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Minulý týden sehrálo naše mužstvo další d
František Franc  si musel př

jako trenér týmu z obce, která 
k prasknutí. Na obrázku vidíte 
se synem Adamem, Vaška Melce (koleno), Davida Šišána (kotník)

byl 

Vítejte v Dolní Rovni, vítejte
Náš tým přivezl minulý týden 
doma s týmem z Nemošic. Soupe
FAČR za hráče, který nastoupil do zápasu
body. S ohledem na snížení poč
pravděpodobně  až pět mužstev, proto je každé vít
který postihla nebývalá marodka se 
radost po zápase zůstala doma. 
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Minulý týden sehrálo naše mužstvo další důležité utkání na hřišti TJ Valy. Trenér 
připadat spíše jako šéf lapiduchů z polního 

z obce, která čítá dva tisíce obyvatel.  Marodka 
ku vidíte zleva zraněné hráče Ondru Mikuláše (poran

, Vaška Melce (koleno), Davida Šišána (kotník)
byl snad fit) a Luďka Vacha (sval)  

  
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 

 
Dolní Rovni, vítejte na dalším mistrovském zápase elitní okresní sout

minulý týden cenný bod ze hřiště TJ Valy, náš dnešní 
Nemošic. Soupeř dále z důvodu nezaplacení člensk
terý nastoupil do zápasu s TJ Valy přišel kontumací o

ohledem na snížení počtu mužstev v příštím soutěžním roč
ět mužstev, proto je každé vítězství důležité. Věř

á marodka se dnes opět vybičuje k takovému výkonu, aby 
ůstala doma.  Pro Vaši pohodu je tradičně připraven ob
řejeme Vám veselé, fotbalem vylepšené  Veli

  

as najdete rovněž  na  
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řišti TJ Valy. Trenér 
polního lazaretu než 

.  Marodka byla plná   
e Ondru Mikuláše (poraněná ruka) 

, Vaška Melce (koleno), Davida Šišána (kotník), Jirku Ročka (ten 

              

 

dalším mistrovském zápase elitní okresní soutěže.  
náš dnešní soupeř prohrál 

členského příspěvku 
išel kontumací o důležité tři 
ěžním ročníku opustí soutěž 
ůležité. Věřme, že náš tým, 

takovému výkonu, aby 
řipraven občerstvovací 

ikonoce!   



Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Rove ň 
Roveň „A“ – Dašice “A“ 4:0 (3:0 ), branky Absolon 
2, Madák, Kašpar, sestava J. Baláš 1.5 - D. Král 1.5, 
M. Koláček 1, L. Mládek 2, D. Šišán 3 - L. Kaplan 2, 
T. Madák 1.5, M. Brňák 2, A. Kašpar 2, J. Franc 2 - 
M. Absolon 1. (Střídali: O. Mikuláš, L. Johanides, J. 
Dušek). Velice povedený zápas, naši kluci byli po 
všech stránkách lepší, vynikli Absolon a Madák 
Valy – Roveň“A“ 2:2 (1:1), Absolon 2, Baláš 2 - 
Král D. 2.5, Koláček M. 2, Mládek 1, Kašpar 3 - 
Johanides 3, Kaplan 2, Madák 2.5, Brňák 3, Franc 3 – 
Absolon 1, střídali: Dušek,  Král R. - nehodnoceni.         
Spravedlivá remíza, škoda, že nejlepší hráč  Milan 
Absolon (na obrázku) nezkompletoval hattrick. 
Proměnil krásně dva trestňáky, další povedený mu 
gólman vytáhl od tyče, nezakončil sólový  nájezd. 
Dašice „B“- Roveň “B“ 3:0 (0:0), sestava V. Smítal 
- P. Švarc, R. Shejbal, J. Roček, M. Nečesaný - J. Dušek, J. Prokeš, P. Motyčka, Mar. 
Šándor - R. Přibyl, T. Bareš (střídal L. Hloupý). První půle vyrovnaná. Ve druhé 
polovině domácí posílili a náš omlazený tým přehráli. 
Roveň „B“ - Dolany 2:1(1:1), Přibyl, Prokeš (p.) – Štancel, sestava: Baláš, 
Nečesaný, R. Shejbal, Švarc, Bareš – Dušek, Prokeš, Mi.Šándor, Ma.Šándor – 
Rojkovič, Přibyl, střídali P.Motyčka, Hloupý, Johanides. Vyrovnaný zápas, rozhodla 
penalta v poslední minutě.   
 

Cyklus vzpomínek našich pam ětníků: Bohumil Ku čera (nar. 1948) 
Bohouš Kučera je žijící legendou roveňského 
fotbalu.  Suverénně vévodí oddílovým 
statistikám, po skončení své hráčské kariéry 
řadu dalších let se svou manželkou Věrou 
zajišťoval provoz stánku občerstvení, jejich 
bramboráčky byly vyhlášeným zpestřením 
fotbalu v Rovni. Odpracoval bezpočet 
brigádnických hodin v areálu hřiště, aktivně 
se přičinil při budování restaurace za 
sokolovnou, stále patří mezi věrné příznivce 
našich barev při domácích zápasech. Dnešní 

povídání s tímto hráčem je i dobrou příležitostí nahlédnout do statistik a opět si 
připomenout něco z fotbalové historie našeho oddílu…  
 

Pořadí nejlepších hráčů  po podzimu  sezóny 2013– 2014, 
tj.  za 43,5 roků 

 zápasy branky přihrávky  
1.Motyčka L. 949 180 311  
2.Kučera B. 748 575 281  
3.Štěnička P. 633 259 117  
4.Melc V. 632 275 172  
5.Shejbal  Jar. 535 26 43  

Již jen letmý pohled prozrazuje, že Bohumil Kučera nastřílel do sítě soupeřů 
neuvěřitelných 575 gólů a jeho pozice nejlepšího kanonýra v Rovni je pravděpodobně  



 
dlouhodobě neohrozitelná. „Sportovat jsem začal ve svém školním věku. Na výběr 
toho tehdy moc nebylo. Chodil jsem cvičit do Sokola, ve škole jsem dělal atletiku 
pod vedením učitele p. Horáka. Se mnou třeba Broňa Morávek, Pavel Shejbal nebo 
Láďa Kopecký.  Fotbal se tehdy hrál na každém plácku. Ve 12 až 13 letech jsme 
jezdili hrát přáteláky za  Městec - Uhersko.  Hrálo se v Uhersku u Loučné, každou 
chvíli jsme museli tahat míče z vody podběrákem. Jezdili jsme na kole až na Vraclav.  
V učení jsem byl v Trutnově a tam jsem hrál fotbal a taky hokej a košíkovou, dělal 
jsem tam i atletiku. Například na učňovských přeborech v Bratislavě jsme ve štafetě 
na 3 x 1000 metrů  získali 1. místo. V sedmnácti letech jsem po „ostaršení“ začal hrát 
fotbal za muže Sokola Ostřetín. Tam se mnou dále jezdili Broňa Morávek, Jiří 
Svoboda, přezdívaný Čangaj, a Fanda Ráček. Dále mě čekala základní vojenská 
služba, sloužil jsem na letišti v Žatci. Zúčastnil jsem se výběru do vojenského 
mužstva Dukla Žatec, ale neprosadil jsem se tam.  Po vojně jsem se vrátil zpět do 
Ostřetína. Trénoval tam tehdy pan Horák z Pardubic, který mě po fotbalové stránce 
dost naučil. Nastřílel jsem i dost branek, něco kolem dvaceti za rok. Když byl 
v Rovni založen fotbal, tak jsem po ročním působení přestoupil z Ostřetína  domů. 
Hráli jsme v Litětinách,  kam chodilo poměrně dost lidí. Nebyly kabiny, převlékali 
jsme se na sále u Franty Horáka. Na některé zápasy přišlo 200 - 300 diváků. Diváci 
s námi jezdili i na venkovní zápasy, autobusem nebo i na kole. Pokud jde o mé 
spoluhráče, bylo jich dost, některé z nich vidíte na přiložených fotografiích. Vždy 
jsem hrál v útoku, na pravém nebo levém křídle.  Po vyhraných zápasech se posedělo 
v hospodě u Horáků a bylo dost veselo. Hrálo se v neděli a pondělky byly dost kruté. 
V zaměstnání však bylo jasné, že když v pondělí nepřijdu, mám dovolenou. 
Takových pondělků bylo v mé kariéře docela dost. Fotbal jsem hrál taky za firemní 
tým Spoje Pardubice. Projezdili jsme křížem krážem celou republiku, sehráli řadu 
turnajů. I  na tyto zápasy  a zájezdy rád vzpomínám. 
Když se vybudovalo hřiště v Rovni za sokolovnou, tak jsem se uklidnil. Výjimky 
byly při postupu do vyšší třídy, ty bylo vždy potřeba řádně oslavit.  Posedět  a 
zhodnotit zápas jsme chodili v hojném počtu, hráči společně s diváky i funkcionáři, a 
to  buď do hospody Na Křižovatku, kde nejen já vzpomínám na hostinského pana  
Ondřeje Blaščaka z Holic,  nebo Ke Kostelu, když tam šéfoval pan Soukup. Byla - li 
dobrá nálada,  předváděl nám svá kouzla s kartami.  Za zmínku určitě stojí éra 
okresního přeboru, který se hrál v době, kdy nás trénoval Milan Čada z Pardubic a 
kopal tady Honza Trkal, Karel Kmoníček či Milan Kočičko, všichni zkušení hráči, 
kteří působili  v Lokomotivě Pardubice. Výborní fotbalisté a mraky veselých zážitků 
s nimi. Jednou Milan přišel na zápas se Slovanem Pardubice, který se hrál dopoledne 
kolem 10 hodiny přímo z baru, cestou ztratil jeden, tehdy moderní dřevák, ale na 
hřišti patřil k nejlepším. Na posvícení někdy tato partička vydržela v Rovni od 
nedělního zápasu až do pondělní Zlaté hodinky, hospodský již na ně ráno čekal 
s vynikající česnečkou, když jsme hráli dvoudenní turnaj v Zámrsku, taky tam zůstali 
přes noc a druhý den na hřišti byli v pohodě. Na zápasy jsme v průběhu mé aktivní 
hráčské kariéry jezdili převážně autobusem. Ludva Motyčka byl správným 
kronikářem, evidoval i to, kdy má který hráč svátek či narozeniny. Po zápase vytáhl 
z tašky nebo z koše na dresy nějakou lahvinku a bylo veselo. Parta kolem fotbalu 
byla vždy dobrá a zažilo se dost a dost příhod  na hřišti i mimo něj. Vzpomínám 
například na zápas v Živanicích, kde jsem do brejku poslal kanonýra Luboše Zoubka.  
 
 
 



 
Z půlky hřiště se hnal na bránu, řval jsem na něj „klídek“. Když dosprintoval na 
vápno, bouchnul do balónu, rána jako z děla! Trefil brankáře do hlavy, ten se skácel a 
museli ho polévat studenou vodou… Luboš Zoubek, to byl taky expert. Kolikrát mu 
ujel poslední spoj do Holic. Hostinskej,  pan Blaščák, mu vždycky říkal: „fedruj 
holickej“, ale kdepak,  nakonec musel mnohokrát jet až s ním, když hospodu zavřel. 
Divokej byl i jeden derby zápas s Ostřetínem, když Slávek Bachura a Josef Svoboda 
z Ostřetína naháněli po hřišti v Rovni našeho gólmana Karla Kmoníčka.  Červené 
karty? Pár jsem jich posbíral, ale nebylo to tak hrozné. Pamatuji se, že rozhodčí Ryba 
mě vyloučil celkem třikrát, jednou jsem dostal červenou od Franty Vániše, se kterým 
jsem  jezdil vlakem do práce. Vše jsme si po té neděli cestou probrali. V Opatovicích 
jsem byl vyloučen rozhodčím Vokounem, společně se mnou i gólman Venda Toušek 
a Míra Pýcha, výrazně oslabený tým to dotáhl do konce s remízou 1:1. Na tehdejší 
dobu jsem se ženil dost pozdě, ve svých 33 letech, s aktivním fotbalem jsem končil 
někdy ve svých 43 letech, následovalo pak ještě několik zápasů se starou gardou. 
Zhruba 6 let jsme společně  s manželkou Věrou a Ludvou Motyčkou zajišťovali 
fungování občerstvovacího stánku na hřišti.  Pokud jde o funkcionáře, nelze 
zapomenout na kováře  Hemerku či Karla Hampla.  Současný fotbal v Rovni se mi 
líbí. Určitě je rychlejší a tvrdší než v naší době. Zápasy jako divák prožívám snad víc, 
než když jsem hrál sám. Klukům přeji, ať se jim daří, ať hrají jako doposud a ať udrží 
v Rovni do budoucna minimálně okresní přebor!“ 
 

Náš soupeř v minulém kole 
Mikulovice - Nemošice 0:1 (0:0), po stálé převaze domácích 

 
Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 
 

Jak se hrálo na podzim? 
SK 1.FC Mikulovice“A“ - TJ Sokol Roveň „A“2:2 (2:1), Hromek,Těšínský – Vach 2   

 

Další program našich mužstev 
TJ Sokol Roveň “A“   - SK Nemošice  So  26.4.17:00 
TJ Sokol Roveň „B“              - Sokol Dříteč „B“  Ne  27.4.17:00 
TJ Sokol Roveň “A“   - Sokol Újezd „A“   Čt   1.5.17:00 
FC Stavospol Litětiny „B“             - TJ Sokol Roveň „B“            Ne    4.5.17:00 
 

 


