
 

 
Vydává TJ Sokol Roveň, najdete nás rovněž na  

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

 
TJ Sokol Roveň proţívá prozatím škaredý fotbalový podzim. Na kontě našeho áčka jsou po sedmi 

odehraných zápasech pouhé čtyři bodíky, béčko má bodů sedm, coţ taky není ţádná velká sláva. Přesto náš 

tým neztrácí v tomto těţším období své věrné příznivce. Mezi ně patří rovněţ manţelky, přítelkyně a 

kamarádky našich hráčů či funkcionářů. Na zápase s Přeloučí fandily mimo jiné: zleva  nahoře Mgr. Dagmar 

Vachová, Eliška Herbstová, Aneta Kašparová, Tereza Pfeiferová, Monika Sládková, Ţaneta Melcová, dole 

pak Martina Machatá, Michaela Mládkova, Naděţda Mikulášová,  

Blanka Toušková. S nimi i jejich ratolesti.   
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Vítejte na dalším domácím zápase našeho áčka. Dnešní soupeř nepatří k nejlehčím, přesto, určitě je v silách 

našich borců zabrat a bodovat. Tím spíše, ţe máme v Rovni posvícení! Kdo by měl fotbalu málo dnes, můţe 

fandit i zítra ve stejném čase. Hraje se u nás malé derby IV. třídy TJ Sokol Roveň „B“ – SK Sparta Dašice 

„B“. Přejeme Vám krásný sportovní záţitek, stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně připraven.  

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


Pokud máte zájem oţivit Roveňský poločas svým vlastním příspěvkem, resp. budete-li mít nějaký zajímavý 

námět k tomu, co chcete v Roveňském poločase číst, napište na e-mailovou adresu ropolo@seznam.cz. 

Pokud máte kritické připomínky, klidně je pošlete také.    

 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 
 

TJ Sokol Roveň „A“  - FK Přelouč „B“ 2:4 (1:2), branky Štancel 2  sestava:  J. Baláš – O. Mikuláš, 

A.Kašpar, L. Mládek, T. Pospíšil – Mich. Šándor, L. Vach, V. Ţatecký, M. Pekárek, L. Johanides – M. 

Štancel (střídali: J. Dušek, J. Shejbal). Hrozný začátek i konec zápasu přinesly  další domácí prohru, co bylo 

platné, ţe v rozmezí 25.-70. minuty byl náš tým lepší. 

TJ Sokol Roveň“B“ – TJ Sokol Chvojenec „B“ 1:2 (1:1), branka Dušek,  sestava: M. Sluka – M. 

Rojkovič, R. Král, M. Kašpar, M. Sháněl – J. Dušek, L. Bartl, T. Pospíšil, T. Chocholouš – P. Motyčka, M. 

Štancel (střídali: R. Přibyl, L. Toušek). Stínem zápasu byl zlomený nos naší posily Bartla, soupeř byl 

v tomto zápase lepší. 

SK Sparta Dašice „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:0 (0:0), sestava M. Sluka - O. Mikuláš, M. Šándor, L. 

Mládek, O. Koláček - L. Johanides, L. Vach, L. Kaplan, V. Ţatecký, J. Shejbal - M. Pekárek (střídali: M. 

Štancel, T. Madák, M. Absolon, T. Pospíšil). Zbytečná ztráta, za předvedený výkon si naše muţstvo nějaký 

bod zaslouţilo. Domácí však byli lepší v koncovce. 

Sokol Dříteč „B“ –  TJ Sokol Roveň „B“ 1:2 (0:2), branky Pekárek, Kašpar. Na hřišti posledního týmu 

tabulky byly úspěšnými střelci posily z našeho áčka. Zaslouţená výhra potěšila. 

 

 

Fandím TJ Sokol Roveň: Mgr. Dagmar Vachová   

 
Dnešní vydání Roveňského poločasu na první stránce 

představilo manţelky, přítelkyně a fanynky TJ Sokol Roveň. 

Fotbalové výsledky jsou letos zatím nic moc, ryze fotbalového 

povídání mají naši diváci aţ moc, takţe se snahou oţivit stránky 

našeho přestávkového programu přicházíme s něčím trochu 

jiným, navazujícím na titulní fotografii. Roveňský poločas 

poloţil pár otázek mladé, atraktivní fanynce Sokola Roveň, která 

má však k fotbalu velice blízko. Mgr. Dagmar Vachová ml. (rok 

nar. se u dívek a ţen neuvádí) je sestrou opory našeho týmu, 

řada fotbalistů patří do blízkého příbuzenstva, na fotbale v 

Rovni fandí celá její rodina, často i s domácími mazlíčky.  

Takže Dášo, pokud souhlasíš, začneme fotbalově 

příbuzenskými vztahy. Můžeš našim divákům prozradit, kdo 

a kde z tvých příbuzných fotbal hraje? Brácha Luďa (Roveň 

A), bratránci Kopr mladší (Tomáš Kopřiva) a Krpové (Tomáš a 

Jarda Krpatovi) za SK Holice A (krajský přebor). 

Kdo z nich je podle tebe nejlepší a proč? No, samozřejmě 

Luďa . Ale teď váţně… Jelikoţ fotbal hodnotím z pozice laika 

(ţenského pohlaví), těţko říci. Navíc nemohu nikoho 

konkrétního jmenovat, přece jen si nechci rozházet rodinné 

vztahy. 

Honza a Tomáš Kopřivovi, Jarda a Tomáš Krpatovi, k tomu 

brácha Luďa. Nebylo by krásné, kdyby celé příbuzenstvo 

nastupovalo společně a hájilo barvy našeho mužstva? Určitě souhlasím. Také bych ráda viděla všechny 

společně v akci a věřím, ţe by se tato sestava velmi pozitivně podepsala na výsledcích našeho týmu. 

Obávám se však, ţe toto přání je momentálně dosti nereálné. Ale třeba jednou… 

Znáš recept jak toho docílit? Nechceš se za tímto účelem angažovat a pomoci našim „vejborům“? 

Bohuţel není úplně v mé moci kluky přesvědčit. Snad se to časem někomu podaří. 

Když se společně sejdete, bavíte se i o fotbale? Jak by se dalo předpokládat, toto téma zaznívá vţdy a 

všude. I kdyţ je pravda, ţe jsem s kluky vyrůstala, tedy se odmala ve fotbalovém prostředí pohybovala, 

mailto:ropolo@seznam.cz


proto pro mě daná diskuze není tolik nudná. Vyuţívám však času, kdy se potkáme s přítelkyněmi, a pak 

samozřejmě řešíme úplně jiné věci . 

Abych nezapomněl, prý jsi poslední dobou často viděna i na zápasech ČFL v nedaleké Chrudimi. 

Prozradíš našim čtenářům co, resp. kdo tě tam přitahuje? Nesháníš nějakou posilu pro Roveň až 

v ČFL?  No, často… Zatím jsem se byla podívat pouze na dvou chrudimských zápasech. Z jakého důvodu 

nejspíš někteří tuší, netřeba nadále rozvádět . 

Vnímáš velký rozdíl mezi ČFL a okresním přeborem nebo ti to přijde podobné, všude jen lítají po 

hřišti za kulatým nesmyslem… Ano, princip je stejný, lítají po hřišti za kulatým nesmyslem… 

Ale pokud mám na základě navštívených zápasů ČFL srovnat dané soutěţe, okresní přebor je pro mě 

mnohem atraktivnější a zábavnější, nejenom četností akcí na hřišti, ale i aktivitou diváků. Týmy ve třetí lize 

jsou více výkonnostně vyrovnané (ačkoliv Chrudim oba zápasy vyhrála), takţe zajímavé situace nejsou 

časté. Rozhodující je i skutečnost, zda sledujete fotbal, kde znáte pouze jednoho člověka, nebo se přijdete 

podívat na domácí hráče, kdy s většinou z nich se přátelíte a běţně vídáte. 

Dobrá, teď tedy z jiného soudku. Prozradíš našim čtenářům svou profesi? Ačkoliv se mi mamka snaţila 

domluvit, vystudovala jsem pedagogickou fakultu a nyní pracuji jako učitelka ČJ - TV na ZŠ v Praze. 

Co pro děti z dětského domova znamená sport, jsou mezi nimi takové, které by se touto cestou při 

svém nelehkém osudu chtěli seberealizovat? Předpokládám, ţe tato otázka se týká mého předchozího 

zaměstnání v dětském domově. Jsem vděčná, ţe jsem dostala příleţitost trávit s těmito dětmi čas a starat se o 

ně. Těţko se mi od nich odcházelo, proto je stále navštěvuji. Určitě se mezi nimi našli i nadaní sportovci 

(konkrétně např. romský chlapec), avšak seberealizace je mnohem obtíţnější, pokud nemáte stálou podporu. 

Ještě z úplně jiného soudku. Jak vnímáš místní trenéry? Kdo z nich podle tebe patřil mezi největší 

módní elegány? Vnímáš jako fanynka i toto? Jenom připomenu trenéry poslední doby – K. Lopata, F. 

Franc, J. Tesař, J. Frydrych a samozřejmě M. Rojkovič!  Nerada bych se někoho dotkla, proto nebudu 

hodnotit. 

A co hráči? V devadesátých letech minulého století frčela u řady našich hráčů trvalá… Nyní např. 

brácha Luďa se snaží zaujmout nejen svým výkonem, ale často i svým účesem. Vnímají i toto fanynky 

našeho mužstva?  Tak určitě . Stejně jako chlapi číslují nás (roveňská stupnice 1-10), my (ţeny) jsme 

schopny bez servítek zhodnotit je.  A co se týče bráchy? Luďa je známý metrosexuál , asi není tajemstvím, 

ţe se často inspiruje světovými fotbalisty. Dokud však nenosí piercing a nevypadá jako pankáč, má moji 

plnou podporu. 

Fotbalistů se ptáme, jaké mají fotbalové vzory, komu fandí. Tebe se zeptáme spíše na to, jaké módní 

trendy jsou ti blízké, jaké čteš módní časopisy? Mám ráda sportovně elegantní módu. Ţádnými trendy se 

neřídím, nosím to, co se mi líbí a v čem se cítím sebejistě. I kdyţ občas někteří místní nemají pro mé modely 

pochopení (viď, Podzimku?). Nevzpomínám si, kdy jsem si nějaký módní časopis koupila, radši si přečtu 

dobrou kníţku. 

Co ty a sport? Sport patří mezi mé nejoblíbenější záliby, proto se stal i součástí mého zaměstnání (učitelka 

TV). 

Jaké jsou tvoje životní cíle? Chtěla bych se nadále věnovat své profesi. Také bych v budoucnu ráda 

úspěšně absolvovala navazující (doktorandské) studium. A v neposlední řadě časem zaloţila rodinu . 

Na závěr, co bys chtěla vzkázat manželkám, přítelkyním a fanynkám našich hráčů a funkcionářů? 

S úsměvem podporujte své milující muţe, fotbal je přeci zábava a díky němu máme moţnost pravidelně 

poklábosit ! 

Díky za odpovědi i foto z rodinného archivu, ať se ti vše daří podle tvých představ a pokud máš vliv 

na své příbuzné či další fotbalisty (třeba z ČFL…), zapracuj na jejich příchodu do Rovně. Za všechny 

fanoušky předem děkuje Roveňský poločas.  Není zač . Přeji všem fanouškům roveňského fotbalu 

hezký den a doufám, ţe dnes pořádně podpoří domácí tým, abychom se konečně dočkali 3 bodů ! 

 

 

Náš soupeř v minulém kole 
 

SK Nemošice „A“ -  AFK Lázně Bohdaneč 1:3 (0:3). Branky: 70. Mareček - 5. Flekr, 38. Zackl, 40. Jakub 

Uhlíř. NEMOŠICE: Dufek - Hofman, Vaculík, Vítek, Kostka - Michňák (46. Polanecký), Koblíţek, 

Libánský, Mareček - Granec, Linha. Rozhodčí: M. Rambousek, bez karet, diváků: 100. 
 
 



 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Heinz sportovní trofeje  IV. třídy Holicko 

 

     
 
    

Nejbližší program našich mužstev 
 

Sokol Moravany „B“  - TJ Sokol Roveň „A“   Ne 11.10.  16:00 

TJ Sokol Býšť              - TJ Sokol Roveň „B“                          Ne 11.10. 16:00 

TJ Sokol Roveň           -  Sk Sparta Dašice                                     Čt  15. 10. 17:00 elévové 

TJ Sokol Roveň“A“  - SK Holice „B“                       So 17.10. 15:30 

TJ Sokol Roveň „B“  - TJ Sokol Veliny                      Ne 18.10. 15:30 

 

Čí je posvícení? Funkcionáři Ludvík Motyčka, Ing. Milan Cimfl i exfunkcionář a stále věrný fanoušek  

TJ Sokol Roveň  Karel Hampl  pevně věří  že naše!  A dnešní plný bodový zisk to jenom potvrdí!  

 
 

 


