice – R 2:2, R – Chvojenec B 
1:2, Dříteč B – R 1:2, R-Dašice B 3:2, Býšť – R 3:1, R – Veliny 1:2, Litětiny – R 2:1, R -
Nemošice B 1:2 
   
 

Střelci branek béčka muţů 

5 – Štancel, 4 - Pekárek, 3 – Dušek, 2 – Ţatecký, Chocholouš, 1 – Šándor Mi., Kašpar 
 

Tabulka IV. třídy Holicko 

 
 

Okresní přebor elévů do 10 let - Holicko  
 

Petr Kopa, trenér: „Tento ročník jsme přihlásili soutěţ U10 a 
s kluky jsme tak poprvé poznali, jaké to je hrát proti starším. 
Myslím, ţe jsme tím objevili naše slabosti a nedostatky a 
máme přes zimu co dohánět. I kdyţ jsme pravidelně trénovali 
a připravovali se na utkání, ne všechna dopadla úplně dobře. 
Ale většina  kluků to zvládla a poprala se  s tím. Odehráli 
jsme celkem sedm zápasů, ve kterých jsme 2 krát zvítězili a 5 
krát prohráli. Dokázali jsme porazit Býštˇ a Dříteč, prohry pak 
přišly z Moravanami, Holicemi, Dašicemi, Horním Jelením a 
Opatovicemi. Myslím, ţe ale není ani tak podstatné, jak 
zápasy skončily, ale především to, ţe hrajeme a máme 
moţnost vidět, kde máme určité nedostatky a na čem je 
potřeba zapracovat. Tréninky probíhaly kaţdé úterý a čtvrtek 

a musím říct, ţe docházka byla poctivá a všichni vţdy pořádně makali. Co se týká 
výpomoci, tak chci poděkovat především rodičům a obzvláště pak mému švagrovi Martinu 
Brňákovi, který mi pomohl nejvíc. Ţádný nejlepší hráč bohuţel v našem týmu není, protoţe 
nejlepší jsou úplně všichni, kdo hrají a poctivě trénují. Protoţe uţ zápasy skončily, budeme 
teď do konce listopadu trénovat a od prosince dostanou kluci pauzu a budeme se scházet 
podle počasí o víkendu na umělé trávě na dobrovolné tréninky. Mám i domluvenou halu na 
Jelení, kde s domácími odehrajeme  pár zápasů v hale, ale turnaje letos ještě vynecháme. 
V půlce ledna pak vyuţijeme nadále umělou trávu a tělocvičnu. Mám v plánu i malé 
soustředění, které by mělo proběhnout formou příměstského tábora, ale vše bude záleţet 
na domluvě s rodiči a vedením. Tým ţáků by byl určitě super, ale obávám se, ţe nemáme 
dostatek dětí, takţe snad aţ nám dorostou elévové. Navíc nevím, kdo by oddíl vedl. 
Sezónu jsme ukončili v pátek 13. listopadu v naší sokolovně "podzimní rozlučkou" a 
začneme opět na jaře. Díky všem za podporu a přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.“ 
S pozdravem všem Petr Kopa. 

 
 



 
 
 

Hráči TJ Sokol Roveň působící ve vyšších 
soutěţích: 

 
Muţi :  Jaromír Krpata (nar.1988), Tomáš Krpata 
(1989) SK Holice – krajský přebor, Marek Schmeiser 
(1996)  - TJ Luţe, 
I. A třída 
Jan  Shejbal (viz 
vlevo - hráčská 
karta 2015 
vydaná FC HK) – 
FC Hradec 
Králové (1994), 
odchovanec TJ 
Sokol Roveň, 
FNL,  

reprezentant ČR do 21 let 
Dorost:  Tomáš Bareš (1997), Radek Shejbal (1998), 
Lukáš Rulíšek (1998) – Moravany, krajská soutěţ,  
Marek Šándor (1998, první zleva), Jakub Shejbal 
(1999), Štěpán Svoboda (1998, druhý zleva), Jakub 
Vacek (1999) -  Holice, krajská soutěţ  
Ţáci:  Adam Hvězda (2002) – Holice, David Kosina (2003) – Moravany, Adam Mikuláš 
(2004) – SK Holice, krajská soutěţ, Michal Kosina (2006) – střídavý start Moravany, 
krajská soutěţ. 
 
  

 

Významná ţivotní jubilea závěru roku 2015  
 

Své kulaté třicátiny slaví v závěru letošního roku hráč prvního muţstva Mgr. Ondřej 
Koláček. Zároveň se stal letos v listopadu i novopečeným tatínkem synka Toníka. 
Gratulujeme! 
 

V měsíci prosinci oslaví své osmdesátiny pan Josef 
Hloušek, který významnou část svého ţivota strávil na 
fotbalovém hřišti jako trenér mládeţnických muţstev TJ 
Sokol Roveň. 
 
Nádherných 95 let v prosinci oslaví pan Bohuslav 
Horák, bývalý významný funkcionář TJ Sokol Roveň. 
Pro oba posledně jmenované byl, je a bude pojem TJ 

Sokol Roveň pojmem podobným pojmu rodina. Sokol Roveň byl a je 
jejich nedílnou součástí ţivota, prostě srdeční záleţitost. Tím se výrazně odlišují od 
většiny dnešních mladých pokračovatelů a nositelů novodobých tradic. Gratulujeme jim 
touto cestou, přejeme hlavně pevné zdraví, radost ze ţivota a v roce 2016 alespoň trochu 
té sportovní radosti z výsledků muţstev TJ Sokol Roveň.    

 
 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Představujeme naše muţstva: 

 

 
TJ Sokol Roveň, elévové U- 10 se svým trenérem Petrem Kopou,  

nahoře úplně vlevo talentovaný Michal Kosina  
 



 
 Elévové TJ Sokol Roveň, kategorie U-10. Na snímku se  zaskakujícími trenéry 

Ondřejem Mikulášem a Martinem Brňákem, zleva nahoře Jakub Novotný, Tadeáš 

Svoboda, Tomáš Jeřábek, Adam Bartoníček, Míra Krejčík, zleva dole, Matěj Kántor, 

Jan Chabada, Lukáš Jedlička, Štěpán Brňák a Lukáš Fritsch 
 

 
TJ Sokol Roveň „A“ před prvním mistrovským zápasem v Opatovicích. Nahoře zleva 
Milan Cimfl – předseda FO, 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,Tomáš Madák 

 



 
Sokol Roveň „A“ před posledním mistrovským zápasem s Újezdem. Nahoře zleva 

Jan Kopřiva, David Šišán, Michal Pekárek, Ondřej Mikuláš, Václav Ţatecký, Milan 
Absolon, Luboš Mládek, Radek Král, Václav Melc, dole zleva Tomáš Krpata, Michal 
Šándor, Miroslav Štancel, Aleš Kašpar, Jan Baláš, Lukáš Johanides, Luděk Vach  

 

 
TJ Sokol Roveň „B“ před zápasem s SK Nemošice „B“. Nahoře zleva Petr Motyčka, 

Luboš Bartl, Miroslav Štancel, Tomáš Chocholouš, Václav Ţatecký, Tomáš Pospíšil, Lukáš 
Johanides, Miroslav Sháněl, dole zleva hrající trenér Milan Rojkovič, Milan Cimfl,  

Michael Sluka, Milan Kašpar, Michal Nečesaný 

 
TJ Sokol Roveň „B“ před zápasem se Spartou Dašice“B“.  Nahoře zleva Petr 

Motyčka, Tomáš Pospíšil, Milan Kašpar, Michal Pekárek, Radek Král, Václav Ţatecký, 
Tomáš Chocholouš, Jiří Čapek, dole zleva Lukáš Toušek, Miroslav Štancel, Miroslav 

Sháněl, Aleš Kašpar, Michael Sluka, Michal Nečesaný, Jakub Shejbal 
 



 
Výbor oddílu kopané TJ Sokol Roveň: 

 

 
Ludvík Motyčka, Ing. František Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Pavel Herbst, Ing. Tomáš Hála 

 
Podzim 2015 skončil. Hráči se musí probrat a jasně říct, že jim záleží na tom okresní 

přebor zachránit. A samozřejmě něco pro to udělat, hlavně kvalitně potrénovat.  
 Je třeba získat novou sílu a chuť na fotbal, dohodnout, zda bude tým posílen,  

kdo ho v přípravě na novou sezónu povede.  Fotbalový výbor, který pracuje ve výše 
uvedeném složení, a hráči všech našich týmů i po nepovedeném podzimu přejí 

všem hezký zbytek letošního roku, pevné zdraví i nervy.  
Děkujeme za podporu všem našim sponzorům i obci Dolní Roveň. Na shledanou na 

fotbale v Rovni opět v roce 2016. Věřme všichni, že zase bude líp! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Roveňský poločas pro Vás od podzimu roku 2010 připravuje Ing. Jaromír Pýcha, 
tisk zajišťuje Radek Král, DiS a Pavel Herbst  


