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Výzva,  nejen pro hrá če a funkcioná ře, ale pro všechny opravdové p řátele fotbalu v Rovni.  

Fotbalová sezóna 2012/2013 pomalu končí. Stalo se již dobrou tradicí, že fotbalistéTJ Sokol 
Roveň se na závěr sejdou, brigádnicky upraví poničené hřiště a potom  usednou a sezónu při 

dobrém jídle a pití patřičně vyhodnotí. Nejinak tomu bude i letos. Plánovaný sraz brigádníků všech 
věkových kategorií je v sobotu dne 22. června 2013  v 8:30 hodin .  

Pokud přijdete i Vy, naši věrní příznivci, tak věřte, bude  to  zase určitě super!     
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

Sobota 8. června 2013 
 

17:00 hodin 
 

Okresní p řebor  
                                                  

 
 

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte v našem fotbalovém areálu na dalším mistrovském zápase 
Pernštejn okresního přeboru. Soupeř je v tabulce aktuálně první,  s velkou šancí na postup do  
krajské I.B třídy. Poslední tragické výsledky našich mužstev budiž zapomenuty, věřme, že dnes 
bude líp a naši kluci navážou na povedený podzimní výkon na hřišti dnešního soupeře.  Přejeme 
Vám krásný sportovní zážitek a  nezapomeňte, že i dnes je pro Vás připraven občerstvovací 
stánek „U Elišky“.   

 



 
                             

Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 
Roveň A – Přelovice A 1:3 (1:1), branka Mikuláš, sestava J. Baláš – D. Král, V. Melc, A. Kašpar, 
O. Koláček – J. Franc, l. Vach, M. Pavlík, T. Madák – O. Mikuláš, R. Přibyl (střídali: J. Kučera,J. 
Dušek, L. Mile). František Franc, trenér, citujeme : “Tentokrát nebudu hráče  známkovat, ale napiš, 
že to byl nejhorší zápas  po dobu mého působení v Rovni". Nedařilo se našim nejzkušenějším 
(Melc, Vach, Madák), chyby vzadu, bezzubý útok, soupeř byl kompaktnější a po  zásluze vyhrál. 
Popkovice – Rove ň B 6:1 (1:1), branka J.Kučera, druhý poločas byl z naší strany na ručník. 
Chvojenec A – Rove ň A 7:1 (3:1), branka Vach, sestava  Baláš 6 - Kučera 2.5, Král D. 5.5, Melc 
4, Kašpar 4 - Kaplan 4, Vach 3.5, Koláček M. 3, Madák 5 - Přibyl 5.5, Mikuláš 4. Střídali: Pýcha 5, 
Dušek 4, Roček 4.Další výsledkový výbuch s množstvím hrubých chyb, den blbec měl především 
gólman Baláš, na druhé straně Mirek Jedlička (nar.1966), nejlepší borec na place, názorně všem 
předvedl jak se maká nadoraz, bez ohledu na věk. Sám si připsal hattrick…  
Roveň B – S. Máteřov B 4:4 (2:2), branky Rojkovič, Přibyl, Prokeš(p), Dušek, sestava Bareš – 
Nečesaný, R.Král, Švarc,  Roček - Hloupý, Prokeš, P.Motyčka, Dušek - Přibyl, Rojkovič, stř. 
Pýcha, Marek Šándor, R.Pachovský. Fotbal, který se divákům líbil, hosté srovnali v závěru. 
Dorost : Rove ň – Staré  Hradišt ě 1:3 (1:3), branka Kučera, sestava Dušek – Kopecký, Jelínek, 
Šándor Marek, Šándor Michal – Mile, Johanides, Kučera, Svoboda – Michal Cibrik, T. Komárek. 
Zápas, který se moc nepovedl, řada kluků se omluvila  
Dorost : Chvojenec – Rove ň 15:1 (5:0), T.Komárek. Katastrofální přístup hráčů k zápasu, mladíci 
si zahrávají s trpělivostí svého trenéra a jeho asistující přítelkyní Lenky, kteří zvažují, zda má 
vůbec smysl věnovat svůj volný čas těm, kdož to neumějí docenit…      
Elévové : Horní Jelení – Rove ň 5:3, Hvězda 2, Mikuláš, 
                 Mikulovice – Rove ň 6:5, Hvězda 4, Mikuláš   

Jak se hrálo na podzim? 
Rohovládova B ělá – Roveň 1:3 (1:0) Komárek -  Mikuláš, Machatý, Kaplan  

 
Náš soupe ř v minulém kole 

Dohrávka : Rohovládova B ělá – Přelouč B 3:2 (1:2), Strouhal, Klír, Urbanec 
 Rohovládova B ělá – Nemošice 5:1 (3:1) Deutsch 2, A.Vencl 2, Klír 

    
Roveňský polo čas se zeptal za Vás,  Víta Zav řela, sportovního ředitele FK Pardubice  

 
      O další  fotbalové povídání pro čtenáře Roveňského poločasu 
jsme požádali pana Víta Zavřela (nar.1970), místop ředsedu 
představenstva a sportovního ředitele druholigového týmu FK 
Pardubice.  Pan Vít Zavřel je zároveň majitelem společnosti Certus 
spedition spol. s r.o., která má své sídlo v Dolní Rovni  a stále 
i aktivním fotbalistou. V posledních letech společně s Ing. Františkem 
Rybou, který je ještě o deset let starší, přímo na hřišti šéfovali 
nadějným mladíkům v týmu FK Pardubice B a C.  Od podzimu pak 
nastupuje v pardubickém Dolíčku v zápasech okresního přeboru za 
mužstvo  TJ Sokol  Rohovládova Bělá „A“. Požádali jsme, zda by byl 
ochoten odpovědět na několik našich dotazů : 
   Všem, kdož sledují fotbalové d ění v Pardubicích, je jasné, že 
Vy osobn ě máte obrovský podíl na vzestupu fotbalu v tomto 
městě, na tom, že se zde  op ět kope 2. liga. To je ur čitě super, 

ale prozra ďte našim čtenářům, dočkáme se v Pardubicích i sout ěže nejvyšší, na stadionu 
prvoligových parametr ů? 
   O: Tato nejvyšší meta by byla pro celý region nádherná a myslím, že by si to náš kraj již po tak 
dlouhé době zasloužil, ale bohužel to teď nezáleží pouze na nás, ale hlavně na podpoře Města 
Pardubice, protože sportovní stránka je věc jedna, druhá neméně důležitá je zázemí, tedy 
akceptovatelný stadion, a třetí věc je finanční. Už nyní hrajeme druhou ligu s určitým omezením, 
co se týče stadionu, a tak je jasné, že by musel být rozsáhle rekonstruován Letní stadion, protože 
Pod Vinici jsme omezeni prostorově. Finančně by to byla také velká zátěž, ale reálné by to mohlo 
být. Mohu slíbit, že budeme bojovat i nadále a třeba se někdy dočkáme. Určitě klíčové bude 
přístup městských zastupitelů k fotbalu.  
  Dne 5.6.2010 jste u nás v Rovni hrál za  tým FK P ardubice „C“, který si  tehdy vybojoval 
postup do I.B t řídy. Přijelo Vás tam podpo řit celé á čko, které si  v ten den vybojovalo postup 
z divize do ČFL.  Vyhráli jste 6:0 (5:0), branky  František Ryba  2, Jakub Uhlí ř 2, Vít Zavřel, 
Jiří Beran. Vzpomínáte ješt ě na tento  zápas, p řípadně následné oslavy ?           
    



 
O: Na toto utkání si vzpomínám velice dobře, byla při něm nezapomenutelná atmosféra a myslím, 
že jsme si to všichni užili. Vzpomínám si, že byl těžký terén, že bylo hřiště částečně podmáčené 
a my u Vás zaslouženě vyhráli. Domácí podali slušný výkon. 
  Honza Shejbal (nar. 1994), který za čínal s fotbalem v Rovni p ůsobil v mládežnických 
týmech FK Pardubice. Po čátkem roku 2012 odešel do FC Hradec Králové, dne 16 .1. 2012 
jste na webu Vašeho oddílu uvedl, že Vás mrzí jeho odchod do Hradce, že jste myslel, že u 
Vás ješt ě zůstane a p ůjde do p řípravy s týmem trenéra Sv ědíka. Sledujete  jeho další 
fotbalový vývoj,  p řípadně jak tohoto hrá če hodnotíte po roce jeho p ůsobení v dresu 
juniorky FC Hradec Králové ? 
  O: Ano, myslel jsem si, že Honza zůstane nadále ještě hráčem našeho klubu a bylo připravené, 
že se stane hráčem A týmu dospělých. Pokud by u pana Svědíka nebyl plně vytížen, tak by 
nastupoval v extraligovém dorostu, kde jsme na něj také spoléhali, protože jsme se do této 
soutěže probojovali po 16 letech a hned prvním rokem jsme hráli o záchranu a Honza měl být 
tahounem mužstva, pokud by nenastupoval u pana Svědíka. Myslel jsem si, že bude pro něj lepší, 
aby v Pardubicích v klidu dostudoval ( nebude muset cestovat ),  a pokud by měl po škole navíc, 
než mu umí Pardubice nabídnout, tak přestoupí do ligy. Těžko se něco hodnotí a říká co kdyby 
atd., ale já si pořád myslím, že u nás by dostal v dospělých více prostoru a že jeho růst by byl 
větší. V H. K. nastupuje pouze v juniorské soutěži, takže dětský fotbal, a u nás by třeba již hrál 
druhou ligu, která je diametrálně úplně jinde. Sice je nyní na zkoušce v širším výběru reprezentace 
U19, ale vedle Jana v reprezentaci jsou všechno hráči, kteří hrají právě pravidelně za dospělé 
první či druhou ligu. Také je potřeba si uvědomit, od koho nabídka z první ligy přišla, Hradec patří 
mezi 4 až 5 týmů, které si pravidelně vyměňují pozice v první a druhé lize. 
Juniorská liga. Já jako laik si myslím, že to je do brá sout ěž, ideální pro postupný p řechod 
mezi muže. Vid ěl jsem zápasy HK s Brnem a Spartou,  dle mého názor u úrove ň je o stupe ň 
výše než liga dorostu. Když už nejsou vojenské Dukl y, tato sout ěž určitě smysl má a hlavn ě, 
kluci kopou pravideln ě, nesedí na lavi čce  a ty nejlepší to ur čitě  posouvá dál,  aniž by m ěli 
dorazový v ěk 21 let. Souhlasíte se mnou? 
Juniorská liga má kvalitu, to souhlas a my tuto soutěž budeme chtít od nové sezóny také pro náš 
klub přihlásit. Je to ideální soutěž pro přechod do dospělých pro mládežníky. Hrají většinou 
s vrstevníky a nejsou pod tlakem, protože se nehraje jenom na výsledek, nikdo nepadá, dá se 
zkoušet hodně věcí, je na to tudíž prostor. Pokud ovšem je někdo velmi talentovaný a je ve výběru 
reprezentace, tak by měl hrát kvalitní soutěž v A týmu dospělých, kde tento hráč roste celkově, 
právě i po psychické stránce. Prostě kluk,  který hraje i za nároďák, tak musí být mentálně silný, 
jinak nemá nárok se udržet v tak silné konkurenci. To stejné platí i v podnikání, pokud nejste 
celkově silný, nemůžete se dlouhodobě prosadit – udržet, prostě Vás konkurence semele,  to je 
realita. Já jsem přesvědčen, že by Honza nyní hrál u nás v Pardubicích v základní sestavě II. ligu, 
a tudíž rostl po sportovní stránce více, protože je tato soutěž oproti juniorské lize úplně někde 
jinde, a to celkově, minimálně o třídu.  Co se týče sledovanosti, tak je II. liga ligovými trenéry 
sledovaná velmi. Přestupy do prvních lig se dnes uskutečňují hlavně z druhé ligy,  díky přestupním 
částkám, které jsou nastavené tržně nyní v klubech prvních lig mezi sebou. Takové přestupy jako 
letos v zimě (Lafata, Vácha) jsou dnes výjimky, nejsou na to finance. Kdybyste viděl u nás 
v poločase ve VIP občerstvení, koho tam potkáte, tak byste byl překvapen. Nabídka pro Honzu by 
zákonitě přišla od dalších ligových týmů. Příklad, u nás hrající  Honza Javůrek měl nabídku z 
Hradce Králové, Baníku Ostrava, Olomouce a od dalšího klubu  z Prahy. On se rozhodl jít zpět do 
Olomouce, protože je to klub, který je pevně zakořeněn v nejvyšší soutěži a nemá žádné 
předpoklady, že by tomu tak nemělo být dlouhodobě i nadále. Tento klub je celkově stabilizován 
a hlavně má suverénně nejlepší mládež, takže tam pravidelně doplňují a budou doplňovat A 
mužstvo svými odchovanci, kvalita tudíž stoupá. Jak už jsem řekl, je rozdíl, zda  hráč dostanete 
nabídku třeba z Plzně, Sparty, Jablonece n. N, Mladé Boleslavi, Liberce, Olomouce, nebo zda 
přijde nabídka z Hradce Králové, Českých  Budějovic nebo Žižkova. Nikomu nic špatného nepřeji, 
ale je možné, že s Hradcem Králové můžeme hrát za půl roku derby a Honza Shejbal v tomto 
zápase nemusí ani sedět na lavičce náhradníků. Ale to jsou spekulace a naše subjektivní dohady, 
čas nám všem ukáže.    
  Je o Vás známo, že jako správný funkcioná ř navšt ěvujete i zápasy Vašich mládežnických 
mužstev. Z rove ňských hrá čů působí ve Vašem oddíle již n ěkolik let, dnes dorostenec 
Marek Schmeiser (nar. 1996). Máte o tomto hrá či přehled, jak vidíte jeho fotbalovou 
budoucnost ? 
  O: Mládežnický fotbal rád sleduji a velmi se o něj zajímám, protože to je naše budoucnost. Marek 
Schmeiser u nás již nepůsobí, na vlastní žádost ukončil činnost. V létě měl zranění  (zlomenou 
čelist), takže na podzim nemohl hrát fotbal, po uzdravení odchytal na závěr podzimní sezony 
několik zápasů a poté nám řekl, že se nemůže fotbalu takto časově věnovat a že tedy končí. 
Myslím si, že jeho kariéra bude směrovat více na futsal. (pozn.Marek je na jaře 2013 na hostování 
v týmu SK Holice). 



  
 
 
  Jak je uvedeno v úvodu, Vaše firma Certus spedition  s.r.o. má své sídlo v Dolní Rovni, 
v bývalém zem ědělském areálu. M ůžete našim čtenářům stru čně představit Vaši firmu, co je 
předmětem její činnosti, jakou má tradici, kolik zam ěstnává lidí apod. ? 
  O: Naše firma sídli v Dolní Rovni 2,5 roků, jsme tu spokojeni. Zabýváme se mezinárodní 
a vnitrostátní dopravou, spedicí, skladováním a manipulací se zbožím a také provádíme 
regenerace travnatých ploch. Nově  jsme koupili ještě autobus a chceme nabízet přepravu lidí 
zájezdovým autobusem VOLVO pro 49 lidí. Část areálu pronajímáme k dalším podnikatelským 
aktivitám. Firma Certus spedition má momentálně 40 zaměstnanců. 
  V podzimní části okresního p řeboru jste nastoupil v týmu TJ Sokol Rohovládova B ělá na 
Dolíčku v zápase proti Sokolu Rove ň s výsledkem 1:3  pro Rove ň. Po první p ůli jste vedli 
1:0… Trenér Rovn ě, František Franc, hodnotil vzájemný zápas z našeho  pohledu za nejlepší 
utkání podzimu.  Jak jste vid ěl tento zápas Vy, p říp. jak byste jako hrá č soupe ře hodnotil 
vystoupení našeho týmu v tomto zápase ? 
 O: Musím upřímně říci, že jste toto utkání zaslouženě v druhém poločase otočili na svou stranu 
a vyhráli po zásluze. My jsme hráli moc profesorsky, chybělo srdíčko a bojovnost. Chyběli nám ze 
základní sestavy tři hráči a náhradníci je nedokázali nahradit v ničem. V každém případě, Vaše 
mužstvo s námi vydrželo celý zápas běhat, napadat naši rozehrávku a my jsme se neuměli dostat 
do hry. Pro nás to byl nepříjemný zápas, ve kterém jsme si nezahráli a ukázalo se, že máme úzký 
kádr, co se týče kvality. 
  Chcete na záv ěr touto cestou n ěco vzkázat rove ňským divák ům, hráčům či našim 
dobrovolným funkcioná řům ?   
 O: Vám všem a všem lidem v obci bych chtěl popřát dobré zdraví, radost ze života, ze sportu 
a hodně pozitivní energie. Mějte se dobře.  Vít Zavřel  Pozn.: Tento rozhovor vznikl  8.2.2013 a byl  
umístěn na naše webové stránky.   
 

Aktuáln ě… 
Honza Shejbal (1994)  z Dolní Rovně, hráč FC Hradec Králové byl nominován trenérem Josefem 
Csaplárem na elitní část kvalifikace o postup na ME do Litvy do reprezentace ČR U-19, která se 
v těchto dnech koná v Portugalsku a ČR postupně hrála s Dánskem 0:5, (0:3)Honza hrál 73 minut,  
s Portugalskem 1:4(1:1), Honza hrál 10 minut,  v neděli  ji ještě čeká Bulharsko.    
 

Tabulka – Pernštejn okresní p řebor 

 
 

Další program našich mužstev 
15.6.2013 AFK Opatovice –TJ Sokol Roveň, dorost, 14:00 hod.  

15.6.2013 AFKOpatovice – TJ Sokol Roveň“A“17:00 hodin 
                                  16.6.2013 TJ Sokol Roveň „B“- Paramo Pardubice  17:00 hod.       

 


