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Končíme, zavíráme!  Pepa Prokeš  oznámil tuto skutečnost funkcionářům TJ Sokol Roveň a Ti byli 
nuceni vyhlásit výběrové řízení na pronájem hospody. Pepa provozoval restauraci za sokolovnou 

od dubna roku 2003 společně s Petrem Kopou, v posledních letech sám. Co ho vedlo k rozhodnutí 
v hospodě skončit? „ Chci začít žít běžný život. Na točené pivo chodí čím dál míň lidí, vydělat na 
nájem bylo čím dál těžší,  člověk musel   fungovat v době, kdy ostatní měli volno a právě na ten 

běžný život nezbývalo moc času.“ A co přeje svému nástupci, který vzejde z vyhlášeného 
výběrového řízení? „Ať lidi nepřestanou chlastat!“. Věřme, že Pepa najde v čase budoucím více 

času  nejen na svou přítelkyni, ale rovněž  na fotbal a popere se o dres prvního týmu. 
 Potenciál na to určitě stále má! Pepo, hodně štěstí v dalším životě a dík za ty hektolitry piva,  

vždy super ošetřené,  které jsi nám za dobu svého působení natočil!     
 
 
 

Fotbalové h řiště  za  sokolovnou  
v Dolní Rovni   

 
Sobota 16. listopadu 2013   

13:30 hodin         
Pernštejn okresní p řebor 

                                          

 
 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na posledním podzimním mistrovském zápase Pernštejn 
okresního přeboru. Naši borci v posledních dvou kolech vyhráli a dokázali, že fotbal hrát 
umí. Věřme, že se vydaří i dnešní zápas a případné tři body posunou náš tým blíže 
klidnějšímu středu tabulky. Jako vždy i  dnes je pro Vás připraven občerstvovací stánek   
„U Elišky“. Přejeme Vám krásné sportovní zážitky a zároveň i klidný a pohodový zbytek 
letošního roku.    
 



 
 
 
 

Poslední zápasy TJ Sokol Rove ň 
  
Roveň“A“ – Lázn ě Bohdane č 2:0 (1:0),  branky Mikuláš, R.Král, sestava . Baláš – D. 
Šišán, L. Mládek, M. Koláček, J. Kučera – L. Johanides, L. Vach, J. Roček, J. Franc – V. 
Melc, O. Mikuláš (střídali: R. Král, J. Dušek). Solidní fotbal s dalším favoritem soutěže. 
Střídající Radek Král pečetil v závěru vítězství parádním lobem.  
AFK SKP Pce – Rove ň „B“ 2:6 (2:1), Dušek 3, Nečesaný, Vach, Rojkovič, sestava J. 
Baláš - M. Nečesaný, M. Brňák, R. Král, P. Švarc - J. Dušek, L. Vach, M. Šándor, L. 
Hloupý - J. Roček, J. Prokeš (střídali: L. Johanides, M. Rojkovič). Parádní obrat v druhé 
půli, pochvala pro Jakuba Duška 
Přelovice“A“  - Rove ň „A“ 1:5 (0:5), Vach 3, Machatý, vlastní, sestava J. Baláš - D. Král, 
M. Koláček, L. Mládek, J. Zeman - J. Franc, L. Vach, O. Mikuláš, L. Johanides - M. 
Machatý, V. Melc (střídali: J. Kučera, J. Roček, J. Dušek a M. Absolon). Dvě dočasné 
posily a poločas z říše snů, jasná demonstrace toho, co s mančaftem udělá přítomnost 
s chutí hrajícího Milana Machatého. Pozn.: Najde se sponzor, který by dokázal, dnes již 
spoluobčana z Dolní Rovně pro Roveň ze Ředic vykoupit…? V komentáři s důležitým 
vítězstvím nelze rovněž opomenout další parádní třígólový kousek Luďi Vacha. 
   
 
 

Naši t řicátníci aneb už, kamarádi, pomalu stárnem…Dnes Lud ěk Vach (nar.1983) 
 

Dnešní číslo Roveňského poločasu mělo být věnováno 
dotazům našich čtenářů na předsedu oddílu kopané a 
zároveň starostu TJ Sokol Roveň Ing. Milana Cimfla. 
Bohužel ve stanoveném termínu nedorazil ani jeden 
dotaz. Proto narychlo vzniklo pár dotazů pro dalšího 
letošního třicátníka Luďu Vacha. Ten si mezitím jen tak 
mimochodem střihl další hattrick v zápase 
v Přelovicích… 
Co říkáš tomu, že nep řišel ani jeden dotaz na 
předsedu oddílu kopané, myslíš, že fotbal v Rovni 
vlastn ě nikoho nezajímá? 
O: Jestli to nebude tím, že se všichni umí ptát pouze 
anonymně.. 
Patříš mezi nejzkušen ější hrá če, mezi nejlepší 
střelce. Proto máš právo ohlédnout se za práv ě 

končící podzimní sezonou a provést její hodnocení z poh ledu hrá če. 
O: Je velká škoda, že jsme prošli nehezky dlouhou sérií, kdy se 9 kol v řadě nevyhrálo, 
podle toho taky ten podzim dopadl. Já bych chtěl konečně nějakou posilu, je nás málo a 
jediné, co mohu kladně hodnotit, jsou mladý kluci, kteří se zapojují do áčka. 
V poslední dob ě se na webu Sokola objevilo n ěkolik anonymních hlas ů, ve své 
podstat ě zpochyb ňujících to, zda m ělo a má smysl, aby u týmu p ůsobil zkušený 
trenér Franta Franc. Co ty na to? 
O: Já jsem s p. Francem maximálně spokojen!!!  A myslím si, že podobně jsou na tom i 
ostatní kluci z kabiny. 
A co výbor oddílu. I ten byl částečně podroben kritice. Jak vidíš vztah výbor – trenér 
- hráči Ty, jeden z nejzkušen ějších borc ů? 
O: Já mám pocit, že v Rovni všechno stojí na třech lidech a ty ostatní jsou… no, kdo to 
vlastně je??? Takže díky Ráďo, Podzime a Mílo (pozn. R.Král, P.Herbst, M.Cimfl). 
 
 
 
 



 
 
Naše mužstvo stárne, odešli n ěkteří hráči ( nap ř. Pachovský, Machatý, Mile), n ěkteří 
laborují se zran ěním, p řesto se objevují i talentovaní mladíci. Okresní p řebor bude  
po této sezon ě snižovat po čet účastník ů na 14. Je v silách sou časného kádru tuto 
sout ěž udržet, p říp. co by bylo dle Tebe t řeba pro udržení ud ělat? 
O: Myslím si, že to v našich silách je, ale já nechci hrát 12,13 místa. Potřebovali bychom 
kádr posílit, vzpomeňte si, jak nás nakopl pozitivně Skob… 
V minulém vydání Rove ňského polo času uvedl Honza Kop řiva, že bys mohl mít na 
vyšší sout ěž, že se to možná brzy dozvíme. Prozra ď, máš nějaké nabídky, chystáš 
se k nějakému dalšímu angažmá mimo Rove ň? 
O: Určitě bych chtěl hrát vyšší soutěž, ale brání mi v tom citový vztah k mnoha 
spoluhráčům. I když 3. třídu hrát nebudu!!! (kdyby se náhodou jaro nepovedlo…) 
Nelákala by T ě myšlenka zahrát si v Rovni s Tomášem Kop řivou, Jardou a Tomášem 
Krpatovými, p řípadn ě s Petrem Kopou? Máš p řípadně návod na to, jak toho 
dosáhnout? 
O: Návod nemám, peníze hýbou světem. Jinak tahle čtveřice je mi blízká i mimo fotbal, ale 
je to nereálné. 
V pond ělí v 18:15 hodin bude v televizi FNL FC Hradec Král ové – MFK OKD Karviná. 
Za domácí by m ěl nastoupit i Honza Shejbal. Jak Ty hodnotíš tohoto  
devatenáctiletého talentovaného fotbalistu z Rovn ě? 
O: Moc tohle kopyto nemusím… ale jo, je to borec, fandím mu, Renza let´s go!!! 
Údajně jsi byl letos v Mnichov ě na zápase FC Bayern Mnichov - FC Viktoria Plze ň. 
Jaké máš zážitky související s tímto zápasem? 
O: Super, lepší dárek kluci nemohli vybrat…patří Vám, chlapci, velký dík! 
Je Ti t řicet. Jak dlouho bys cht ěl pokra čovat v aktivní karié ře ? 
O: Do 40 v áčku a v béčku pak, do kdy mi to zdraví dovolí…vlastně i nervy. 
A co po jejím skon čení? Posílíš kádr našich funkcioná řů, případně trenér ů? Bydlíš 
hned u sokolovny, což je tém ěř ideální… 
O: Kromě hraní nebudu nikdy nic do fotbalu dělat, jsem líný typ. 
K dnešnímu zápasu, soupe ře asi znáš, na co je t řeba dát nejv ětší pozor? 
O: Zrovna tohoto soupeře moc neznám, nechám to na trenérovi, on nám poradí. 
Jak tipuješ dnešní výsledek, myslíš, že se op ět st řelecky prosadíš, p říp. tipni naše 
střelce. 
O: 3:2 vyhrajeme,  a jestli dám hattrick, no tak to zase bude těžká neděle… 
Teď nás posílili Míla Machatý a Pepa Zeman, věřím, že aspoň jeden z nich gól dá na 
domácím hřišti. 
Na závěr, co chceš vzkázat našim divák ům, funkcioná řům a spoluhrá čům? 
O: Diváci, co nás mají rádi, ať na fotbal chodí se bavit, a ti, co nás jen kritizují, ať sedí 
doma u telky a koukají na Ordinaci, radši... Pro spoluhráče: doufám, že zima bude 
krutá…bábovky! 
 

Borec na konec… 
 

Jakub Dušek (nar.1989) se blýskl v posledním mistrovském zápase 
našeho béčka hattrickem, tři góly nastřílel do sítě týmu AFK SKP 
Pardubice na jeho hřišti. Jakub má obdiv mnoha našich příznivců 
nejen za svou tréninkovou morálku a úspěšné působení v béčku, ale i 
za to, že trpělivě plní roli věčného náhradníka v prvním týmu, i když 
většinou dostává svou šanci na posledních pár minut. A co o něm 
prohlásil Luděk Vach v souvislosti se zápasem na AFK SKP Pce 
(pozn.: odposlechnuto v hospodě za sokolovnou)? „Kuba zahrál 
výborně, devadesát minut byl ve sprintu, dal tři góly a vytvářel další 
šance. Cizí pozorovatel by musel říct, proč ten kluk nehraje vyšší 

soutěž?! Za takovýhle výkon se smeká“. Jakube, přejeme, ať se Ti dále daří, snaž se 
některé věci řešit jednoduše, s určitým nadhledem i patřičným sebevědomím.   
 
 
 



 
 
 

Náš soupe ř v minulém kole 
 

AFK Opatovice – Mikulovice 3:3 (2:1), za domácí Nedvěd, Hanovec, Balog  
 

Tabulka Pernštejn okresního p řeboru 
 

   
 

Milan Machatý (nar. 1984) a Josef Zeman  (nar.1983) posílili TJ Sokol Roveň 
v posledních dvou podzimních zápasech. Milana není třeba představovat, jeho fotbalové 

kvality všichni známe, všichni víme, jak obrovská díra po jeho odchodu v našem týmu 
vznikla. Josef Zeman je zkušený borec týmu SK Holice, který si zahrál i divizi, působil i na 
hostování v týmu  AFK Horní Jelení. Věřme, že jejich krátkodobé angažmá v posledních 
dvou zápasech podzimu bude mít své pokračování, že i s jejich pomocí TJ Sokol Roveň 

bude stoupat tabulkou dál a výš!     
 

Nezapomeňte sledovat fotbal na TV! 
 

V pondělí 18.listopadu 2013 se hraje  v 18:15 hodin televizní zápas FNL   
FC Hradec Králové  - MFK OKD Karviná.  

Tento zápas je mimořádně zařazen do vysílání ČT 4 a všichni věříme, že za domácí 
borce nastoupí v základní sestavě i devatenáctiletý Honza Shejbal z Dolní Rovně! 

 

 
Roveňský poločas Vám všem děkuje za přízeň v roce 2013, v elektronické 
podobě vyjde ještě jedno pokračování, které bude tradičním přehledem 

podzimních výsledků, součástí bude i komentář trenérů, předsedy oddílu, 
tabulky, fotografie. Prožijte v klidu a pohodě zbytek letošního roku a po Novém 

roce se budeme opět těšit na fotbalovou shledanou!  
 

 


