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Reprezentace ČR do 19 let před zápasem s Chorvatskem v Hradci Králové dne 30.4.2013. 
Nahoře zleva Lukáš Zima (FC Janov), Stefan Simič (FC Janov), Ondřej Chocholoušek (Viktoria 
Plzeň), č. 5 - Honza Shejbal z Dolní Rovn ě (FC HK), Lukáš Juliš (AC Sparta Praha), Marek 
Pernglau (Viktoria Plzeň), dole zleva Michal Trávník (1.FC Slovácko), Lukáš Landovský (Baumit 
Jablonec), Dominik Mašek (Hamburger SV), Petr Nerad (Bohemians 1905), Matěj Hýbl (Sigma 
Olomouc) 

  Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

       Středa 8. května 2013                      
 

                  17:00 hodin 
 

              Okresní p řebor  
                                                  

 
 

 
Sobota 11. kv ětna 2013 

17:00 hodin 

 
Předzápas dorostu ve 14:30 hodin Rove ň - Opatovice 

 
 



 
Vážení sportovní přátelé, vítejte na dalším mistrovském zápase na fotbalovém hřišti v Dolní 

Rovni. Hraje se  doma středa – sobota, proto je tentokrát výjimečně jeden poločasový program 
připraven pro diváky dvou domácích zápasů našeho áčka. Poslední mistrovské zápasy nám příliš 
fotbalové radosti nepřinesly, snad Vám ji trochu vylepší čtení o našich kmenových hráčích, 
respektive odchovancích, působících ve vyšších soutěžích. Přejeme Vám příjemné čtení a krásný 
sportovní zážitek.  
                             

Poslední výsledky mužstev TJ Sokol  Rove ň 
 

Roveň „A“ – Mikulovice „A“ 0:1 (0:1),  středeční dohrávka, opět rozhodla vlastní branka 
(Mládek), sestava J. Baláš 1.5 - D. Král 3, L. Mládek 4, Melc 1.5, A. Kašpar 1 - Kučera 3.5, L. Vach 
3, L. Kaplan 3.5, J. Franc 3 - Dušek 2.5, Mikuláš 2, střídali: Madák 2, L. Míle 2.5, Pavlík 2.5., herně 
opět vše v pořádku, bohužel ani pět vyložených šancí nepřineslo gól… Připomínáme k bodování: 
nejlepší známkou je 1, nejhorší 6.  
 

Dříteč“A“ – Rove ň“A“ 3:0 (1:0), sestava J. Baláš 3 - D. Král 3.5, L. Mládek 3.5, Melc 3, A. 
Kašpar 4 - L. Kaplan 4, Madák 3.5, L. Vach 4, J. Franc 4.5 - Pavlík 3, Mikuláš 3, střídali:  L. Míle 
3.5, Kučera 3.5, Dušek a Roček pro malý počet odehraných minut nehodnoceni. Vedoucí tým 
soutěže byl v tomto zápase jednoznačně lepší a po zásluze plně bodoval. Vynikl domácí útočník 
Kušnír, který byl u všech gólů. Ohranou jarní písničkou je to, že Roveň bez Milana Machatého 
nedává góly…  
AFK SKP Pardubice – Rove ň „B“ 2:2 (1:1),  branky Král, Přibyl, sestava Rojkovič –Nečesaný, 
Brňák, Švarc, Johanides – Prokeš, Roček, Král, Pachovský – Přibyl, Hloupý. Domácí byli po celý 
zápas  lepší, nám vyšly brejky a domácí  vyrovnali až v 90. minutě.  
Elévové : AFK SKP Pce – Rove ň 10:1, branka Hvězda 
     

Jak se hrálo na podzim? 
Újezd – Roveň  5:1 (2:1), Hataš 2, Hladík 2, Bendžik - Madák 

Choltice – Roveň 3:3 (3:0), Peml, Urbanec, Kohoutek -   Mládek 2, Machatý 
 

Naši soupe ři v minulém kole 
 Starý Máteřov – Újezd 5:2 (2:1), branky domácích Fenyk 3, Vašíček, Klíma 

Choltice – Nemošice  2:0 (0:0), branky domácích Kratochvíl 2 
 

Rozhovor  s Josefem Csaplárem, hlavním trenérem 
fotbalové reprezentace ČR do 19 let 

Před zápasem reprezentačního výběru ČR do 19 let proti stejně 
starému soupeři z Chorvatska v Hradci Králové dne 30.4.2013 
jsme požádali hlavního trenéra Josefa Csaplára o  krátký  
rozhovor. Na předané dotazy vstřícně odpověděl pan Csaplár 
den poté. Pane trenére, Honza Shejbal, začínal s fotbalem 
v rodné obci Dolní Roveň, která čítá téměř 2000 obyvatel. 
Mnoho lidí, nejen u nás, ale v širokém okolí, sleduje průběh jeho 
fotbalové kariéry s nadějemi, že tento hráč brzy úspěšně vstoupí 
na prvoligovou scénu, příp. že to jednou dotáhne se lvíčkem na 
prsou až do reprezentačního áčka dospělých. Dovolte pár 
dotazů do našeho přestávkového programu, tzv. „Roveňského 
poločasu“, který vydáváme při domácích zápasech Tělocvičné 
jednoty Sokol Roveň, která hraje okresní přebor.  
 Můžete nám prozradit, jak dlouho již tohoto hrá če sledujete, 
jak hodnotíte jeho výkonnostní r ůst v posledních letech? 
O: Honzu jsem začal sledovat ještě v té době, když působil 
v Pardubicích. To je zhruba již 2 roky. Jeho výkonnostní růst byl 

zajímavý, proto se taky dostal do nominace a byl s námi již na několika reprezentačních srazech.  
Můžete našim čtenářům sdělit, v čem Vás Honza nejvíce zaujal, jaké jsou jeho fotbalo vé 
přednosti? 
O:  Tahem na bránu, pracovitostí. Nemá problém běhat tam a zpět. Předností je jeho přímočarost.        
Na čem by m ěl naopak ješt ě výrazn ěji zapracovat? 
O: Pokud jde o kopací techniku měl by vypilovat  svou levou nohu k úplné dokonalosti. Dále by měl 
pracovat na kultuře a koordinaci pohybu. Jako třetí bych uvedl, a to jsem mu dal za domácí úkol, 
aby se nebál udělat 2 - 3 kličky a obejít individuálně protihráče.    
Má dle Vašeho názoru tento fotbalista zad ěláno na slibnou fotbalovou kariéru? 
O: Ano, má. 
 



 
 
Čeho by se m ěl Honza v nejbližších letech vyvarovat, aby sv ůj talent neprohospoda řil a 
nezapadl jako mnoha dalších talentovaných mladík ů z let minulých? 
O: Aby nepodlehl manýrům  jiných hvězdiček a pořád zůstal takovým,  jakým je. Honza, to je 
taková čistá duše. 
Jak hodnotíte jeho moráln ě-volní vlastnosti, má pot řebné sebev ědomí?  
O: První část dotazu, tam není problém. Honza je dobrej, férovej, bezproblémovej kluk. 
Sebevědomí, tam je trochu rezerva. Je to tak jako platí obecně pro náš národ, sebevědomí nám 
občas chybí. 
Pokud bude sloužit zdraví, Honza na sob ě bude i nadále pat řičně pracovat, kam by to mohl 
dle Vašeho názoru dotáhnout, jaký styl fotbalu by m u mohl vyhovovat?  
O: Perspektivu určitě má. Je typ pro přímočarý fotbal – německý, skotský, příp. anglický styl.  
V červnu, prakticky za m ěsíc, jede Váš výb ěr ČR U-19 na 2. fázi kvalifika čního turnaje ME do 
Portugalska. Čeká Vás tam domácí tým, Dánsko a Bulharsko. Jak vid íte šance svého výb ěru 
i Honzovu šanci z pohledu jeho aktuální formy, že n a turnaj pojede?  
O:  Skupina je určitě složitá, z jedné takové jsme však již postoupili. Nejsme favority, ale rozhodně 
nějaká šance na postup je. Pokud jde o nominaci na tento turnaj, k tomu obecně říkám, že záleží 
na aktuální formě jednotlivých hráčů, která je v této kategorii proměnlivá. Proto je dnes  předčasné  
se  vyjadřovat k tomu, zda Honza,  či kdokoliv jiný na turnaj pojede.       
Který post je pro tohoto hrá če, dle Vašeho názoru ideální?  
O: Levý, tahový záložník. 
A ješt ě poslední dotaz. O kterých hrá čích Vašeho sou časného reprezenta čního výb ěru 
myslíte, že v brzké budoucnosti hodn ě uslyšíme? 
O: K tomu opět moje obecná odpověď.  Individuálně o těchto věcech nemluvím, neboť dle 
zkušeností to  potom hráčům spíše ublíží.   
  Pane Csapláre, d ěkujeme za Vaši vst řícnost i Vaše odpov ědi. Přejeme Vám i Vašim 
svěřencům, ať se vše da ří, ať dělají radost nejen sami sob ě, ale zárove ň i nám, fotbalovým 
fanoušk ům. 

 
Jak se na ja ře vede kluk ům z Rovn ě v divizním týmu SK Holice ? 

Výše uvedený dotaz z titulku jsme položili 
hlavnímu trenérovi divizního týmu SK Holice Mgr. 
Jiřímu Tesa řovi (na obrázku mezi Márou a 
Jardou). Zde je jeho aktuální hodnocení: 
Jarda Krpata (nar. 1988) - "Krtek"  -  Jardu mám 
v chlapech skoro třetí sezónu, navíc ho znám od 
žáků. Myslím, že v současné době je na skvělé 
fotbalové úrovni. V soutěži patří mezi opory týmu. 
A musím říct, že divizi zvládá bez problémů. Je to 
dříč, který maká a maká. Navíc je to férovej kluk a 
nechá si poradit. Takového hráče by v týmu bral 
určitě každej trenér. 
 Marek Schmeiser (nar.1996) - "Šmajzi"  - Je to 
mladíček, který dostal tu šanci, aby se v tak 
mladém věku zkusil prosadit již v chlapech, a navíc 
v divizi. Máru znám z futsalu a vím, že má skvělý 
postřeh. Na velkém hřišti to však nestačí. Každou 
odehranou minutou sbírá zkušenosti a věřím, že 
tohoto rozhodnutí (hrát jako dorostenec divizi) 
nebude litovat. U Šmajziho je důležité, že chce na 

sobě makat. Cestu do vrcholového fotbalu má otevřenou. Musí však tomu dávat i sám něco navíc - 
mimo hřiště. 
 Petr Kopa (nar. 1980) - "Kopík"  - patří mezi starší ostřílené borce. Vzhledem k rodině a jiným 
zájmům (trenérství) však netrénuje natolik, aby mohl divizi hrát. Chodí za béčko a tam zcela určitě 
může ještě některé své zkušenosti předat mladším. Stejně jako Krtek je Kopík férovej a na nic si 
nehraje. Navíc jsem ho již jednou požádal o pomoc, kdy jsem měl málo kluků k zápasu v Semilech. 
Neodmítl a i přesto, že věděl, že bude na lavičce, jel s námi. Za to mu patří dík. 
 

 
 



Tabulka – Pernštejn okresní p řebor po minulém víkendu 
 

 
 

Další program našich mužstev 
      
       Elévové : Roveň – Ostřešany                                        Čt      9.5.     17:00 hod.      
       TJ Sokol Roveň „B“- SK Nemošice „B“               Ne    12.5.    17:00  hod. 
       Dorost : Bukovka – Roveň                                            So     18.5.    10:00 hod. 
       FK Přelouč „B“- TJ Sokol Roveň   Ne     19.5.    17:00  hod.  
       TJ Sokol Roveň“A“- Přelovice    So      25.5.    17:00 hod.  

 
 

 
„Když budeme poctiv ě trénovat, tak to  jednou  taky  dotáhneme do ligy  

nebo reprezentace !“  Elévové TJ Sokol Rove ň. 
 
 
 

 


