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Elévové TJ Sokol Roveň do 8 let. Dnes Vám představujeme naše nejmladší hráče. Jejich 
trenérem je Petr Kopa, který touto formou vyzývá případného zájemce z řad rodičů, bývalých 
fotbalistů apod.: „Pojďte se mnou někdo trénovat tyto fotbalové mrňousky, je to krásná práce 
a ten krásný pocit, když Vám kluci výkonnostně rostou před očima! Zájemci hlaste se u mě 
nebo u Pavla Herbsta. I touto prací uděláte něco užitečného pro naši obec. Díky předem.“ 
Nahoře zleva: Jedlička Lukáš, Svoboda Tadeáš, Kosina Michal, Bartoníček Adam, Jeřábek 
Tomáš, Najč Dominik, Netík Michal a Chabada  Honza 4 malí: Jeřábek Vašek, Kopa Samuel, 
Exnar Tomáš, Brňák Štěpán, brankář: Šafránek Radek, chybí: Jedlička Toník, Fritsch Lukáš a 
Kantor Matěj 

     

Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 1. listopadu 2014 

14:00 hodin 

                                                                                                                                                    

 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na posledním podzimním domácím mistrovském zápase 
okresního přeboru  2014/2015. Minulý týden jsme opět ze Dřítče nepřivezli ani bod, a tak 
věřme, že v dnešním zápase s vedoucím týmem navážeme na domácí úspěšnost  a 
získáme důležité tři body. Naše béčko hraje zítra poslední zápas v Popkovicích. Za týden 
ještě pojedeme do Holic na derby s tamním béčkem. Poslední vydání Roveňského 
poločasu, tradiční hodnocení podzimu, najdete v elektronické podobě na webu. Stánek „U 
Elišky“ je pro Vás opět připraven, přejeme Vám krásné sportovní zážitky na fotbale v Dolní 
Rovni dnes  a klidný a pohodový zbytek roku 2014. 

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


 

Poslední zápasy TJ Sokol Roveň 

TJ Sokol Roveň „A“ –TJ Valy 2:0 (0:0),Koláček (p.), Kaplan, sestava:  Baláš (1,5) – 
Kašpar (3), Mládek (2) , Zeman (1), Koláček O. (2,5) – Brňák (2,5) – Míle (2,5), Madák 
(2,5) , Koláček M (1,5)., Kaplan (2,5) - Absolon (2,5),stř.  Mikuláš a Roček nehodnoceni. 
Tradičně povedený zápas na domácím hřišti, první gól vstřelil z penalty novopečený otec 
synka Viktora Martin Koláček (gratulujeme !!!)   
Dašice“B“ – Roveň“B“ 3:1(3:0), Prokeš, chytající  trenér Rojkovič napsal: “ Počítal jsem 
z horším výsledkem, ale chlapi dík, škoda šancí a trošku ta obrana.., je co zlepšovat, dík 
Meky“. 
Dříteč“A“ – Roveň“A“ 2:1 (1:1), Absolon, Baláš 1.5 - Mikuláš 2, Zeman 2.5, Mládek 3, 
Kašpar 2.5 - Brňák 2.5 - Mile 4, Madák 2, Koláček M. 1.5, Kaplan 4 - Absolon 2.5. Střídali: 
Johanides a Roček nehodnoceni. Zajímavé utkání s řadou šancí na obou stranách, 
bohužel opět z venku bez bodu. 
Roveň“B“ – Chvojenec “B“ 4:5 (2:3), Nečesaný, P. Motyčka, sestava Rojkovič – Milan 
Kašpar, Mi. Šándor, Roček, R.Král - Dušek, Ma. Šándor, Prokeš, P.Motyčkal – Nečesaný, 
Přibyl, stř. R. Shejbal. Zajímavý fotbal, za hosty se prosadil 4x Vrátil a Luděk Vach, trvalým 
bydlištěm 300 m od branky, do které dal vítězný gól hostů… 
     

Roveňský poločas se zeptal trenéra elévů Petra Kopy… 

 Dnešní povídání je věnováno týmu našich elévů do osmi let. Roveňský poločas položil pár 
dotazů Petru Kopovi (nar.1980), který tyto nejmladší hráče 
trénuje. 
 V minulých letech jste s Ondrou Mikulášem vedli tým 
elévů do 10 let. Před sezónou se dokonce mluvilo o tom, 
že soutěž nebude hrát žádný mládežnický tým v Rovni. 
Kde se to zlomilo, kdo měl zásluhu na tom, že jste dali 
dohromady kategorii do 8 let?  Především zdravím všechny 
příznivce roveňského fotbalu a všem přeji hodně zdraví a 
spoustu radosti při sledování roveňských borců. Byl to spíš 
můj nápad kluky do U-8 přihlásit. Už v minulé sezoně jsme to 
s Ondrou měli tak rozdělené, Ondra jezdil se staršíma U-10 
do Moravan trénovat a já měl tady v Rovni mrňouse a zápasy 

U-10 jsme ( pokud mi to pracovní záležitosti dovolili odtrénovali spolu. U-10 nám pomáhali 
dohrát hráči z Moravan, za což velice děkujeme, protože našich malých borců nebylo tolik, 
abychom soutěž dohráli a zde vznikla i myšlenka o tom, že žádný mládežnický tým           
v Rovni nebude. Ale na druhou stranu tu pořád byli mrňouskové (snad se neurazí, když jim 
tak tady říkám ) a mě napadlo, že U-8 by nebylo špatné zkusit  a po domluvě s vedením 
jsme soutěž přihlásili. Myslím, že to určitě bylo rozhodnutí správné. 
 Jak často  probíhají tréninky, kolik kluků máte v přípravě a  co trenérské 
zabezpečení? Tréninky probíhají dvakrát týdně po 60 min. a borců v přípravě máme 
celkem 13 + Míša Kosík (Kosina), který hraje střídavě za nás a Moravany. 
 Máte odehranou podzimní část soutěže, 
výsledky v této kategorii určitě nejsou to 
hlavní. Přesto, můžeš zhodnotit podzim 
z hlediska zápasů i to,  jak kluky fotbal 
baví?  Jak to tak pozoruji, musím říci, že 
nadšení pro fotbal a hlavně pak pro zápasy je 
nadmíru obrovské. Je vidět, že kluky fotbal 
baví a chtějí vyhrávat, a to se také projevilo 
na podzimní části, kde jsme z 6 zápasů 3 krát 
vyhráli, 1krát remizovali a 2 krát prohráli. 
S ohledem na minulé ročníky je to určitě fajn, 
protože mít jen samé prohry, jak tomu bylo 
zvykem, nikoho moc nebavilo. Takže ano, 
podzimní část nám vyšla, jsem na kluky hrdý a doufám, že na jaře budeme pokračovat ve 
stejných výsledcích. Určitě je pořád co zlepšovat a bez tréninků to prostě nejde.   



U této kategorie je nejkrásnější  vnímat to, jak  jdou postupem času kluci 
výkonnostně nahoru. Pozoruješ u nich zlepšení třeba za poslední  dva, tři měsíce? 
Je potřeba říci, že jsme začali hrát zápasy až od září a do té doby jsme měli odehraná asi 
jen dvě přátelská utkaní v této kategorii, takže pro většinu kluků je to premiéra a teprve se 
na hřišti rozkoukáváme. Určitě je zde několik jedinců, kteří dosahují výkonnostního růstu 
zápas od zápasu. Uvidíme,  jak nám to půjde na jaře. 
 V kádru máš několik kluků, jejichž tátové či dědové fotbal rovněž hráli. Vnímáš to 
jako výhodu? Určitě je to znát a hlavně vím, že když netrénují, tak mají doma někoho, 
s kým mohou trénovat a nebudou trávit čas jen u počítačových her a TV, jak se tomu 
stávalo u některých kluků v minulosti, a fotbal je moc nebavil. 
 Mají o fotbal svých ratolestí zájem, přijdou se podívat? Po této stránce si nemůžu 
stěžovat. Všichni z kluků tu mají podporu jak při trénincích, tak i zápasech, což je vždy 
pozitivní a rodinám za to patří velké díky. Rodiče povzbuzují a fandí, klukům to moc 
pomáhá. 
 Kteří kluci mají dle tvého názoru šanci jít ve šlépějích Honzy Shejbala, který kope 
ligu? Tak určitě tu pár talentů máme, ale kdo ví…..no,  snad tam toho Honzu nenechají 
samotného.   
V minulosti jsi v rámci náhradní vojenské služby spolupracoval při trénování dětí  
Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka s trenérem Milošem Matouškem. Jak 
vzpomínáš na tohoto trenéra, využíváš některé z jeho tréninkových metod? Na pana 
Matouška vzpomínám rád, byl to fajn člověk i trenér a dobře se s ním pracovalo. Však malí 
Krpaťáci či Mady bedlivě naslouchali jeho pokynům a radám, díky němu hrají celkem 
slušný fotbal . Vzpomínám na jednu radu od Miloše:“ Snaž se je vždy něčím upoutat“.  
A té se držím dodnes… 
 Co spolupráce se školou či školkou? Určitě je ideální mít ve škole partnera, který 
hlavně těmto mladým připomene termín zápasu, srazu, tréninku apod… 
Po odchodu pana Zahálky se spolupráce vytratila a zatím si vše zařizuji sám pomocí mailů 
a telefonu. Nevím, jak škola spolupracuje s vedením našeho klubu, ale nás to nijak 
nelimituje a komunikace funguje spolehlivě. 
 Co zimní příprava, máte v plánu nějaké halové turnaje?  Určitě proběhne zimní 
příprava a budu se snažit sehnat i nějaké turnaje, tak uvidíme, jak to dopadne. Hlavně 
dám teď klukům trošku pauzu a chtěl bych domluvit trénování na naší nové umělce, kde 
by se měla odehrát většina zimní přípravy. 
 Co  dále v létě, nenavážete taky na tradici letních soustředění a turnajů, dodnes 
někteří současní borci z našeho áčka vzpomínají na soustředění v Autokempu 
Břehy či na Horním Bradle, na turnaje v Chocni, Pardubičkách, Pardubicích, Horním 
Jelení apod. Po ukončení jarní části si pak sedneme s rodiči a probereme, jak bude letní 
příprava vypadat. Spousta jich totiž odjíždí na dovolenou nebo po babičkách a je dost 
obtížné se sejít i ve větším počtu na trénink. Soustředění by určitě nebylo špatné, a pokud 
bude zájem, je možné i nějaké uskutečnit. 
 Neplánujete  pro kluky nějaké vyhodnocení sezóny, na které  by třeba mohl  mezi 
kluky přijít první ligový fotbalista z Rovně? Případně, neplánujete pro kluky nějakou 
návštěvu ligového zápasu, aby viděli Honzu Shejbala v akci? Ukončení sezony určitě 
bude…kluci se už těší, a hlavně na zápas proti rodičům. Honzu rád pozvu, ale zatím jsme 
spolu o tom nemluvili. A pak je i možnost vyrazit na ligu,  jen nám Honza musí říci, kdy 
nastoupí .     
Jak hodnotíš jako trenér zájem výboru o fungování této kategorie? Popravdě, ani 
nevím. Děkujeme za vybavení, které už bylo stejně potřeba a také za to, že pokud něco 
potřebuji, tak přes Pavla Herbsta se to zařídí. Jinak nevím, že by nějaký zájem byl, na 
druhou stranu ani já po našem výboru nic nevyžaduji. 
 Je něco, co by mělo fungovat lépe? Asi ne. Pokud to takhle všem vyhovuje, tak není 
potřeba nic měnit. 
 Co Tvůj syn Samuel? Ty jsi kopal divizi, mamka pochází ze sportu zaslíbeného 
Hemerkova rodu, bude z něho jednou ligový fotbalista, třeba Slavie Praha?  Až teď, 
co jsme začali hrát zápasy, mám pocit, že ho fotbal začíná trochu víc bavit. Tak uvidíme, 
jak dlouho vydrží poslouchat tátovy pokyny při tréninku a pak i zápasech. A jestli z něho 
bude někdy ligový fotbalista, to nevím. Budu rád, když bude zdravý a sportovat, a je jedno, 
zda fotbal či tenis nebo atletiku. Budu ho podporovat v tom, co bude chtít dělat, a když se 
pak podíváme spolu na Eden,  tak proč ne . 



 Na závěr, proč FK Horní Ředice a ne Sokol Roveň aneb proč Petr Kopa odešel 
z Holic hrát okresní přebor do Ředic a ne do Rovně? Je tu spousta věcí a nerad bych 
někoho urazil nebo naštval, proto ne do Rovně. Já chtěl zůstat v Holicích, protože tu jsem  
už odmala a znám tady většinu kluků a v begu (Holice B) jsme měli super kádr, se kterým 
jsme v klidu hráli 1.B třídu a fotbal nás všechny bavil. Bohužel vedení Holic nebylo 
schopné nám říci, jak se bude situace dál ohledně bega vyvíjet, a tak přišlo rozhodnutí, že 
půjdu hrát do Ředic.   
Co bys závěrem vzkázal čtenářům Roveňského poločasu? Všem přeji hodně zdraví a 
pěknou podívanou při zápasech roveňských borců a nejenom těch v áčku, máte tady i 
béčko a nás s U-8. Fanděte, nenadávejte, když to zrovna nejde a raději se taky zapojte. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Petře, dík za odpovědi, ať se daří Tobě i Tvým 
mrňouskům!          

Jak se hrálo minulou sezónu? 

TJ Slavoj Choltice – Roveň „A“  5:0 (1:0) Peml, Korbež, Kratochvíl, Kohoutek, Hovorka  
Roveň „A“ – TJ Slavoj Choltice 0:0 

 

Jak hrál náš soupeř v minulém kole? 

TJ Slavoj Choltice – SK Sparta Dašice 2:0 (0:0), Cvejn, Mach  
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru  

a Hainz – sportovní trofeje IV. třídy Holicko 

 

    
Závěrečný zápas mistrovského podzimu  

SK Holice „B“- TJ Sokol Roveň“A“  9.11.2014  14:00 hodin 
 

 
                      

 


