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TJ Sokol Roveň „A“ před zápasem v Horních Ředicích. Nahoře zleva Marek Šándor, 
Luboš Kaplan, Luboš Mládek, Martin Brňák, Jiří Roček, Martin Koláček, Milan Absolon, 

dole zleva Ladislav Mile, Aleš Kašpar, Jan Baláš, David Král, Lukáš Johanides, 
 Tomáš Madák a Jan Kopřiva    

      
Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 13. září 2014           

   17:00 hodin 
                                                     

                                                                                                       

 
 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase elitní okresní soutěže sezóny 
2014/2015. Soupeřem našich hráčů bude dnes klub z lázeňského města, jehož 
předchůdce dokonce nahlédl před pár lety do naší nejvyšší fotbalové soutěže. To je však 
již minulost, dnes jsme se soupeřem na stejné okresní úrovni a budeme se rvát o  další 
důležité body. Minulý týden nám vydržela radost jen do poločasu, věřme, že tentokrát se 
budeme radovat i po zápase!  Stánek „U Elišky“ je pro Vás opět připraven, přejeme Vám 
krásné sportovní odpoledne na fotbale v Dolní Rovni. 
 

 
 

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


 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – Srch „B“ 4:0 (1:0), branky Absolon 3, Kaplan, sestava  J. Baláš - O. 
Koláček, L. Mládek, M. Koláček, D. Král - L. Kaplan, T. Madák, A. Kašpar, L. Johanides - 
M. Absolon, L. Míle (střídali J. Roček, M. Brňák, Marek Šándor). Soupeř přijel pouze 
s devíti statečnými, fotbal nic moc,  náš tým nedokázal soupeře jednoznačně převálcovat, 
skóre dostalo konečnou podobu až v závěru. Trenér hráče nebodoval.   
Roveň „B“ – Rosice „B“ 1:2 (1:2), branka Dušek, sestava  J. Baláš - M. Nečesaný, M. 
Rojkovič, R. Shejbal, P. Motyčka - J. Dušek - Michal Šándor, J. Prokeš, J. Roček - Marek 
Šándor, R. Přibyl (střídal P. Švarc). Soupeř složený především z bývalých hráčů AFK SKP 
Pardubice šel za vítězstvím s větším zápalem.   
Ředice „A“ – Roveň „A“ 5:3 (1:3), branky Machatý 3, Šedivka, Hrubý - Absolon, Kaplan, 
Brňák, sestava Baláš (2,5) – Král (4,5), Koláček (3), Mládek (5), Kašpar (4) – Brňák (5) – 
Mile (4), Mádák (4), Kaplan (3,5), Johanides(3) – Absolon (2) střídali : Mar. Šandor, J. 
Roček. Vést 3:0 a prohrát, co dodat? Zlom přišel po první brance domácích, ti se zdravě 
vyhecovali  a  derby zápas otočili. Milan Machatý mohl dát ještě další dva góly... 
Paramo Pce – Roveň „B“ 5:0 (2:0), zápas se hrál ve stejném čase jako  zápas áčka 
v Ředicích, jasná záležitost pro domácí.    
 

Roveňský poločas se zeptal za Vás, Ludi Vacha a Vaška Melce 

Dnešní vydání Roveňského poločasu dává prostor hráči, který v 
minulém soutěžním ročníku nastřílel v dresu Sokola Roveň 21 
mistrovských branek (celkově vstřelil TJ Sokol Roveň 58 gólů) a 
nemalou měrou se tak podílel na nejlepším umístění našeho týmu v 
historii (3. místo OP). V letošní sezóně však Luděk Vach (nar. 1983) 
v kádru chybí. Zaručených zpráv koluje mezi příznivci celá řada, na 
důvody  proč se ho zeptal Roveňský poločas přímo. 
Patříš mezi nejzkušenější hráče z Rovně, mezi nejlepší střelce 
posledních let. Již na konci minulé sezóny se proslýchalo, že jsi 
dostal nabídku zkusit přípravu v týmu krajského přeboru SK 
Holice. Byla to pravda? Ano, do přípravy jsem v Holicích nastoupil. 

Jak tato zkouška dopadla, proč v Holicích nekopeš? Z malé účasti na trénincích jsem 
poznal, že na mě bude čekat lavička náhradníků, a to jsem nechtěl.. 
Dobře, neodešel jsi do Holic, ale proč jsi skončil ve Chvojenci, který sestoupil do III. 
třídy? Pro mnohé nepochopitelné rozhodnutí… Chtěl jsem hrát za tým, z kterého budu 
cítit, že mě  v něm potřebujou.. 
Myslíš, není to příliš velká rána a nezodpovědnost, že jsi odešel v době, kdy ze 
zdravotních důvodů dlouhodoběji nelze počítat ani s další oporou, Vaškem Melcem? 
Myslím si, že to nebyla nezodpovědnost, ale vysvobození pro všechny, neprožívám 
šťastné období v osobním životě a ani na fotbale to nebylo příjemné. Řekl jsem si, že 
musím začít nějak jinak. 
Příp. prozraď našim čtenářům, proč jsi nechtěl nadále působit v Rovni. Jsou za tím 
nějaké osobní neshody? Nebudu jmenovat, ale ti, co jsou pro mě burani, to moc dobře 
vědí… 
Co se musí stát, aby ses do mužstva v Rovni vrátil? 
Skončit p. Franc, pod ním hrát už nebudu, to je veřejně známé. Nic proti němu, ale některé 
věci se mě dotkly. 
Jak hodnotíš mladé kluky, kteří dostávají pravidelně šanci v dresu roveňského 
prvního týmu? Líbí se mi oba kluci Šándorovi, myslím si, že by měli dostat více prostoru, 
především Michal, který je trošku v ústraní, ale podle mě je to hodně dobrý fotbalista. 
Máš už zralý fotbalový věk, svůj názor i bohaté zkušenosti. Řekni, co je v Rovni 
podle tebe fotbalově špatně? Co ti na Rovni vadí, příp. jakým směrem by se oddíl 
měl ubírat, aby 3.místo v OP z minulé sezóny nezůstalo na dlouhé roky největším 
úspěchem fotbalu v Rovni? To sice mám, ale vypadám na 24 .. Podle mě se to v 
Rovni dělá dobře, hraje se s vlastními hráči tak, na co mají, je tady skvělá parta a funguje 
to, a je jedno, jestli jste 3. nebo 10…Mně se tohle libí a většina kluků jsou moji nejlepší 
kamarádi. 



Ve Chvojenci hostuješ v krátké době již podruhé. Prozraď, co tě tam tak táhne, co je 
tam tak skvělého, lepšího než v Rovni? Nic tam není lepšího, ale je tam pro mě klid, s 
nikým se nemusím na hřišti dohadovat, a to mi vyhovuje. Navíc mám rád tamního bosse p. 
Kotfalda. 
Na závěr, co chceš vzkázat našim divákům, funkcionářům a týmu, který jsi nechal, 
lidově řečeno napospas? Ať se vám chlapci daří, mám vás rád, a to víte…,fandím vám!! 
Luďo, díky za upřímné odpovědi, ať se ti daří. Pozn.: V dresu Chvojence vstřelil 
Luděk Vach ve 3 zápasech 4 góly… 
 
Roveňský poločas zároveň položil pár dotazů Vašku Melcovi (nar. 1977), který je 
v současné době zraněný:  
 

Jak hodnotíš rozhodnutí Ludi Vacha  odejít z Rovně a 
hostovat ve Chvojenci? Bohužel Luďa má jednou za čas takové 
období, kdy mu v Rovni všechno vadí a má pocit, že mu ostatní 
nerozumějí a nechovají se podle jeho představ. Myslím, že za 
dané situace bylo dobře, že odešel, protože atmosféra v kabině 
nebyla dobrá. Věřím tomu, že za nějaký čas se vše uklidní, Luďa 
se vrátí a zase bude platným hráčem u nás v Rovni. 
Jak ty, jaký je aktuálně tvůj zdravotní stav, jaké zákroky jsi 
absolvoval, a co tě ještě čeká? V úterý 26.srpna jsem byl v 
pardubické nemocnici na artroskopii, kde mně částečně odstranili 
menisky. Ted mám naordinované odlehčování o berlích dva až tři 

týdny. V budoucnu (zřejmě v zimě) bych měl absolvovat další operaci, a to plastiku 
předního zkříženého vazu. To si bohužel vyžádá delší dobu léčení. 
Jaká je lékařská prognóza, kdy tě uvidíme zase na place s kapitánskou páskou? To 
je těžká otázka, ale můj osobní plán je naskočit příští léto do přípravy. Ale  může to být i 
mnohem později. Vše bude záležet na tom, jak se protáhne doba léčení.  Ale rozhodně to 
nebalím a chci ještě několik zápasů ve své kariéře odehrát   Držte mi pěsti, díky, 
ahoj!    
 

 

Jak se hrálo minulou sezónu? 

Roveň „A“ – Lázně Bohdaneč 2:0 (1:0), branky Mikuláš, R.Král 
Lázně Bohdaneč – Roveň „A“ 1:4 (0:2) Kalinin – Absolon, Vach,Mládek, Kašpar  

Býšť – Roveň „B“ 4:0 (3:0) Brandejs 3, Jirásek 
Roveň „B“ – Býšť 4:0 (0:0), Prokeš 2, Šándor Marek 2 

 
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a IV. třídy Holicko 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Milan Absolon mezi nejlepšími střelci soutěže 

 
Po 4. kole Pernštejn okresního přeboru je náš hráč Milan Absolon 
se 6 vstřelenými brankami v tabulce střelců společně s Milanem 
Machatým z Horních Ředic na 2.- 3.místě. Více gólů (7) zaznamenal 
prozatím pouze Vohradník z TJ Valy. Milan Absolon se blýskl 
hattrickem v domácím zápase se Srchem „B“, Milan Machatý žijící 
v Dolní Rovni stejného úspěchu dosáhl v minulém kole v zápase FK 
Horní Ředice“A“ – TJ Sokol Roveň „A“. Bohužel však jako hráč 
domácích…  

 

Roveňský poločas zavítal mezi legendy československé kopané 

 
Dne 30. 8. 2014  se odehrál v Holicích 
zajímavý zápas mezi starými gardami 
SK Holice a Bohemians Praha 1905, 
který skončil výsledkem 5:5. V týmu 
hostů nastoupily i dvě legendy, mistři 
Evropy z roku 1976, Antonín Panenka 
(nar. 1948) a Karol Dobiáš (nar. 1947). 
Roveňský poločas na této akci 
nemohl chybět a možná pro některé 
své příští vydání přinese 
minirozhovor s těmito mistry Evropy.  
 
Na snímku zleva Antonín Panenka, J.Pýcha a 
Karol Dobiáš. 

 

 

Honza Shejbal z Dolní Rovně (nar.1994) opět reprezentoval Českou republiku  
 
Dne 4. 9. 2014 odehrála reprezentace ČR do 20 let přípravný zápas v Nizozemsku a 
zvítězila 1:0. V základní sestavě naší reprezentace nastoupil i Honza Shejbal (FC HK) a 
odehrál prvních 45 minut zápasu. Trenérem této kategorie je pan Pavel Hoftych, který 
mimo jiné dříve trénoval prvoligový tým  FC Tescoma Zlín, Bohemians Praha 1905, 
Spartak Trnava či Dynamo České Budějovice. 
 

Další program našich mužstev a tabulka OP 

TJ Sokol Roveň - SK Nemošice, Čt 18. 9. 17:00, elévové U-8 
TJ Sokol Veliny - TJ Sokol Roveň „B“, So 20. 9. 16:30 
FK Přelouč „B“ - TJ Sokol Roveň „A“, Ne 21. 9. 16:30 

TJ Sokol Roveň „A“ - AFK Opatovice nad Labem, So 27. 9. 16:30 
TJ Sokol Roveň „B“ - SK FK Horní Ředice „B“, Ne 28. 9. 16:30 

 

Smutná zpráva na závěr 

 

Před několika dny k nám dorazila smutná zpráva, že zemřel Jan Trkal (nar. 1949), 

hráč TJ Sokol Roveň v éře, kdy u nás působil jako trenér Milan Čada. Tento tvůrce 

hry, který hrál i za divizní Lokomotivu Pardubice, zůstane nezapomenutelným pro 

mnoho našich bývalých hráčů i diváků. Čest jeho památce!   

 

 


