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Poslední kolo Fotbalové národní ligy nabídlo 
Hradec Králové. 4. června 
fotbalistů v poměru 1:0 rozhodl o tom, že  
nejvyšší fotbalové soutěže, která ponese název SYNOT liga
je historicky prvním hráčem
snímku vpravo je s gólmanem 
začínal v sousedním Ostřetín
ani naši hráči Pavel Švarc, Tomáš 
připraví Roveňský poločas obr
v nejvyšší fotbalové soutěži!
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Vítejte v Dolní Rovni, vítejte
Přejeme Vám krásné fotbalové odpoledne
zprávou: „Jsme zachráněni a v
v okrese!“  Přejeme Vám již dnes krásné léto i dovolenou, poslední vydání 
Roveňského poločasu, hodnocení sezóny 2013/2014,  najdete po odehrání posledních 
mistrovských zápasů již tradič
Váš nápor, přejeme Vám krásné fotbalové odpoledne v
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Poslední kolo Fotbalové národní ligy nabídlo atraktivní derby FK Pardubice 
června 2014 tento zápas, který skončil vítězstvím hradeckých 

rozhodl o tom, že  FC Hradec Králové se po roce vrací do 
, která ponese název SYNOT liga. Jan Shejbal
čem z Dolní Rovně, který se do této soutě

gólmanem Tomášem Koubkem (nar.1992)
řetíně. Zápasu přihlíželo 2 500 diváků, mezi 

i Pavel Švarc, Tomáš Krpata, Luděk Vach a Václav Melc.
čas obrázkový speciál.  Honzo, gratulujeme, a
ěži!     

Pernštejn okresní přebor 
 

sobota 7. června 2014      
 

17:00 hodin 
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Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 

 
Roveň „A“ – SK K řičeň „A“ 2:1  (1:1), branky Vach 2, sestava J. Baláš (2) - D. Král (3), M. 
Koláček (1,5), L. Mládek (3,5), D. Šišán (2) – L. Vach (2) – A. Kašpar (3), T. Madák(3), L. Kaplan 
(2,5), J. Franc (4) - M. Absolon (3) střídali: J. Dušek (2,5), O. Mikuláš (2), L. Johanides(1,5)). 
Důležité vítězství s fotbalově zdatným soupeřem, Luděk Vach opět nezklamal a vstřelil oba góly. 
Roveň „B“ - Býšť 4:0 (0:0), branky Šándor Marek 2, Prokeš 2, sestava:  . Baláš - M. Nečesaný, R. 
Shejbal, L. Hloupý, T. Bareš - L. Johanides, J. Prokeš, Michal Šándor, Marek Šándor - J. Dušek, R. 
Přibyl (střídali: P. Motyčka, M. Cimfl), fotbal který diváky bavil, radost pohledět na naši fotbalově 
sebevědomou nastupující mladou garnituru. Jen tak dál pánové! 
SK Lázně Bohdaneč - Roveň“A“ 1:4 (0:2), branky Vach, Kašpar, Mládek, Absolon sestava Baláš 
2 - Král D. 2, Koláček M. 1.5, Mládek 2, Šišán 4 - Franc 3, Kašpar 2, Vach 1.5, Kaplan 2.5, 
Johanides 2.5 - Absolon 2.5. stř. Mikuláš 3, Kopřiva a Král R. nehodnoceni.  Na bývalém 
prvoligovém stadiónku náš tým odehrál výborný zápas a důrazně potvrdil, že patří mezi okresní 
elitu! 
Nemošice B - Roveň „B“ 5:4 (4:0), branky Přibyl 2, Prokeš, Šándor, sestava P. Švarc 1,5; M. 
Nečesaný 3; R. Shejbal 3; L. Hloupý 3,5; T. Bareš 2; J. Dušek 4; J. Prokeš 3,5; Michal Šándor 3,5; 
R. Pachovský 3,5; Marek Šándor 3,5; R. Přibyl 2,5 (P. Motyčka 3), trenér Rojkovič hodnotil zápas, 
citujeme: “ Průběh zápasu o třetí místo mně přišel jako film Nebe a dudy. Chválím mužstvo, že za 
nepříznivého stavu po prvním poločase dokázalo zabojovat a snížit výsledek dnešního zápasu.“ 
 

Roveňský poločas se zeptal na starosti starostek 
 obcí Dolní Roveň a Přelovice, paní Ivy Vinařové a paní Hedviky Šprincové 

 
Dolní Roveň a Přelovice. Dvě obce z různých koutů 
okresu Pardubice, které od sebe dělí vzdálenost 32 
kilometrů. Pro malé přiblížení toho, čím tyto obce 
aktuálně žijí, jsme požádali starostky obou obcí o 
zodpovězení několika následujících dotazů. 
Jak byste stručně a výstižně charakterizovala 
Vaši obec, kolik v ní žije aktuálně obyvatel? 
Iva Vinařová (dále jen I.V.): Krásná dlouhá obec v 
rovině, ve které se doufám v pohodě žije aktuálně 
1974 obyvatelům. 
Hedvika Šprincová (dále jen H.Š): Stručně? 
Přelovice - menší, malebná, upravená, do lesů 
zasazená obec s 210 obyvateli. Však se přijeďte 
podívat a uvidíte, jak  je u nás hezky. 
Daří se Vám podporovat zájem mladých lidi o 
život ve Vaší obci, nebo máte pocit, že Vám 
obyvatelstvo trvalé stárne? 

I.V.: Řada mladých u nás zůstává, případně přicházejí odjinud, takže si myslím, že ano. Nabídkou 
stavebních parcel, lékařů, školkou a školou v místě, možností zapojení dětí i dospělých do 
společenského života v obci. Pro děti funguje výuka hry na hudební nástroje, kroužky mladých 
hasičů a v neposlední řadě i malých fotbalistů. „Pardubáci“ a „Hradečáci“, kteří sem za bydlením 
přicházejí,  tvrdí, že je u nás příjemnější místo pro život než ve velkých městech. 
H.Š.: Teď si nejsem jistá, jakou podporu máte na mysli. Jestli je to otázka trvalého bydlení mladých 
lidí, tak to se domnívám, že se docela daří. Přesto že obec nevlastní lokality, které by mohla 
zájemcům k výstavbě nabídnout, někteří buď pozemek od někoho odkoupí a postaví si bydlení 
nové, nebo koupí dům starší a postupně ho rekonstruují. Podle mých zjištění je hlavním kritériem 
poloha obce, klidné a čisté životní prostředí (lesy, Opatovický kanál, blízké Mělické písníky), dobrá 
dopravní obslužnost a poměrně krátká vzdálenost do větších měst. 
Co patří v současné době mezi prioritní úkoly, které ve Vaší obci zajišťujete? 
I.V.:  Vytvoření protipovodňového plánu obce a poté jeho realizaci. 
H.Š.: Tak jako v jiných menších či větších obcích, tak i u nás, je stále co zlepšovat, modernizovat a  
 
 



 
budovat. Současnou prioritou je příprava výstavby Společenského domu, který nám v obci chybí. 
Co tvoří náplň společenského a kulturního života Vaší obce, čím byste se chtěla pochlubit? 
I.V.: Řada akcí pořádaných hasiči v jednotlivých obcích / čarodějnice, dětské dny atd./ 
zahrádkářské výstavy, plesy, tradiční cyklomaraton, rybářské závody. Obec v opravené sokolovně 
pořádala několik velmi zdařilých divadelních představení a koncertů. Svou kvalitou je vždy 
výjimečný květnový koncert v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni. Letos již na 17. koncertu v 
pořadí hrálo Vaňhalovo kvarteto se spoluúčinkováním Mgr. art. Fr. Machače. Koncertu se zúčastnil 
vnuk ministerského předsedy Fr. Udržala pan Jiří Žďárský s chotí, hudební skladatel Zdeněk Šesták 
a několik současných i bývalých hudebníků České filharmonie a další hosté. 
H.Š.: V této oblasti je aktivita obce spíše směřována k našim dětem, a to celoročně. Od roku 2007 
pravidelně pořádáme Mikulášské nadílky a následně Karnevaly. Velmi populární je pálení 
čarodějnic, kdy děti v kostýmech čarodějů kreslí křídou na silnici, což se jim velmi líbí. U ohně si 
pak opékají buřty a doslova se u čarodějnic vyřádí. Na začátku prázdnin je to Dětský den na 
místním hřišti, který již několik let za podpory obce organizuje místní sdružení hasičů. Na konci 
prázdnin připravujeme „Loučení s prázdninami“. U hřiště máme k dispozici i venkovní taneční 
parket s krytým pódiem pro pořádání kulturních akcí.  Dalo by se říci, že se u nás celoročně „ stále 
něco děje“.  
Je něco ve Vaší obci, co byste chtěla změnit a třeba se to až tak úplně nedaří? 
I.V.:  Především odstranit nešvar -  odkládání odpadů na břehy potoka Lodrantka, které pak zvyšuje 
povodňové nebezpečí v obci. 
H.Š.: Změnit by se určitě něco dalo, ale vše je bohužel o penězích. 
Co sport a obec? Jakým způsobem podporujete u Vás tuto oblast veřejného života? 
I.V.:  Obec podporuje každoročními příspěvky činnost TJ Sokol Roveň, FC Litětiny a provoz 
sokolovny. V Horní Rovni a Komárově jsou vybudovány tenisové kurty a další veřejné prostory 
používané na neorganizovaný sport. V loňském roce bylo vybudováno víceúčelové sportoviště 
s umělým povrchem v Dolní Rovni. To je nejvíc využíváno základní školou, ale je rovněž  možné si 
jej pronajmout na hraní fotbalu, florbalu, volejbalu, tenisu, basketbalu apod. za sazbu 100,--Kč/hod. 
H.Š.:  Obec Přelovice nabízí poměrně dobré sportovní vyžití v našem sportovním areálu 
s víceúčelovým a fotbalovým hřištěm jak pro místní občany, tak pro návštěvníky obce. Víceúčelové 
hřiště je dosti využívané, a to i v zimních měsících, kdy hlavně mužská část občanů všech věkových 
kategorií chodí hrát hokejbal. Poměrně činný je místní fotbalový klub, který je bohužel složen 
převážně z hráčů z okolních obcí. I přesto obec klub TJ výrazně, nejen finančně, podporuje.  
Jaký je Váš osobní vztah ke sportu a fotbalu zvlášť? Chodíte na fotbalové zápasy? 
I.V.: Vztah ke sportu jsem měla a mám více než kladný. Ve škole jsem hrála mimo jiné v dívčí 
fotbalové jedenáctce. Fotbal je krásný sport, je radost se na něj dívat, když je dobrý. Na fotbal 
chodím z nedostatku času spíše výjimečně,  ale fotbalová derby mezi Rovní a Litětinami, která jsem 
v poslední době viděla, byla velmi pěkná. 
H.Š.: Můj vztah ke sportu jako takovému, je velice kladný, ale musím se přiznat, že konkrétně 
fotbalu moc nerozumím, i když můj syn se aktivně fotbalu věnuje a fotbal hrál  dříve aktivně za 
Přelovice  i můj manžel. Myslím, že fotbal je spíše mužská záležitost, ale přesto občas fotbalový 
zápas navštívím,  především pak když hraje  syn. 
Víte, kteří hráči Vašeho týmu patří aktuálně k nejlepším? 
I.V.: Hodnocení hráčů nechám na trenérech a zasvěcených fanoušcích. 
H.Š.: Nevím. Jak jsem uvedla, drtivá většina hráčů je z okolních obcí, takže je vlastně ani neznám. 
Jaký je Váš tip na výsledek dnešního zápasu, kdo z Vašeho týmu vstřelí banky? 
I.V.: Roveň vyhraje 4:1 a branky vstřelí ti, kteří budou mít nejlepší mušku. Dobrých střelců je v 
týmu několik. Třeba  Luděk Vach,  Milan Absolon nebo Václav Melc, který  je, bohužel,  zraněný... 
H.Š.: Můj tip je 3:1 ve prospěch Přelovic. Kdo vstřelí branky? To není důležité, ale doufám, že ti 
nejlepší. 
Na závěr klasická otázka, co chcete vzkázat hráčům, funkcionářům a divákům obou oddílů? 
I.V.: Všem přeji hodně zdraví, pohody a splnění jejich přání a sportu zdar. 
H.Š.: Hráčům přeji hodně vstřelených branek a co nejméně zranění. Funkcionářům hodně 
trpělivosti a radosti nejen z vítězných zápasů. A divákům, fanděte slušně, bavte se sportem  a 
radujte se ze života. Děkujeme za Vaše odpovědi, ať se Vám vše daří a jako starostky máte jen 
příjemné starosti! 
 
 
 



Náš  soupeř v minulém kole 
TJ Přelovice – Mikulovice 6:4 (3:2), branky domácích Hačko 3, Vohralík 2, Čapek  

 
Jak se hrálo na podzim? 

 TJ Přelovice „A“–  TJ Sokol Roveň “A“ 1:5 (0:5), branky Hačko – Vach 3, Machatý 2   
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru 

 
Další program našich mužstev 

SK Popkovice   - TJ Sokol Roveň „B“              So       8.6.17:00 
 AFK Opatovice nad Labem  - TJ Sokol Roveň“A“      So     14.6.17:00 

TJ Sokol Roveň „B“  - AFK SKP Pce     Ne     15.6.17:00 
 

Telegraficky… 
 
Luděk Vach v zápase se SK  Křičeň vstřelil svou stou branku v barvách mužů TJ Sokol Roveň. 
Luďo, jen tak dál, gratulujeme!    
David Král (nar.1985) se žení! Dne 14.6.2014 si  David řekne společné ANO se svou vyvolenou,  
kterou  je Biserka Emilova Bogdanova. Hodně štěstí na společné cestě životem, gratulujeme! 
Brigáda a ukončení sezóny. Po vzoru dnešního soupeře se již čtvrtým rokem koná dne 21. června 
2014 netradiční ukončení sezóny. Sraz hráčů všech kategorií, funkcionářů i našich příznivců je již 
v 8:30 hodin a začíná se velkou brigádou na hřišti. Následovat bude vyhodnocení sezóny a posezení 
u dobrého jídla a pití. Čekáme Vás opět v hojném počtu! 
Víte,  že Roveňský poločas  pro Vás připravujeme již pátým rokem, první vydání vyšlo 3.4.2010. 

 
Poděkování… 

 
Pomalu končí sezóna a je čas ohlednout se a trochu někomu i poděkovat.  Děkujeme všem našim 
příznivcům,  sponzorům, obci Dolní Roveň, prostě všem lidem, ochotným jakkoliv pomoci.  
Například Miroslav Sháněl zajistil pro náš areál dětské pískoviště, pan Josef Čapek  zlikvidoval 
nechtěný porost pod lavičkami a stálou iniciativou pomáhá vylepšovat náš  areál,  Zdeněk 
Motyčka, Jaroslav Valenta, Miroslav Kašpar a syn pomohli osobně či materiálně při údržbě 
kabin a ošetřování hřiště, Radek Král a firma FRUTIGER CZ s.r.o.,  Týniště pomohli při 
dovybavení hřiště, které naši arénu dále zkompletovalo. Pan Jiří Pištora zase ochotně opravil naši 
sekačku, se kterou pravidelně upravuje  pažit hřiště  Ludvík Moty čka.   Nelze zapomenout ani na 
naše „výbory“ v čele s  Ing.Milanem Cimflem, starostou, a Lenkou Kantorovou, místostarostkou 
TJ Sokol za administrativní zajištění chodu naší TJ i oddílu kopané. Díky i všem dalším 
nejmenovaným!    
 

 


