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Nejen pro fotbal živ je člověk! Pokud Vás nebude bavit dnešní fotbal, jděte klidně na  
divadlo. Kde? No přece u nás, v Dolní Rovni. Právě dnes, v 18:00 hodin máte  šanci přejít 

do naší sokolovny  na zajímavý muzikálový kus. Pokud chcete fotbal dokoukat, přijďte 
klidně o chvilku později, třeba ještě místečko najdete… Minulý týden byla v sokolovně 

tradiční výstava, kterou pořádali rovenští zahrádkáři. Sokolovna,  především díky 
pochopení obce,  slouží účelu, pro který byla postavena a v roce 1932 slavnostně 

otevřena. To je super zpráva, nebo jste jiného názoru?  

      
Pernštejn okresní přebor 

 

sobota 27. září 2014           

   16:30 hodin 
                                                     

                                                                                                       

 
 
Vítejte v Dolní Rovni, vítejte na dalším fotbalovém mači o mistrovské body v elitní okresní 
soutěži sezóny 2014/2015. Minulý týden jsme přivezli z Přelouče, dnes chceme bodovat 
naplno! V neděli je v Rovni fotbal zase a věřme, že naše béčko odvede soupeři porážku z 
derby  zápasů prvních týmů! Stánek „U Elišky“ je pro Vás opět připraven, přejeme Vám 
krásné sportovní odpoledne na fotbale u nás v Dolní Rovni. 
 

 

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


 
Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – Bohdaneč 4:0 (1:0), branky Mile 2, Kučera, Kašpar  sestavaJ. Baláš (1,5) – 
J. Kučera (1,5), M. Koláček (2), L. Mládek (2), A. Kašpar (2) – J. Zeman (2,5)– L. 
Johanides (1,5), M. Brňák (2,5), A. Kaplan (2,5), L. Mile (2) – M. Absolon (2)(střídali: Mar. 
Šándor, O. Mikuláš (2), J. Roček). Solidní fotbalové představení našich borců, od hostů 
jsme čekali více.   
 Roveň „B“ – Býšť 3:2 (2:1), branky Pepa Prokeš 3, Bareš – R. Král. J. Roček, R. 
Shejbal, M. Kašpar – P. Motyčka, Mich. Šándor, Mar. Šándor, J. Dušek – J. Prokeš, R. 

Přibyl (M. Nečesaný, M. Rojkovič). Zasloužené 3 body, 
zbytečně nervózní závěr s vyloučením Radka Přibyla.   
Přelouč“B“– Roveň“A“ 4:0 (2:0), sestava Baláš 3 - Král D. 
4.5, Koláček M. 4, Roček 4, Kašpar 4 - Brňák 4 - Mile 4.5, 
Kaplan 2, Mikuláš 2, Johanides 3.5 - Absolon 3. Střídali: Šandor 
Michal 4, Dušek 4. Domácí vstřelili první gól v 13. minutě, byli 
jasně lepší. Hráno za nepříjemného deště. 
Veliny – Roveň „B“ 3:2 (2:0), Prokeš 2, domácí mohli dát 
v první půli další 2 branky, po pauze srovnal Prokeš, bohužel 
v úplném závěru přišel po zbytečné rozehrávce v zadních 
řadách faul, následný  trestný kop  domácích ze 40 m skončil 
po nepříjemné střele v naší síti a propukla domácí radost. 
Kanonýrem posledních dnů je kapitán béčka Josef Prokeš 

(nar.1980). V posledních dvou zápasech nastřílel  5 branek, v minulém soutěžním 
ročníku celkem 11. Všiml si jeho střelecké produktivity trenér áčka František Franc?    
 

Roveňský poločas se zeptal za Vás před komunálními volbami 2014 

 
To, že Roveňský poločas občas nahlédne i do fotbalového dění mimo naší obec není nic 
zvláštního. Dnes  pro změnu nahlédl dokonce i mimo zelenou plochu ohraničenou bílými 
lajnami. Blíží se komunální volby (10.-11.10.2014), na webu www.volby.cz jsou zveřejněny 
kandidátní listiny jednotlivých stran. Na nich RP zjistil, že v Dolní Rovni kandidují do 
zastupitelstva i osoby, které mají  hodně blízko k fotbalu v Rovni. Vedle Ing. Františka 
Mikuláše, který již pracuje ve stávajícím zastupitelstvu se dále jedná o Tomáše Madáka 
(27 let) a Pavla Švarce (23 let) – oba kandidátní listina Sdružení ODS a nezávislých 
kandidátů, Pavla Herbsta (34 let), kandidátní listina KDU-ČSL a Jaroslava Valentu (50 
let), kandidátní listina ČSSD. Všem čtyřem nováčkům na obecní politické scéně jsme 
položili stejné čtyři otázky: 

1. Proč kandiduješ právě na kandidátce za tuto stranu? 
2. Prozraď své dosavadní zapojení do dění v naší obci. 
3. Co bys chtěl po případném zvolení prosazovat pro zlepšení života všech 

občanů v naší obci, co Ti vadí na současném stavu? 
4. Co bys prosazoval pro zlepšení sportovního vyžití v naší obci? 

Tomáš Madák: 
ad 1) V mém případě nezáleží, za jakou stranu člověk kandiduje, 
myslím, že volby do obecního zastupitelstva jsou o lidech a jejich 
osobnostech a ne o straně. V kandidátkách je členy stran jen pár 
lidí, drtivá většina je bez politické příslušnosti, mě oslovila ODS. 

  
ad 2)  Nikterak výrazné, proto kandiduji. 
ad 3) Zastupitelstvo by mělo slyšet a prosazovat zájmy lidí, kteří 
je volí a ne své. Jestli budu zvolen, bude mě zajímat, co občany 
trápí. Z mého pohledu mi nic extra nevadí. Nevidím, jestli jde 
dělat něco víc nebo něco efektivněji, neznám systém. 
ad 4) Nejdůležitější je získat mládež pro jakýkoliv sport (v Rovni asi 1. místo fotbal). Jinak 
tu za pár let nebude sportovat už nikdo. Tím pádem už nebude nic potřeba. S přátelským 
pozdravem Tomáš Madák. 
 

http://www.volby.cz/


Pavel Švarc: 
ad 1) Zdravím čtenáře RP. Kandiduji za ODS, protože jsem za ni 
kandidoval i před čtyřmi lety a letos jsem byl opět osloven. Chci však 
zdůraznit, že politika na komunální úrovni, zvláště pak v Rovni, není o 
stranách, ale o lidech. 
ad 2) Tak prozatím jsem neměl možnost se příliš zapojit, ale rád bych to 
změnil. Jsem členem Sokola, pomáhal jsem připravovat kulturní akce, 
jakými jsou Šibřinky, myslivecký ples, myslivecké hodování. Dále jsem 
byl členem výboru v sousedním FC Litětiny. 
ad 3) Transparentnost VŠECH výdajů, lepší komunikaci s občany. Dále 

mě rozčílilo, že obec v čele s paní starostkou si platí externího právníka a je neschopná 
vypsat obyčejné výběrové řízení na hospodu, které se muselo 2x opakovat!!! Vrcholem 
však jsou veřejná zasedání obce, na které má možnost kterýkoliv občan přijít – to je 
fraška. Vše je předem předjednáno, což přizná kterýkoliv zastupitel, a na veřejném 
zasedání se jen zvedají ruce bez možnosti pozměňovacích návrhů a kvalitní diskuse. 
Velmi mě dostala i výmluva, proč tomu tak je: „Přeci tam nebudeme do noci“. Kdo hledá 
tyhle výmluvy, tak by vůbec kandidovat neměl. 
ad 4) Možná lepší provázanost se Sokolem jako takovým. Když se podíváme na místní 
fotbalové hřiště, tak sice špatné není, ale oproti například Ředicím, kde místní starosta 
dělá pro sport opravdu hodně, se to nedá srovnat. Dále pak betonová plocha za 
sokolovnou, společně s oválem a skokanskými sektory, má to nejlepší již za sebou. No 
nedá se svítit, nejsme hasiči...  
Jaroslav Valenta: 

ad 1) Z titulu svého zaměstnání musím být apolitický. Za tuto stranu 
kandiduji z důvodu, že jsem byl touto stranou osloven, zda mám zájem 
kandidovat do obecního zastupitelstva, což jsem přijal. 
ad 2) V minulosti jsem byl členem oddílu malé kopané NEWTON, kdy v 
této době jsme pořádali ve spolupráci s FC Stavospol Litětiny turnaj v 
malé kopané na hřišti v Litětinách. Turnaje se zúčastňovalo okolo 
patnácti mužstev nejen z okolí, ale i mužstva působící v soutěži v malé 
kopané na Náchodsku. Dále jsem vykonával ve zdejší sokolské 
organizaci funkci předsedy fotbalového oddílu. V této době se podařilo 

postoupit mužstvu mužů ze III. třídy okresních soutěží do okresního přeboru, který se zde 
hraje do současnosti. Ve spolupráci s SK Holice se konal na zdejším hřišti dvoudenní 
žákovský turnaj, který ze strany Sokola Roveň proběhl organizačně nadprůměrně, o což 
se zasloužili všichni zúčastnění funkcionáři. Takže tímto způsobem jsem se snažil nejen 
já, ale všichni funkcionáři dělat dobré jméno naší obci a naši obec zviditelnit i mimo tento 
region. 
ad 3) Pokusit se získat do vlastnictví obce budovu sokolovny a tuto zpřístupnit široké 
veřejnosti nejen pro sportovní účely, ale i ke společenským akcím. Dokončit dům pro 
seniory v Litětinách, aby senioři nemuseli ze své obce odcházet do takových zařízení v 
Holicích. Ve spolupráci s Povodím Labe udržovat dobrou průtočnost toku Lodrantky, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku občanů a obce, neboť v současnosti je stav břehů 
koryta toku z mého pohledu nevyhovující. Dále se mi nelíbí stav Malé strany, který není 
tolik katastrofický, takže je možnost vyčkat, až na renovaci budou finanční prostředky. 
ad 4) Podpora všech organizací a spolků, které pracují s dětmi a mládeží, neboť ze 
současné počítačové mládeže mi běhá mráz po zádech. Nikdo nechce sportovat nebo 
udělat nějaký pohyb navíc. Na pozemku za sokolovnou, který je v současné době 
nevyužitý, vybudovat multifunkční sportoviště přístupné široké veřejnosti. 
Pavel Herbst 

ad1)Byl jsem osloven, zda-li bych nechtěl kandidovat. Tak jsem si vzal 
čas na rozmyšlenou a potom jsem se jako nestraník rozhodl to zkusit. 
Proč za KDU-ČSL? Přišli první (a myslím, že jediní  ) 
ad2)Podílím se na chodu našeho TJ Sokol Roveň, a to hlavně fotbalu. 
Jinak zatím ne. 
ad3)Nebudu říkat, co mi vadí, nerad někoho kritizuji. Když se do 
zastupitelstva dostanu, uvidíme, co se dá dělat. A co bych 
prosazoval? Abychom se měli v Rovni dobře a naše obec jen 
vzkvétala. Včetně našeho oddílu  



 
ad4)V Rovni pár možností sportovního vyžití je, a kdyby bylo více, nic by se nestalo, ale 
lidé a hlavně mladí musejí chtít sportovat. A hlavně chtít hrát fotbal.  

 

Jak se hrálo minulou sezónu? 

Roveň „A“ – Opatovice  2:1 (1:1), branky Vach, Mikuláš – Richter 
Opatovice – Roveň „A“ 3:3 (2:1) Richter 2,Nedvěd – Absolon, Johanides, vlastní 

Roveň „B“ – Ředice „B“ 2:2 (2:2) Dušek 2 – Jirout, M.Machatý 
Ředice „B“ - Roveň „B“ 0:1(0:0), Prokeš 

 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a IV. třídy Holicko 

 

 
 

 
 
 

Další program našich mužstev  

Sokol Mnětice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“ So 4.10.16:00  
TJ Sokol Roveň „A“- SK Sparta Dašice Ne 5.10.16:00 

SK Křičeň - TJ Sokol Roveň „A“ So 11.10.16:00 
TJ Sokol Roveň „B“ - TJ Bukovka Ne 12.10.16:00 

TJ Sokol Roveň „A“ - TJ Valy So 18.10.15:30 
SK Sparta Dašice „B“ - TJ Sokol Roveň „B“ So 18.10.15:30 

 

 


