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Víte, kteří hráči TJ Sokol Roveň patří na podzim k fotbalově nejvíce vytíženým? Jsou  

to naši dorostenci Radek Shejbal (na snímku vlevo s Adriánem Rolkem, spoluhráčem 
bráchy Honzy v FC HK) a Lukáš Johanides (na snímku  vpravo v dresu „A“ mužstva 

 TJ Sokol Roveň). Pokud  se chcete dozvědět více, čtěte rozhovory uvnitř dnešního vydání 
Roveňského poločasu  

 
 
 

Fotbalové hřiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni  

 
Sobota 5. října 2013   

16:00 hodin         
                         Okresní přebor   

                                          

 
 

Před týdnem jsme měli v Rovni posvícení, naše první mužstvo však hrálo svůj 
zápas na venkovním hřišti v Nemošicích. Přestože průběh první půle byl velice slibný, 
z vítězství se nakonec radovali domácí. To naše béčko hrálo svůj zápas po dohodě se 
soupeřem doma,  s Mněticemi B si připsalo  další vítězství a tři body. Dnes nás čeká silný 
okresní protivník ze Dřítče. Věřme,  že náš tým opět zabere a posune se v tabulce o 
nějaký  ten stupínek výše. Začátek soutěže byl excelentní, avšak v současné době je již 
nadohled úplný spodek tabulky. Přejeme Vám krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že 
i dnes je pro Vás připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Poslední zápasy TJ Sokol Roveň 
 Mikulovice -TJ Sokol Roveň „A“ 2:2 (2:1), sestava J. Baláš (3,5)- D. Král (2,5), M. Koláček 
(2,5), L. Mládek (2), J. Kučera (3,5) - O. Mikuláš (2,5) - J. Franc (3,5), T. Madák (2), L. Vach (1,5), 
L. Kaplan (1,5) - V. Melc (3)(střídali: O. Koláček (3), M. Absolon (3) a J. Dušek).Domácí 2 x vedli, 
naši dokázali vždy srovnat. Spravedlivá remíza.   
Roveň“B“ – Litětiny „B“ 0:0,  sestava V. Smítal - M. Nečesaný, R. Král, J. Roček, P. Švarc - P. 
Motyčka, M. Šandor, L. Hloupý, J. Dušek - J. Prokeš, L. Johanides (střídali: M. Cimfl, J. Kučera, R. 
Přibyl a M. Cimfl). Do branky se po několika letech vrátila jistota jménem Víťa Smítal. 120 diváků 
vidělo převahu Rovně v první půli, po změně stran hru ovládli nadějní mladíčci z Litětin 
(např.Komárek, Pekárek, Kremlička). Konečný výsledek byl přijatelný pro obě strany. 
Nemošice“A“ - Roveň“A“ 2:0 (0:0), sestava J. Baláš (5)- D. Král (3), M. Koláček (4), L. Mládek 
(3), J. Kučera (4) - J. Roček (5) - J. Franc (4), L. Vach (2,5), T. Madák (3), L. Kaplan (2,5) - V. Melc 
(3) (střídali: J. Dušek, R. Král a D. Šišán). Naše poslední vzájemné zápasy s tímto soupeřem si 
jsou podobné. My hrajeme, ale branky dávají domácí.Ti ještě neproměnili pokutový kop. 
Roveň „B“ – Mnětice „B“ 4:0(1:0)branky Johanides 3!!!, Z.Motyčka, sestava smítal – 
Z.Motyčka, R.Král, Hloupý, Nečesaný – Dušek, Šándor, Prokeš, P.Motyčka – Rojkovič, Šišán 
(stř.Roček, Johanides, Švarc, R. Pachovský. Za zmínku stojí hattrick dorostence Lukáše  
Johanidese, podobný kousek se mu povedl o den dříve v týmu dorostu Moravan.    
Elévové U-10:  Moravany - Roveň 11:4, branky Mikuláš 2,Šafránek, Kamenohorský 
       

Roveňský poločas se zeptal za Vás, Lukáše Johanidese a Radka Shejbala 
Víte, kdo patří na podzim mezi nejvytíženější hráče? Někteří Naši dorostenci…Odpověď je pro 
někoho možná překvapivá, ale je to tak. Lukáš Johanides (nar. 1996 ) a Radek Shejbal (nar. 
1998). Oba totiž hrají za dorost Moravan, oba již sbírají zkušenosti mezi dospělými. Proto dnes pár 
otázek pro naše nadějné mládí. 
TJ Sokol Roveň měl snahu přihlásit dorostence do okresního přeboru, pro malý počet přihlášených 
družstev (pouze 4) však soutěž byla zrušena. Někteří hráči odešli kopat do jiných oddílů, výše 
uvedené kluky nevyjímaje. 
 Jak Vás hodně mrzí to, že v Rovni nefunguje dorostenecký tým? 
Lukáš: Je to škoda, protože musíme jezdit na tréninky jinam, ale aspoň víme,  jak to chodí v 
ostatních klubech. 
Radek: Mě osobně to ani tolik nemrzí,protože už před ukončením dorostenecké ligy v Rovni jsem 
odešel hrát do Moravan. V Rovni jsem rád trénoval,ale většině kluků se moc nechtělo a navíc jsme 
se někdy nesešli ani na trénink, natož potom na zápas. 
Díky tzv. střídavému startu mohou kluci dokonce nastupovat za dva kluby, čehož využíval 
již v minulém roce Radek Shejbal v kategorii starších žáků, na podzim i Lukáš. Pánové, 
můžete nám prozradit ve kterých mužstvech působíte, na jakých postech hrajete (Radek 
včetně jarní části)? 
L:  V TJ Sokol Moravany dorost jsem začal jako obránce, ale teď asi po 2 zápasech nastupuji jako 
útočník. V TJ Sokol Roveň muži B hraju útočníka i obránce, podle rozhodnutí trenéra a počtu 
spoluhráčů. 
V mužstvu Roveň muži A teprve začínám a většinou střídám. V základní sestavě jsem byl zatím 
jen jednou, to když byla většina mužstva na svatbě. 
R: V jarní části jsem hrál za žáky v Chroustovicích, kde jsme vykopali skvělé 1. místo okresního 
přeboru na Chrudimsku. 
Současně jsem hrál za dorost v Moravanech,  myslím, že jsme obsadili dobré 10.místo v krajské 
I.třídě. 
Nyní nastupuji za dorost a za chlapy B v Moravanech jako předstoper. 
Kam docházíte na tréninky, jak často? 
L: Trénuju v úterý v Moravanech s dorostem, ve čtvrtek v Rovni s muži A, a v pátek chodím na 
fotbálek s muži Roveň B. 
R:Trénujeme 2x týdně, střídavě na hřišti v Chroustovicích a Moravanech. 
Jak hodnotíte úroveň těchto tréninků, přípravu trenérů na jednotlivé tréninkové jednotky, je 
to srovnatelné jako v Rovni? 
L: V Moravanech je trénink dorostu nesrovnatelný s tréninkem dorostu v Rovni. Trenér má větší 
autoritu a je na každý trénink připravený,  no a tím je i přístup hráčů o něčem jiném. 
R:Tréninky jsou na dobré úrovni a navíc chodíme skoro všichni. Tréninky v Rovni nemohu 
posuzovat, protože už jsem tu dlouho netrénoval. 
Na kterých postech nastupujete, na kterých hrajete nejraději? 
L: Nastupuji většinou jako útočník což mi vyhovuje. Nevadí mi ale ani obrana. 
R:Nastupuji na postu předstopera a svůj post bych nevyměnil. 
Pochlubte se, kolik gólů, a v které kategorii jste letos dali? 
L: Za Moravany jsem dal 9 gólů, z toho se mi povedl dvakrát hattrick. V Rovni za muži B 5 gólů. 



R:Zatím se mi podařilo dát 2 góly. 
Na webových stránkách byl názor anonymního pisatele, že mladí v Rovni nedostávají dost 
příležitostí hrát, co Vy na to ? 
L: S tím moc nesouhlasím, kdo chce hrát, ten hraje, jde o to, že takových moc není, a nevím, kdo 
bude nastupovat do zápasů za takových 5 let. 
R: Anonym je blázen, příležitostí je dost. 
Jaké máte fotbalové vzory, kterému týmu fandíte? Kam to chcete osobně ve fotbale 
dotáhnout ? 
L:  Ze zahraničních klubů je to REAL Madrid a Ronaldo, z českých Victorie Plzeň a Darida. Asi 
bych chtěl hrát krajský přebor v Rovni, ale protože to zatím nato nevypadá, tak za Moravany. 
R:Můj oblíbený hráč je Ibrahimovič. Letos musím fandit týmu FC Hradec Králové. 
Žádné velké cíle nemám fotbal hraju jen pro zábavu. 
A co Roveň, máte i zde nějaký svůj vzor, příp. uveďte koho a proč uznáváte ze starších 
hráčů? 
L: Můj vzor je asi můj strejda Pepek ( už bývalý hráč Rovně, pozn. Josef Laksar), který mě k 
fotbalu vedl odmalička. 
R: Uznávám V. Melce, pro jeho přístup a bojovnost. 
Nejen sportem živ je člověk. Prozraďte, co a kterým rokem studujete, co chcete dělat jako 
svou profesi? 
L: Já studuju druhým rokem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích, co budu 
jednou dělat,  je zatím ve hvězdách. 
R:V září jsem nastoupil do prvního ročníku na SPŠCH v Pardubicích – obor Požární ochrana 
Mým snem je být profesionální hasič. 
Koho z Vašich vrstevníků z Rovně byste chtěli pro jeho přístup k fotbalu vyzvednout, kdo je 
podle Vás příslibem pro budoucnost fotbalu v Rovni, a naopak, kdo podle Vás má jen silné 
řeči a skutek utek? 
L: Vyzvednout bych určitě chtěl Kůču (pozn. Jakuba Kučeru), na to druhý raději nebudu odpovídat. 
R: Bohužel se na zápasy moc nedostanu, tak nemůžu moc hodnotit. Hlavně, aby konečně začali 
makat a vyhrávat. 
Mládí dokáže být kritické, zdravá kritika může být přínosem. Takže pánové, co je podle Vás 
v Rovni ve fotbale špatně, co by bylo potřeba zlepšit z hlediska činnosti oddílu? 
L: Špatně je určitě zrušení dorostu v Rovni, přístup hráčů k tréninkům, přístup některých trenérů k 
vedení tréninku a málo dětí. K vedení oddílu není co dodat, pánové v hospodě vždy vše vyřeší. 
R: Musím se opakovat, ale nemohu se k tomu vyjadřovat, jsem pouze občasný divák, 
Roveňskému fotbalu fandím a přeju jen to nejlepší, vše je v lidech a jejich přístupu. Věřím, že si tu 
v budoucnu zahraju. 

 
Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 
 

 
Náš soupeř v minulém kole 

Dříteč“A“ – Mikulovice 1:0(1:0), branka Spěvák 



Honza Shejbal (nar. 1994) z Dolní Rovně vstřelil svůj první ligový gól mezi dospělými FC HK 

 
Honza Shejbal se již pomalu, ale jistě zabydluje v základní sestavě druholigových Votroků. 
V posledních třech zápasech (doma  FK Baník Sokolov, venku Viktroria Žižkov a  FK Ústí 
nad Labem) se dostal celkem do 7 vyložených příležitostí, branka však pro něho byla jako 
zakletá. V neděli dne 29.9.2013 přijel pod malšovická lízátka FK Baník Most, přítomen byl i 
Roveňský poločas. Honza se již v 8. minutě po individuálním zaseknutí dostal ke střele 
z pravé strany, svou silnou levou nohou perfektně zatočil míč kolem hostujícího gólmana 
Beláně a míč uklidil k jeho vzdálenější tyči. Honzův výkon byl velice kvalitní a potěšitelný, 
byl u  akcí, z nichž padly další dva góly. Škoda jen že neproměnil svou další superšanci, 
když se ve sprintu prodral před obránce a sám proti gólmanovi přestřelil. V 65. minutě 
střídal, důvodem nebyl výkon, ale vyčerpanost z dobře odvedené práce. A kdo myslíte, že 
byl uvnitř hradeckého bulletinu Černobílý gól na plakátu? No přeci Honza Shejbal z Dolní 
Rovně! Černobílý gól naleznete na internetu na: http://www.fchk.cz/Media/Casopis-Cernobily-
gol.aspx  Příjemný mráz po zádech běhal, když kotel hromově skandoval Hónza Shejbal! 
Honzo, jen tak dál!      
 

Sokolovna byla opět plná po strop 
V sobotu dne 28.9.2013 se konaly oslavy 80. let Masarykovy základní školy v Dolní Rovni. 
Bohatý kulturní program a sonda do školní historie naplnila opět naší sokolovnu doslova 
až po strop. Díky obci bylo součástí oslav i otevření nového sportovního areálu vedle 
asfaltového hřiště za sokolovnou, které se svou umělou trávou bude sloužit provozování 
různých kolektivních sportů a tartanová dráha či doskočiště pro skok daleký budou sloužit 
atletickému vyžití našich občanů.    
 

Vzájemné zápasy dnešních soupeřů v minulém ročníku 
Roveň – Dříteč 1:3(0:2) branky Roček – Klofanda, Kušnír, Szanisló 

Dříteč – Roveň 3:0(1:0), branky Kušnír 2,Spěvák 
 

Další program našich mužstev 
 TJ Sokol Roveň „B“              - Ředice „B“                    Ne  6.10.16:00 
Slavoj Choltice   - TJ Sokol Roveň“A“   So   12.10.16:00  
Býšť     - TJ Sokol Roveň „B“               Ne   13.10.16:00 
TJ Sokol Roveň“A“   - Libišany    So   19.10.15:30 
 

 


