
 

                
 

Vydává TJ Sokol Roveň 
Roveňský poločas najdete rovněž  na  http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas 

 

 
Luděk Vach, střední záložník TJ Sokol Roveň, oslavil v  září 2013 své kulaté třicáté narozeniny. 
Fotbalista s vytříbenou technikou je uznávanou hvězdou i zatracovaným hračičkou našeho týmu. 

V zápase s lídrem soutěže, týmem FC Libišany,  před dvěma týdny (výsledek 4:7), dokázal vstřelit 
tři branky, připsal si svůj další osobní hattrick.  

Prosadí se Luďa i dnes,  v zápase s dalším favoritem soutěže? Uvidíme…     
 

 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni   

 
Sobota 2. listopadu 2013   

14:00 hodin         
Pernštejn okresní p řebor 

 
 
                                          

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase Pernštejn okresního přeboru. 
Dnes nás čeká opět fotbalový zápas s ambiciózním soupeřem. Sice nováček soutěže, ale 
zkušený tým, který jako jediný dokázal letos porazit suverénní vedoucí tým FC Libišany 
v poměru 3:0. Tým, který je v lázeňském městě pokračovatelem fotbalového dění po 
zániku dříve i prvoligového týmu AFK  Atlantic Lázně Bohdaneč. V sezoně 2011/2012 
nově založený oddíl vyhrál IV.třídu, o rok později postupoval ze III. třídy, letos úspěšně 
působí v okresním přeboru. Přátele, fotbal je jen sport, střídají se v něm generace hráčů i 
funkcionářů, střídají se soutěže,  ale věřte,  hlad a žízeň jsou věčné! Proto i dnes je pro 
Vás připraven občerstvovací stánek „U Elišky“.   
 
 



 
 
 

Poslední zápasy TJ Sokol Rove ň 
  
Roveň“A“ – Libišany 4:7 (2:2),  branky Vach 3, Absolon, sestava  J. Baláš – D. Šišán, L. Mládek, 
M. Koláček, J. Kučera – D. Král, L. Vach, M. Absolon, L. Kaplan – V. Melc, L. Johanides (střídali: J. 
Franc, R. Král, J. Dušek), s týmem krajské úrovně se hrál pohledný fotbal, pochvala pro naše 
hráče, ale kvalita kádru hostí byla jinde. 
Roveň“B“- Nemošice “B“  0:1 (0:1), sestava  Bareš - Nečesaný, R. Král, Hloupý, Švarc - Dušek, 
Mikuláš, Šándor, Roček - Absolon, Prokeš (střídali: Rojkovič, Přibyl, Cimfl, Johanides), více ze hry 
měl náš tým, ale bez gólů to nejde.  
Kříčeň - Roveň „A“ 1:0 (0:0), sestava J. Baláš - D. Král, M. Koláček, O. Mikuláš, D. Šišán - J. 
Kučera, L. Vach, L. Kaplan, J. Franc - M. Absolon, L. Johanides (střídali: J. Dušek, M. Šándor, O. 
Koláček), dvakrát zvonila domácí tyč, ale v závěru šťastnější domácí skórovali, pro nás opět 
zbytečná ztráta.  
Roveň“B“- Popkovice 2:0 (1:0) , branky Prokeš 2, sestava Baláš – M. Rojkovič, R. Král, M. Brňák, 
M. Nečesaný – J. Dušek, M. Šandor, L. Hloupý, J. Roček – J. Prokeš, R. Přibyl (střídali: P. Švarc, 
D. Kopecký). Vítězný zápas bez problémů, řada šancí zůstala bez využití.     
 

Ještě pár vět k dnešnímu soupe ři 
 
V listopadu 1991 došlo ke sloučení Tesly Pardubice B a Sokola Bohdaneč, který tehdy 
hrál okresní přebor. Nový majitel klubu Jiří Novák se netajil smělými plány. A 
v následujících letech je také uskutečnil. Začala nejslavnější éra fotbalu v lázeňském 
městě. Do klubu AFK Atlantic přicházeli každoročně hráči zvučných jmen a s nimi i postup 
vzhůru. A v roce 1997 přišel i splněný sen. Tým obsadil stříbrnou příčku ve druhé lize a 
zajistil si účast v nejvyšší soutěži. „Byla to krásné roky“ vzpomínaly tehdejší opory Jiří 
Valta a Rostislav Macháček na působení v Bohdanči. Kubík, Heinz, Petr Kostelník, Jiří 
Kaufman, Kulič, Trval nebo Schindler. To je jen několik hráčů, kteří v prvoligové sezóně 
oblékali bohdanečský dres. Ovšem premiérové utkání na stadionu Na Baště skončilo 
neúspěchem. Atlantic prohrál 0:1 v derby s Hradcem Králové.A byla to předzvěst 
neradostných časů. Porážky neustále přibývaly a prvoligové účinkování se scvrklo v roční 
epizodu. Chudý zisk 11 bodů a pouze dvě vítězná utkání odsoudila Atlantic k poslednímu 
místu v tabulce a sestupu. Druhá liga se pak v Bohdanči hrála ještě dvě sezony. Sloučení 
s pardubickým Slovanem a přesun nově vzniklého klubu FK AS do Pardubic znamenaly 
konec. Na čas poté sice opět bohdanečský fotbal ožil. Vrátila se řada hráčů ze staré 
sestavy a znovu táhli Atlantic vzhůru v krajských soutěžích. V roce 2003 vyhrál přebor, 
ovšem do divize se už nepřihlásil a klub zanikl.  
                                                                            zdroj:www.sklaznebohdanec.cz  
 

Naši t řicátníci aneb už, kamarádi, pomalu stárnem…Dnes Hon za Kop řiva (nar.1983) 
 
Honza Kopřiva v letošním roce oslavil kulaté třicáté narozeniny. Dříve jsme byli zvyklí vídat 

ho v brance TJ Sokol Roveň. Delší dobu jsme ho však na 
hřišti v akci neviděli, spíše je na lavičce jako člen 
realizačního týmu. Abychom se dozvěděli více nejen o tom, 
proč tomu tak je, ale i o tom, jaký náhled na roveňský fotbal 
získává na lavičce, právě jemu patří pár dnešních dotazů. 
Honzo, u gólman ů platí, že s p řibývajícím v ěkem zrají 
jako dobré víno, pro gólmana t řicet není žádný v ěk. 
Proč se nepereš o místo v brance, je to ze zdravotních 
důvodů nebo nad Tebou vít ězí pohodlnost? 
O: Bohužel je to ze zdravotních důvodů. Zranění ruky se dá 
vyřešit pouze operativně a z pracovních důvodů teď na 
tento zákrok není čas. Doufám ale, že se do branky ještě 
dostanu, rád bych si alespoň jednou zahrál mistrovské 
utkání se svým bratrem, který slíbil, že do toho se mnou 
půjde, takže uvidíme. 



 
 
Popiš, co je Tvým úkolem v realiza čním týmu? 
O: Fotbal v Rovni mám rád, a tak jsem přijal místo vedoucího našeho A mužstva. 
Roveňskou partu mám rád, a tak když nemůžu být na hřišti, jsem alespoň na lavičce. 
Náplní funkce je komunikovat s rozhodčími a psát zápis o utkání, pro mě je však důležité, 
že mohu být stále s týmem v kabině. 
A co trénování, nep řemýšlíš i tímto sm ěrem do budoucna? 
O: Myslím si, že na tyto myšlenky mám ještě čas. Pořád doufám, že se ještě jednou na 
hřiště vrátím. Tato funkce, pokud se má dělat pořádně, vyžaduje spoustu času a toho se 
mi teď nedostává, ale jak se říká: Nikdy neříkej nikdy. 
Připome ň našim divák ům co jsi vystudoval, co d ěláš jako svou profesi a kde? 
O: Vystudoval jsem stavební fakultu na VUT v Brně. Hned po škole jsem nastoupil do 
projekční kanceláře v Pardubicích na pozici projektant a statik betonových konstrukcí. Tato 
práce mě baví a jsem s ní spokojený, takže zatím žádnou změnu nechystám. 
Co rodina, jsi ženatý, co potomci? 
O: Ženatý jsem už čtvrtým rokem. Potomci přijdou na řadu až poté, co s manželkou 
vyřešíme vlastní bydlení. 
Tvoje mamka pochází z Rovn ě, bude i z Tebe jednou Rove ňák? 
O: Bude a doufám, že už to nebude dlouho trvat. Máme v Rovni parcelu a snad ještě letos 
začneme se stavbou domu. 
A co Tv ůj brácha Tomáš? Svá nejlepší fotbalová léta v FK Pa rdubice či Náchod ě má 
zřejmě již za sebou, kdysi mu zran ění vystavilo stopku v odchodu do FK Kolín, nyní 
je v Holicích, které po pádu z divize šlapou vodu v  krajském p řeboru. Na fotbal v 
Rovni ob čas přijede, co myslíš, je reálné, že ho n ěkdy v našich barvách uvidíme na 
hřišti? 
O: Oba jsme se s bráchou a s bratrancem Luďou Vachem dohodli, že si alespoň jednou 
zahrajeme mistrovské utkání v barvách jednoho týmu. Na to, že bych se já podíval za ním 
do vyšší soutěže těžko dojde, takže bude muset přijít on za mnou. Nemám v plánu hrát za 
jiný tým než za Roveň, takže by někdy v budoucnu měl roveňský dres obléknout. Myslím 
si ale, že to ještě nějaký ten pátek potrvá. 
Koho dalšího bys p řípadně rád vid ěl kopat za Rove ň? 
O: S ohledem na výkony a výsledky posledních let by to měl být kvalitní gólový hráč a tím 
je podle mého Milan Machatý, což v Rovni v minulosti dokázal. V současné době by nám 
jeho góly velice pomohly.  Hráčů,  které bych v Rovni rád viděl, je celá řada, ale musíme 
brát v potaz finanční stránku. Nerad bych se někdy dočkal toho, že nějací hráči by v Rovni 
hráli za peníze a nějací jen pro radost. To je podle mého špatná cesta a jsem rád, že tomu 
tak v Rovni není. 
Prozraď nám, je rozdíl sledovat fotbal z branky nebo vedle  trenéra z lavi čky? Máš 
pocit, že T ě nová role n ěčím obohacuje, že získáváš n ějaké využitelné zkušenosti? 
O: Sledovat fotbal z lavičky přináší mnohem větší nápor na psychiku než být u toho přímo 
na place. Myslím si, že z lavičky je celkově větší přehled o tom, co se na hřišti děje. Ale 
jako ještě nedávno aktivní hráč chápu, že hráči na hřišti to kolikrát vidí jinak. Jestli mě tato 
role něčím obohacuje, nejsem schopen posoudit. 
Na čem myslíš, že by se v Rovni m ělo zásadn ě zapracovat, aby úrove ň fotbalu 
neměla sestupnou tendenci? 
O: Rozhodně to chce čerstvou krev v podobě odchovanců. Někteří hráči se sice do týmů 
dospělých dostali, ale je to stále málo. Jádro týmu už také začíná stárnout a nejsem si 
jistý, jestli se ho podaří dostatečně a hlavně kvalitně obměnit. To však souvisí s dnešní 
dobou. V dnešní době je výběr aktivit pro mladé tak velký, že na fotbal se hlásí stále méně 
dětí. 
Luďa Vach, Tvůj bratranec. N ěkterými diváky uznáván, jinými zatracován (ob čas). 
Jak ho vidíš i ze svého nového pohledu Ty? Na jak v ysokou sout ěž by si mohl se 
svými fotbalovými schopnostmi i charakterovými vlas tnostmi dle Tvého názoru 
troufnout? 
O: Luďa je vítězný typ. Pokud se daří, tak je radost jeho hru sledovat. Horší to však bývá, 
když se výsledky nedostavují. Podle mého názoru by si vyšší soutěž zahrát mohl. Po 
technické a fyzické stránce na to rozhodně má. Otázkou je, jak by se vyrovnal s tím, že by 
na hřišti nebyl tím, okolo  kterého se točí celá hra týmu. Třeba to zanedlouho zjistíme. 



Co Honza Baláš, gólman. Jak ho vidíš jako kolegu, j e dokonalý, p říp. pora ď, co by 
měl zlepšit? 
O: Balda je pohodář a jen tak něco ho nerozhodí. Má velmi slušnou hru nohou a je dobrý 
na čáře. Co by mohl zlepšit, tak to je vybíhání na centrované míče, ale s tím má v nižších 
soutěžích problémy většina brankářů. Myslím si, že na tomto postu Roveň bota netlačí a 
ještě nějakou dobu nebude. 
Kterému týmu fandíš, kdo bude letos mistrem ligy? 
O: Už od dětství fandím Spartě, takže doufám, že to letos dopadne. Z evropských týmů 
fandím Manchesteru United a Bayernu Mnichov, který jsem díky klukům z oddílu viděl na 
vlastní oči na jeho stadionu. Takže pánové: Díky, bylo to super. 
A co Hradec a Holice? Vrátí se Hradec do I.ligy a u drží Holice v ůbec krajský p řebor? 
O: Hradci bych návrat do první ligy moc přál. Východní Čechy by určitě měly mít 
zastoupení v nejvyšší soutěži. Pak bychom mohli v Gambrinus lize sledovat roveňského 
odchovance Honzu Shejbala, který by mohl být vzorem pro ty nejmenší. 
Co bys ješt ě vzkázal hrá čům, funkcioná řům a divák ům? 
O: Hráčům bych vzkázal to, ať se fotbalem baví. Nehrajeme ho proto, že musíme, ale 
proto, že ho máme rádi. Z toho vyplývá vzkaz divákům. Fotbal hrajeme pro zábavu a že se 
vždy nedaří, to se holt stává, nejsme profíci. Doufám, že na nás budou chodit alespoň v 
takovém počtu, jako je tomu doposud a budeme mít společně radost ze hry. 
 

Lukáš Johanides prožívá svou nejlepší sezonu své fo tbalové kariéry… 
Lukáš Johanides (nar. 1996) bezesporu prožívá svou nejlepší sezonu své 
dosavadní kariéry. Nastupuje střídavě za dorost Sokola Moravany 
v krajské soutěži a zároveň za A i B mužstvo mužů Sokola Roveň. V dresu 
moravanských dorostenců nastřílel  letos ve 12 zápasech  již 16 branek, 3x 
dokonce zaznamenal hattrick! Naposledy o minulém víkendu v zápase 
Holice B - Moravany 2:4. Zajímavostí tohoto zápasu dorostenecké I.A třídy 
bylo to, že na obou stranách nastoupila řada roveňských hráčů, konkrétně 

Radek Shejbal, Lukáš Johanides a Filip Komárek za Moravany a Jakub Shejbal, Marek 
Šándor, Lukáš Rulíšek a Štěpán Svoboda za Holice…   
 

Náš soupe ř v minulém kole 
SK Lázně Bohdane č – Mikulovice 5:3 (4:2),  Svatoň 2, Zackl, Kalinin, Buchta 

 
Tabulka Pernštejn okresního p řeboru 

 
 

Další program našich mužstev 
AFK SKP Pce   - TJ Sokol Roveň „B“   Ne    3.11.14:00   
Přelovice    - TJ Sokol Roveň    Ne   10.11.14:00 
TJ Sokol Roveň    - AFK Opatovice nad Labem  So   16.11.13:30 

 

 


