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Určitě znáte řečnickou otázku, čí je posvícení?  V minulém týdnu hrálo naše první 

mužstvo o dašickém posvícení derby zápas s místní Spartou, na který za krásného počasí 
vyrazila, především na kolech, početná skupina roveňských fanoušků. Některé z nich 

vidíte na našem úvodním snímku. Bohužel, domácí borci si o posvícení otevřeli střelnici, 
dokázali, že posvícení je jejich,  a poslali nás po nepřesvědčivém výkonu domů 

s pořádnou výslužkou.  
 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

Sobota 14. zá ří 2013 
17:00 hodin 

Okresní p řebor  
                                            

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte  na dalším domácím mistrovském zápase Pernštejn 
okresního přeboru sezóny 2013/2014. Dnes na našem hřišti vítáme soupeře, který se 
v minulé sezóně zachránil v  I. A třídě, avšak přihlásil své mužstvo pouze do okresního 
přeboru. V soutěži teprve nabírá dech, v minulém kole si připsal na své konto první tři 
body. Přejeme Vám krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že i dnes je pro Vás 
připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zápasy TJ Sokol Rove ň 
TJ Sokol Rove ň „A“ – Starý Máte řov 2:3 (1:1), branky Absolon, Mikuláš, sestava M. 
Schmeiser (3) – D. Král (4), J. Roček (5), M. Koláček (3), O. Koláček (3,5) – J. Kučera (4), 
L. Vach (5), L. Kaplan (6), T. Madák (4), J. Franc (4) – M. Absolon (3,5) (střídali: O. 
Mikuláš (2,5), R. Král, L. Johanides), soupeř byl po celý zápas lepší, rychlejší a 
agresivnější, naše druhá branka přišla již pozdě. 
Dolany – Rove ň B 8:0 (3:0), ostudný výkon a z něho pramenící debakl, 5 gólů nám 
vstřelil Míra Štancel z Rovně…, červenou kartu po faulu na tohoto hráče viděl P.Švarc. 
Dašice „A“ – Rove ň „A“ 4:0 (1:0), sestava Baláš 6 - Johanides 6, Roček 6, Koláček 3, 
Mládek 4 - Kaplan 4.5, Vach 2.5, Mikuláš 5, Madák 5, Kučera 2.5 - Absolon 5. Střídali: 
Franc 4, Pýcha 6, ostatní nehodnoceni, derby zápas, 2 naše šance v první půli, ale 
spravedlivě pro domácí, po druhé brance naše mužstvo rezignovalo. 
Roveň „B“ – Chvojenec „B“ 1:4 (0:2), branka Johanides, sestava T. Bareš -                  
M. Nečesaný, M. Brňák, J. Roček, D. Král - L. Hloupý, J. Prokeš, F. Pýcha, J. Kučera -          
M. Rojkovič, J. Dušek (střídali: R. Král, M. Cimfl, L. Johanides, P. Motyčka). Do 60. minuty 
vyrovnaný zápas, rozhodly naše  individuální chyby a chybějící fyzický fond u většiny 
našich hráčů.    
Elévové U-10: Slovan Pce – Rove ň 8:5, branky Mikuláš 3, Šafránek, Kamenohorský 
      

Náš soupe ř v minulém kole 
 

Valy – Mikulovice 4:3 (1:3) , branky domácích Bažant M. 2, Kubát, Hývl  
 

Poločasový rozhovor :  Pavel Shejbal st. („Pedro“, nar. 1947) 
 

Obec Dolní Roveň má bohatou sportovní historii. 
Nežije zde však mnoho lidí, kteří by to ve sportu 
dotáhli až do ligy. A už vůbec ne takových, kteří by 
působili v lize ve dvou sportovních odvětvích.  
Výjimkou je Pavel Shejbal st, který ve svých 
nejlepších letech kombinoval hokej a fotbal. 
Fotbalově působil jako hráč i trenér také v Rovni, 
patří mezi pravidelné návštěvníky fotbalových 
zápasů mužstev Sokola Roveň, který dokáže 
objektivně hodnotit veškeré sportovní dění. Pro 
mnohé z nás bylo ctí se s takovým hráčem potkat 
na hřišti. Dnes tedy pár otázek pro Pavla Shejbala: 
Můžeš uvést, kde jsi se sportem za čínal, v kolika 
letech, kterému sportu ses v ěnoval nejd říve? 
Ve druhé třídě ZŠ jsem se přihlásil do oddílu 
kopané Jiskra Staré Město, dnešní FC Slovácko. 
Později jsem tam ještě hrál házenou a dělal atletiku. 

Popiš svou sportovní kariéru. 
Základy sportu jsem získal na Moravě. Už jako malý školák jsem hrál fotbal, hokej a dělal 
atletiku. V r.1961 jsme se přestěhovali do Dolní Rovně. Od čtrnácti let to byl fotbal za 
Jiskru Holice, ale už za rok jsem hrál dorosteneckou ligu za Spartak Choceň, a to celé dvě 
sezóny, krásné chvíle. Hrál jsem na všech stadionech, kde se tenkrát hrála I.liga. Po 
vyučení jsem se vrátil do Holic, kde se hrál krajský přebor. Současně jsem hrál v 
Pardubicích hokej. V r. 1966 mě povolala armáda do Dukly Jihlava a po výběru do Dukly 
Košice. Tam jsem se potkal například s gólmanem Jiřím Holečkem, Oldřichem Machačem, 
Tajcnárem či Stehlíkem. Po třech měsících však Dukla jako vojenský celek  v Košicích 
skončil, a tak mě převeleli do Liberce, kde jsem střídavě hrál i za Mladou Boleslav II. ligu. 
Po vojně jsem zůstal v Liberci a v letech 1968-1979 hrál hokej za Stadion Liberec (dnešní 
Bílí Tygři). Bylo to 11 sezon v druhé nejvyšší soutěži, která se v té době hrála. 
 
 



 
A co muzika, zp ěv? Tatínek hrával v dechovém orchestru, Tvé  p ěvecké vložky byly  
a vždy jsou  vítaným  kulturním oživením na sále...    
Máš pravdu, hudbu a zpěv mám rád a jako muzikant jsem to dotáhl až na festival do 
Strážnice. S cimbálovou muzikou, hra na housle a basu, podle sportovní terminologie 
takový krajský přebor. 
Kam jsi to ve fotbale a hokeji dotáhl, v kterých le tech jsi hrál svou nejvyšší sout ěž? 
Ve fotbale za Spartak Choceň v letech 1962-1964 I.liga dorostu, v hokeji za Stadion 
Liberec v letech 1968-1979 I.liga. 
Na které slavn ější spoluhrá če, resp. protihrá če či trenéry vzpomínáš nejvíce? 
Hlavně na spoluhráče a kamarády z Liberce, Jardu Nedvěda, Standu Pryla a spoustu 
dalších.  Z fotbalistů Míra Plocek z Chocně. Z trenérů pardubický Rejda a choceňský 
Jelínek. 
Na jaké zápasy své hokejové a fotbalové kariéry vzp omínáš nejrad ěji? 
Na každé derby Stadionu s Duklou Liberec, vždy bylo vyprodáno. Dále  na zápas  za 
výběr Liberce s CSKA Moskva a s profíky London Lions. 
Jak bylo možné skloubit fotbal, hokej, když jsi ved le toho musel chodit do práce? 
Co jsi v té dob ě měl za zaměstnání? 
Měli jsme výborné podmínky, od záři do března refundace mzdy, od dubna do srpna podle 
potřeby našeho hlavního zaměstnavatele,  Pozemních staveb Liberec. 
A co Rove ň a fotbal? Bydleli jste   v Liberci…  
Díky velkému pochopení a toleranci manželky jsem dva roky každou sobotu dojížděl na 
motorce na zápasy do Rovně. Zpáteční cesty už byly horší. 
A co záv ěr hokejové a fotbalové kariéry, aneb  fotbalové Daš ice a hokejový 
Chvojenec ? 
V r.1981 jsme se přestěhovali do Rovně, jenže tady najednou nebyl o mě zájem, tak jsem 
šel kopat do Dašic. Hokej už jsem hrál jenom odborářsky za Traktorku Dašice a 
Chvojenec, vydrželo mi to až do 54let. Rád na to vzpomínám, protože jsem si zahrál také 
se svým synem. 
Následovalo trénování žák ů, co k n ěmu dodat? 
Trénoval jsem s Jardou Shejbalem a Pepou Hlouškem žáky. Mrzí mě, že většina dětí dnes 
nemá o sport zájem. Je to ale především vina rodičů. 
Nedávno se hrálo pou ťové utkání starých gard Lit ětiny – Rove ň. Máš na akce tohoto 
typu též n ějaké zajímavé vzpomínky?  
Jistěže mám. Setkání s bývalými spoluhráči je vždycky pěkné. Vzpomínka na utkání v 
Litětinách (r.1976), kdy do mne zajel tenkrát 15-ti letý Pýcha a málem tím ohrozil 
akceschopnost celé Varšavské smlouvy, protože jsem hned druhý den měl nastupovat na 
vojenské cvičení. Vzali mě  však i v bačkorách. 
Ptát se, kterým mužstv ům v hokeji a fotbale fandíš, je skoro zbyte čné, přesto tak 
činím. A zárove ň, prohra kterého týmu T ě dokáže pot ěšit a pro č? 
Fotbal Slovan Liberec, FC Slovácko, hokej Bílí Tygři Liberec. K druhé části otázky se 
nebudu raději vyjadřovat, rád bych tady ještě nějaký čas bydlel. 
Potkal jsi v život ě většího fotbalového, resp. hokejového teoretika a ces tovatele  než 
je Petr Plechá ček z Dolní Rovn ě? 
Nepotkal. Napadá mě jedině Dr. Holub, ale to byl jiný druh cestování, a je to dávno. Co se 
sportu týče, Plecháčkovi dávám jedničku. Ostatní, tak to je dotaz na specialistu z jiného 
oboru, já mu nerozumím… 
Sleduješ fotbalovou kariéru Honzy Shejbala (pozn., nejedná se o p říbuzného)  
a Tvého vnuka Jakuba? Kam myslíš, že to dotáhnou?   
Honzu sleduji. Nikdo tady ještě nebyl v reprezentaci. Přeji mu, aby hrál, ale nevím, jestli 
Hradec byla dobrá volba. Vnuk Jakub, zatím žák, hraje za Holice. Ještě nemá jasno,  jestli 
bude chytat nebo hrát, nakonec jeho táta i já, to bylo to samé. 
Máš jako zkušený sportovec n ějaké p řipomínky k d ění v Sokole Rove ň, chceš n ěco 
touto cestou vzkázat funkcioná řům, hrá čům či divák ům?       
Hráče beru tak, že hrají, jak nejlíp umí. Dobrý začátek, jen tak dál. Fanoušek by měl spíš 
povzbudit a ne jenom nadávat. Snad i ten jeden se časem zlepší. Chtěl bych po pěti letech 
zase jít o posvícení do Rovně na fotbal… Páni vejboři, méně vtipů,  a dívejte se také 
kolem sebe, selský rozum není někdy na škodu.  

 



 
 

Tabulka Pernštejn okresního p řeboru  po 5.kole 
 

 
 

Další program našich mužstev 
Sokol Dříteč „B“  - TJ Sokol Roveň „B“   Ne  15.9.17:00 
SK - 1. FC Mikulovice „A“ - TJ Sokol Roveň „A“  So  21.9.16:30 
TJ Sokol Roveň „B“  - FC Stavospol Litětiny „B“  Ne  22.9.16:30 
SK Nemošice  - TJ Sokol Roveň“A“  So  28.9.16:30 
 

Dobrá zpráva z druholigového Hradce Králové 
 
Honza Shejbal (nar.1994) z Dolní Rovn ě podruhé naskočil do druholigového zápasu. 
V 62. minutě utkání FC HK – FK Baník Sokolov 2:0 vystřídal v záloze Tomáše 
Malinského, prezentoval se velice kvalitním výkonem, dostal se do třech brankových 
příležitostí, které však nezakončil  kýženou branku. Věřme, že i to přijde. Honzo, jen tak 
dál !    
 

Znáte historii sokolského pozdravu „Nazdar !“ ? 

Jeden z dřívějších ryze českých pozdravů. Začal se užívat při sbírkách na vybudování 
Národního divadla, když se chodilo po Praze s pokladničkami a nápisem „Na zdar 
důstojného Národního divadla." Nebylo místa, kam by se nezašlo, nebo kde by 
pokladnička nestála, dostala se i do nejzapadlejší samoty. Nápad Josefa Kajetána Tyla, 
vybudovat Národní divadlo, se  začal uskutečňovat. Lidé pořádali sbírky, zámožnější 
dávali více, chudí méně, ale snad každý Čech něčím přispěl - NA ZDAR Národního 
divadla, Zlaté kapličky... Pozdrav pochází z této doby od 14. dubna roku 1851. Pražský 
Sokol byl založen 16. 2. 1862. Dne 10. 4. 1862 byl přijat návrh sokolského kroje, o dnů 
později byl schválen Tyršův návrh hesla „Tužme se!",  vyšitého na prapor jednoty. Tento 
prapor byl navržen Josefem Mánesem.  Současně s praporem byl schválen i sokolský 
pozdrav „Nazdar!“, navržený E. Tennerem. Tento pozdrav se pak proslavil také v první 
světové válce, díky pojmenování jednoho vojenského oddílu českých dobrovolníků. Hlavní 
součástí později vzniklé československé legie ve Francii, byla právě rota NAZDAR. 
Pozdrav „Nazdar!“ a oslovení „bratr“ později převzaly i hasičské spolky.  Ze slova Nazdar 
se také odvozuje zdravice, která se dodnes užívá jako přípitek „Na zdraví!" 

 


