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bojuje na jaře nejen se soupeři, ale i s
ním úzký kádr. Manaft má však velkou vnitřní sílu, která pomáhá ve 

žších, body potřebné k záchraně elitní okresní sout
pomalu, ale jistě. Kluci bojují a nebojí se nikoho

 

Pernštejn okresní přebor 
 

sobota 24. května 2014      
 

17:00 hodin 
 

                                        

 
Dolní Rovni, vítejte na dalším veledůležitém zápase elitní

krásné fotbalové odpoledne, borci jdou na plac s odhodláním získat t
stánek „U Elišky“ je tu pro opět jen pro Vás!   

          

as najdete rovněž  na  
polocas 

 
 tím, že má  díky 

ní sílu, která pomáhá ve 
okresní soutěže přibývají 

se nikoho!   

  

                                                 

 

zápase elitní okresní soutěže.  
odhodláním získat tři 



 
Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Rove ň 

 
Roveň „A“ – Choltice 0:0  sestava Baláš 1 - Král D. 2, Koláček M. 2, Mládek 1.5, 
Koláček O. 2.5 - Brňák (nehodnocen) - Kašpar 3,  Vach 2.5, Madák 3, Kaplan 2 - 
Absolon 2,5. Střídali: Franc 3 a Johanides nehodnocen. Zápas plný nepřesností, bez 
šancí, spravedlivá remíza  
Mnětice „B“ - Roveň „B“ 6:0 (3:0),  sestava:  Švarc - Nečesaný, R. Shejbal,  
Hloupý, P. Motyčka, Johanides, Marek Šándor, Prokeš, Dušek, Přibyl, Rojkovič, stř. 
M. Cimfl, z naší strany zápas bez kombinace, bojovnosti i zakončení. 
Libišany - Roveň“A“ 5:1(2:1), branka Vach sestava  Baláš 2 - Král D. 3.5, Kašpar 
2.5, Mládek 2, Šišán 3.5 - Brňák 3 - Franc 2.5, Vach 2, Kaplan 1.5, Johanides 3 - 
Absolon 2. Střídal: Mikuláš 3.Až příliš krutá prohra, 60 minut bylo celkem 
vyrovnaných. První naše prohra na jaře… 
Ředice“B“ – Roveň „B“ 0:1(0:0), branka Prokeš, sestava Švarc - Nečesaný, 
Rojkovič, Hloupý, Bareš - P. Motyčka, Marek Šándor, Prokeš, Dušek,  Cimfl. 
V první půli se zranil Švarcm do branky šel Bareš a deset statečných zaslouží 
pochvalu za bojovnost i předvedenou hru, výhru mohl potvrdit po břevně Prokeše 
Nečesáný, z malého vápna však nedopravil míč do prázdné branky. 
  

Roveňský poločas se zeptal za Vás, Martina Brňáka (nar.1982) 
Fotbalové jaro bylo plné očekávání, příjemným 
překvapením jsou výkony celého mužstva, škoda je snad 
jen některých remízových zápasů. K příjemným jarním 
překvapením lze určitě zařadit i výkony Martina Brňáka v 
zápasech našeho áčka. Pár otázek pro  představení tohoto 
hráče, na kterého  domácí diváci ve Valech pokřikovali 
“Rumcajs“. 
Martine, zavzpomínej na své fotbalové začátky.  
Začínal jsem asi v 6 letech v Moravanech pod taktovkou 
Karla Šedivého. V 10 letech jsem šel hrát do AFK SKP 
Pardubice, kde trénoval Ladislav Slezák. Mezi největší 

zážitky patří určitě celorepublikový žákovský turnaj, kde jsme skončili pátí.  
Co dorostenecká léta?  
Ty jsem začínal a téměř celá prožil v Chrudimi, pak přišlo zranění a návrat do 
Moravan.  
Začátky v mužích, taky hostování v Litětinách. Kde všude jsi působil, jak 
vzpomínáš na tuto dobu?  
Svou chlapskou kariéru jsem načal v Moravanech, kde jsem víceméně patřil mezi 
náhradníky. Poté jsem šel do Litětin, kde jsme společně s Milošem Mládkem 
vyztužovali jak střed obrany, tak i kolektiv v hospodě i mimo ni.   
Co ovlivnilo Tvůj příchod do Rovně? 
 Tak samozřejmě z 98%manželka (pozn. Pavlína, rozená Kopová), dále lanaření pana 
Podzima (P.Herbst) a jisté finanční záležitostí s jednou litětinskou, rádoby hvězdou.  
Tvým švagrem je Petr Kopa (nar. 1980). Stále kope v Holicích, v Rovni již 
několik let trénuje elévy, ale k vlastnímu fotbalovému návratu domů se pořád 
nemá. Není to škoda?  
Je to určitě škoda, ale myslím si, že zatím má na víc než na okresní soutěž a na návrat 
jednou taky dojde. 
 



 
 
Se kterými spoluhráči si na hřišti rozumíš nejvíce? 
 Těžko říct, myslím, že fungujeme dobře jako celek, a já jsem rád, že můžu být 
součástí toho celku. 
Na které své spoluhráče a trenéry vzpomínáš nejvíce?  
Mezi spoluhráče, na které nejvíc vzpomínám, patří určitě Luboš Loučka (pozn. nyní 
FK Baumit Jablonec), se kterým jsem hrál v Pardubicích a pak i v Chrudimi. Tenkrát 
byl hodně malý, ale fotbalově nás všechny převyšoval. No a trenéry, jak už jsem 
zmiňoval: Šedivý, Slezák, dále pan Škvrňák a samozřejmě pan František Franc.   
Máš nějaký fotbalový vzor, komu fandíš? 
 Fandím určitě těm fotbalovým „dědkům“, kteří navzdory svému věku, a pokud jim 
to zdraví dovolí, jsou schopni podávat super výkony. Třeba jako pan Melc u nás v 
Rovni. 
Jak vidíš perspektivu fotbalu v Rovni a okolí?  
Tak fotbal obecně je závislý jednak na financích a co je důležitější, tak na hráčích. Je 
důležité si vychovávat svoje hráče, ale s dnešní mládeží je to složité. Nicméně si 
myslím, že pokud se fotbalu budeme věnovat, tak má v Rovni budoucnost.    
Patříš k robustním hráčům, se svou postavou se dokážeš prosadit při pozičním 
bránění, ale i při zakončování standardních situací. Prozradíš svou výšku a 
váhu, neoblíbenější jídlo a pití i post, na kterém se cítíš nejlépe?  
Měřím 198 cm a co se váhy týče, tak už je téměř jateční. K nejoblíbenějším jídlům 
patří maso na všechen způsob proložené pivem. Co se týče postu, tak jsem nejvíc hrál 
stopera. V áčku pro mě trenér našel, řekl bych, ideální flek.  
Prozraď našim čtenářům co děláš, co Tě živí? 
 Už skoro 10 let jsem v base. Volný čas se snažím trávit s rodinou 
Co děti? Máš už svého fotbalového pokračovatele?  
Děti mám dvě, Štěpánovi je šest a Adéle tři roky. Jestli někdo z nich bude hrát fotbal, 
to ukáže až čas. 
Na závěr, co bys chtěl vzkázat spoluhráčům, funkcionářům a divákům? Co bych 
tak mohl vzkázat? 
 Divákům, ať na nás chodí, i když by se třeba nedařilo. Trenérovi nervy ze železa, 
hlavně v závěrečných minutách zápasů, my na hřišti to taky nemáme jednoduché. 
Funkcionářům, ať vytrvají v dobré práci. A hráčům, ať vydrží zdraví, abychom dál 
mohli rozdávat tu fotbalovou radost.  Martine, díky za odpovědi. Ať se daří i dál, 
ať můžeme i za rok chodit na okresní přebor. 
 
 
 

Náš  soupeř v minulém kole 
 

SK  Křičeň – Mikulovice 3:2 (1:1), branky domácích Půlpán, Hackenberg, Malý 
 

Jak se hrálo na podzim? 
 

 SK Křičeň „A“–  Roveň “A“ 1:0 (0:0),  branka Hynek   
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Roveňský polo čas opět nahlédl do zajímavé knihy… 
V letošním roce vydala  MOBA s.r.o. Brno knihu Vladimíra Šindeláře „Zločiny za 
časů c.k. monarchie, kriminální příběhy ze starého Rakousko – Uherska.“ Mezi 
dvaceti krimi příběhy z let 1861 -1914 najdete i  Příběh prokletého statku  z 
Komárova u Dašic (5 otrávených arzénem, vrahem Josef Englich), Případ krásného 
dragouna, který se odehrál v témže statku a  vrahem vlastních dětí byl František 
Novotný. Oba příběhy obsahují i popis následné popravy těchto masových vrahů.  
Případ smutných milenců (Kateřina Schejbalová a František Tomášek) zase 
popisuje rozhodnutí milenecké dvojice z Horní Rovně skoncovat společně se životem 
zastřelením. On zastřelil nejprve ji, sebevraždu již nezvládl a nakonec se utopil v řece 
Loučné…I to patří do historie naší obce. 
 

Dobrá zpráva 
Druholigový hráč FC Hradec Králové, Honza Shejbal z Dolní Rovně, který v dubnu 
oslavil své dvacáté narozeniny byl nominován k zápasu reprezentace České republiky 
do 21 let. V zápase Slovensko – ČR 3:1 v Senci dne14.5.2014 nastoupil v základní 
sestavě a odehrál 64 minut. Gratulujeme! Připravujeme pro Vás zajímavé podrobnosti 
z reprezentačního srazu.   
 

Další program našich mužstev 
TJ Sokol Roveň „B“  - Býšť     Ne     25.5.17:00 
SK Nemošice „B“   - TJ Sokol Roveň „B“  Ne       1.6.17:00 
Lázně Bohdaneč   - TJ Sokol Roveň „A“  Ne    1.6.17:00 
TJ Sokol Roveň „A“  - Přelovice    So       7.6.17:00 
SK Popkovice   - TJ Sokol Roveň „B“  So       8.6.17:00 
 

 
 


