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Poznáváte je? Ano, jsou to skutečně fotbalisté TJ Sokol Roveň.  Tentokrát však nikoliv  
na fotbalovém pažitu, ale na tradičních Šibřinkách v naší sokolovně.  Na obrázcích ze dne 

16.2.2013 určitě poznáváte zleva Honzu Kopřivu, Aleše Kašpara, Vaška  Melce, Honzu Baláše 
 a Jirku Ročka  

 
 
 
 

  Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni  
 

 Sobota   6. dubna  2013  
 

16:30  hodin 
 

Okresní p řebor  
                                                  

 
 

 
 

Vážení sportovní přátelé, vítejte na dalším mistrovském zápase hraném na našem 
fotbalovém hřišti v Dolní Rovni. Fotbalové jaro pořád nemůže pro vrtochy počasí  naplno 
nabrat dech, přesto věřme, že toto vydání Roveňského poločasu nebude již určeno,  jako 
předchozí dvě připravená čísla,  pouze pro založení do šuplíku,  ale že se již konečně 
dostane mezi diváky na fotbalovém hřišti.  Minulý velikonoční víkend měl  mít na programu 
hned dvě derby. V sobotu naše áčko mužů odehrálo svůj nepovedený zápas v sousedních 
Dašicích, béčko  potom v neděli pro nepřízeň počasí nemohlo odehrát svůj derby mač s 
rezervním týmem  Litětin. Dnešní soupeř je doposud na prvním místě tabulky a netají se 
tím, že by rád postoupil do I.B třídy. Takže naše borce nečeká určitě lehký zápas, přesto 
věřme, že pokud podají stoprocentní výkon, můžou všechny body zůstat doma.  Přejeme 
Vám krásný sportovní zážitek a nezapomeňte, že i dnes je pro Vás v provozu 
občerstvovací stánek, který má na povel Herbst Pavel.      

 



 
 
 

                             
Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 

 
   AFK Ost řešany – Rove ň „A“ 0:0, sestava Baláš 2,5 - Koláček O. 2, Koláček M. 1.5, Mládek  3, 
Král D. 2 - Šišán 3, Mile 3, Kaplan 2.5, Franc 2 - Vach 2, Kašpar 2. Král R. nehodnocen.. 
Zasloužená remíza, pro náš oslabený tým (chyběli Madák, Melc, Mikuláš, do hry nepustil rozhodčí 
pro neúplné označení klubu  na registračním průkazu  Ročka a Kučeru) je bod úspěchem.   
 
 Sparta Dašice „A“ – Rove ň „A“ 1:0 (1:0), sestava  Baláš 2,5 - Král D. 3, Mládek 2, Koláček M. 
3, Koláček O. 3 - Franc 3, Kaplan 3, Kašpar 3, Mile 3 - Vach 2.5, Melc 3. Střídali: Kučera 2, 
Mikuláš a Šišán nehodnoceni.Po celý zápas mělo naše mužstvo optickou převahu, co naplat, 
když domácí z ojedinělé šance těsně před přestávkou rozhodli o výsledku utkání. Až příliš bylo 
znát, že v útoku již není Milan Machatý, který se vrátil do Ředic.  
 

Jak   vypadají tabulky  p řed tímto víkendem ?  
Okresní p řebor : 1.Mnětice 37 b.,  2.Přelouč B 33 b., 13. Roveň 19 b., 14. Choltice 15 b., 15. 
Chvojenec 14.b, 16.Chvaletice 14 b. 
IV. třída Holicko :  1. místo AFK SKP 37 b., 2. Vysoké Chvojno 34 b., 11. Roveň B 12 b.,  
13.Litětiny 11b. a na posledním,  14. místě jsou Mnětice B s 11 b.   
 
 

Jak se hrálo na podzim ? 
   

Mnětice – Rove ň 3:1(2:1), branky Závorka, Doležal, Moravec – Vach 
 

Náš soupe ř v minulém kole 
Mnětice – Nemošice  2:1 (1:0), branky domácích Doležal, Szanisló  

 
Roveňský polo čas se  za Vás zeptal  Davida Svobody, DiS.  a Radka  Krále, DiS.    

 
   Dne 3. března 2013 se 
uskutečnila Valná hromada Sokola 
Roveň. Jednalo se o Valnou 
hromadu spojenou s volbou 
nového výboru, starosty a 
jednatele na další tříleté funkční 
období. Stávající výbor pracoval ve 
složení David Svoboda, DiS – 
starosta, Radek Král,DiS -  
jednatel, členové Ing.Tomáš Hála, 
Ing.František Mikuláš, Ing. Milan 
Cimfl, Ludvík Motyčka, Pavel 
Herbst, Jana Schmeiserová. Na 
Valné hromadě oznámili pánové 
David Svoboda a  Radek Král, že 

ve výboru končí.  Oba patřili v posledních 10 letech k výrazným osobnostem Sokola, proto 
jsme jim položili několik otázek. 
  Pánové, co Vás vedlo k tomu, že  jste se, pro n ěkoho ne čekaně,  rozhodli  ve svých 
funkcích skon čit ? 
David Svoboda ( dále jen „DS“) :   Funkci starosty jsem vykonával 10 let. Bavilo mě 
společně usilovat o to, aby TJ Sokol Roveň bylo sdružení, kde se scházejí děti a dospělí 
za sportem, kulturou, zábavou. Cílem bylo, aby TJ Sokol Roveň kromě fotbalu sdružoval 
co nejvíce lidí, kteří budou mít možnost si v rámci Sokola organizovat svůj volný čas a 
využívat skvělé zázemí sokolovny, fotbalového hřiště, prostoru za sokolovnou atd. To se 
díky některým členům podařilo. Vznikl turistický oddíl, v jednu dobu se hrál volejbal, vznikl 
Memoriál Pavla Michálka ve stolním tenise, založila se tradice oblíbených Šibřinek,  



 
 
 
funguje oddíl florbalu, vzniklo cvičení žen a dětí a další V poslední době těchto aktivit 
bohužel nepřibývá, ale naopak ubývá. Je stále míň lidí, kteří by se aktivně do činnosti 
Sokola zapojili. Je škoda, že se nám nepodařilo zorganizovat žádnou akci k výročí 
založení Sokola a postavení budovy sokolovny. Nikdo se nechtěl do organizace zapojit. 
Přál bych si, aby se našel někdo, kdo přijde s novým elánem, nápady a podaří se mu 
přilákat další lidi, kteří se budou aktivně na činnosti naší Jednoty podílet.  
Radek Král (díle jen „RK“) :  Důvodů bylo samozřejmě více a byly to důvody 
dlouhodobějšího období. Mezi hlavní patřila upadající aktivita většiny členů naší Jednoty a 
výboru i to, že se nepodařilo během mé účasti na vedení změnit Sokol v očích veřejnosti a 
zapojit do dění  více lidí. Pro lidi, kteří se o dění v Sokole zajímali nebylo moje ukončení 
činnosti určitě žádným překvapením, neb jsem to  oznámil již po minulé Valné hromadě 
členům výboru,  a veřejně jsem o tom začal hovořit na podzim. 
  Není pochyb o tom, že se Vám poda řilo realizovat spoustu dobrých v ěcí, že se Vám 
poda řilo posunout Sokol Rove ň výše a dál. M ůžete tedy zhodnotit, co vše se Vám 
poda řilo, z čeho máte Vy osobn ě  dobrý pocit  ? 
DS : Jak zmiňuji výše, těší mě veškeré uskutečněné sportovní a kulturní aktivity naší 
Jednoty. Jsem rád, když se lidé potkávají a společně tráví svůj volný čas. To se myslím 
podařilo. Alespoň z malé části se nám podařilo podílet se na opravách sokolovny - 
rekonstrukce elektroinstalace v přízemí sokolovny a i fotbalové hřiště doznalo značných 
změn. Mám také velkou radost z fungujících webových stránek a  Roveňského poločasu, 
které pravidelně informují o činnosti našeho Sokola. A na závěr jsem rád, že co se týče 
účetnictví a veškeré agendy s tím spojené, předáváme TJ Sokol Roveň novému vedení 
v naprostém pořádku. Tady patří velké díky Radkovi Královi a Janě Schmeiserové.     
RK: Podařilo se vytvořit organizaci, která funguje po „provozní stránce“, sehnaly se peníze 
na opravy, především fotbalového hřiště a jeho zázemí (sociální zařízení v kabinách, plášť 
kabin, sítě za brankami, nové střídačky. Dále byly dle možností provedeny i opravy 
v sokolovně. Také si myslím, že i hrací plocha pro kopanou je poměrně v dobrém stavu. 
Jeden čas fungoval i oddíl cvičení rodičů s dětmi a cvičících žen. Bohužel tyto oddíly měy 
jen „jepičí život“. S přerušením funguje oddíl florbalu. Určitě se zlepšila propagace naší 
činnosti, ať to byla tvorba webových stránek  či fotbalového průvodce domácími zápasy,  
Roveňského poločasu. 
 Je naopak n ěco, co si myslíte, že se úpln ě nepovedlo ? 
DS : Nepovedlo se do organizace činnosti Sokola  aktivně zapojit a motivovat  jeho členy. 
Málo se nám dařilo identifikovat naše členy se sokolskou myšlenkou. Také jako neúspěch 
vnímám, že jsme si žádnou akcí nepřipomněli 90. výročí založení Sokola v Rovni a 80. 
výročí otevření sokolovny.    
RK: Řekl bych, že David to vystihl přesně. 
 A co členská základna? Byli jste spokojeni s tím, jak jed notlivci dokáží p řiložit ruku 
k dílu, nebo p řevládal ten pocit, že vše z ůstává jen na n ěkolika jedincích ? 
DS : Organizačně bylo všechno na pár lidech, což přirozeně po čase přináší únavu a 
ztrátu elánu do další práce. Zároveň bylo ale i několik akcí, kde se dobrovolně zapojila 
větší část lidí. Jednalo se hlavně o brigády na hřišti, zajištění kulturních akcí,  jako byly 
„Šibřinky“  a  „Posezení u cimbálu“.   
RK: Toto je jeden z důvodů, proč končím. Bohužel celková členská základna moc aktivní 
nebyla. Nejaktivnější byli fotbalisté - muži, ostatní se do dění v podstatě nezapojili. 
  Jak z Vašeho pohledu hodnotíte spolupráci s Obcí Dolní Rove ň, Masarykovou 
základní školou v Dolní Rovni, p říp. s ostatními zájmovými a spole čenskými 
organizacemi v Rovni ? 
DS: Spolupráci hodnotím jako hodně formální. Občas jsem měl dojem, že Sokol je 
vnímaný jako sdružení, které snad ani není součástí obce. Tady vnímám, že je pro nové 
vedení prostor na čem pracovat.  
RK: Dokážu si představit mnohem intenzivnější spolupráci s obcí (pro příklad se můžeme 
se podívat po obcích v okolí – Moravany, Ostřetín, či Ředice). Spolupráce se školou 
v poslední době byla v podstatě nulová. Od „dobrého projektu“ Venkovské fotbalové školy 
Luboše Kubíka uteklo už mnoho času. Toto považuji za jednu z nejslabších stránek 



našeho vedení, doufám však, že nový výbor najde více společných témat  jak 
s představiteli obce, tak školy. 
 
 
  A pokud jde o spolupráci s Pippichovou župou, res p. Českou obcí sokolskou, bylo 
vše dle Vašich p ředstav ? 
DS: Spolupráci s Pippichovou župou hodnotím pozitivně. Vše probíhalo korektně a 
vstřícně. Asi bychom uvítali větší finanční podporu, ale to nevím, jestli župa může ovlivnit.  
RK: Opět souhlasím s Davidovou odpovědí. 
  Na Valné hromad ě bylo schváleno, aby nov ě zvolený výbor jednal s Obcí Dolní 
Roveň a zároveň s ČOS o převodu majetku do vlastnictví Obce.  P řibližte našim 
čtenářům,  co členskou základnu k tomuto rozhodnutí vede, p ředevším, jaké jsou 
problémy spojené s financováním  provozu či oprav rozsáhlého sokolského 
majetku. 
RK: Na toto by měl odpovědět každý člen sám. 
 Financování všech sportovních svaz ů, včetně  ČOS, bylo výrazn ě závislé na 
dotacích od spole čnosti Sazka a.s..  Ty se díky všeobecn ě známým problém ům 
krátily, ro ční dotace v částce 420,- K č pro TJ Sokol Rove ň za rok 2012 je toho 
jasným, le č smutným d ůkazem. Máte n ějaké zprávy o tom, že se bude v budoucnu 
blýskat na lepší časy a do sportovních svaz ů půjde znovu více pen ěz ?  
RK: Ano, Sazka je velký prů… pro všeobecný (nemyslím tím výkonnostní) sport v naší 
republice. Bohužel nevěřím tomu, že by se nějaké nové finanční zdroje našly.. Dle mého 
se bude muset sport na naší úrovni stále více financovat z vlastních zdrojů (ať už je to 
pronájem prostor, hostování našich odchovanců nebo vybírání členských příspěvků). 
Myslím si, že není daleko doba, kdy pro to,  abychom si mohli jít zahrát fotba, budeme 
muset platit třeba 200,- Kč – 300,- Kč měsíčně. Další možností jsou příspěvky od donorů, 
které však ve většině případů také klesají 
 Jak tedy vidíte osobn ě budoucnost a perspektivu celé  T ělocvi čné jednoty Sokol 
Roveň, respektive celého sokolského hnutí ? 
DS:  Pořád věřím, že sokolská myšlenka „ve zdravém těle zdravý duch“ má i v dnešní 
době svoji aktuálnost. Také si myslím, že společným trávením volného času si lidé 
vytvářejí pozitivní vztahy k sobě navzájem i k místu, kde žijí. To, co jsme, vytváří i naše 
historie. Za historii Sokola se v Dolní Rovni nemusíme stydět, naopak nás může pozitivně 
inspirovat. Přál bych si, abychom si historii Sokola v Dolní Rovni více připomínali. Můžeme 
čerpat ze dvou kronik, které máme k dispozici. Máme být i na co hrdí, vždyť prvním 
starostou TJ Sokola v Rovni byl předseda vlády František Udržal.   
RK: Doufám, že bude lépe. Domnívám se, že naši Jednotu předáváme stabilní, silnější a 
aktivnější než jsme ji přebírali. Co se týká sokolského hnutí,  tak tam jsem pesimističtější. 
Zeptejte se našich mladých (nebo i dospělých členů), jaké jsou sokolské myšlenky, kdo byl 
Tyrš, nebo Fuegner, co vědí o historii a současnosti spolku,  jehož jsou členy. A vůbec, 
zdali chápou,  o co těm lidem jde, že dobrovolně dělají něco nejen pro sebe, ale  hlavně  
pro druhé. 
Chcete na záv ěr něco vzkázat našim členům, případně Vašim nástupc ům ve výboru 
? 
DS: Všem přeji, ať je společné aktivity v rámci Sokola baví a výboru Sokola přeju elán, 
radost z práce a především aktivní členy.  
RK: Ať se daří, s mojí podporou můžete počítat. 
Davide, Radku, d ěkujeme Vám za vše,  co jste pro Sokol v minulých le tech vykonali. 
Všichni  p řejeme, ať se Vám v život ě vše da ří.  Se sokolským pozdravem „Nazdar !“   
      

Další program našich mužstev 
 

TJ Sokol Roveň „B“ - Sokol Dříteč „B“      So 13.4.2013         16:30 hod. 
FK Baník Chvaletice - TJ Sokol Roveň     Ne 14.4.2013        16:30 hod. 
TJ Sokol Roveň - SK Nemošice                Ne 21.4.2013        17:00 hod. 

 
TJ Sokol Rove ň.  Děkujeme, že nám i letos fandíte !!!  


