
        

Roveňský poločas najdete rovně

Mistrovské jaro začalo i našim elévů
uvnitř, u této kategorie

Nahoře zleva Ondřej Mikuláš –
Hrochová, David Kosina, Luboš 

 Adam 

  Fotbalové h

       Ned

Vážení sportovní přátelé
fotbalovém hřišti v Dolní Rovni
Chvaleticích, kde domácím nasázelo rovných deset banán
B mužstvo, naopak náš soupeř
dnešní zápas si naši borci ušet
sestupového pásma tabulky.  
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alo i našim elévům. Foto je ze zápasu proti Sokolu Moravany

ř, u této kategorie není výsledek  tím nejdůležitějším
– trenér, Filip Růžek, Adam Šulc,David Kamenohorský,

Luboš Brukner – asistent trenérů, dole  zleva  
Adam  Hvězda, Michal Kosina, Adam Mikuláš  

 
Fotbalové h řiště  za  sokolovnou v Dolní Rovni

 
Neděle 21. dubna 2013  

 
17:00 hodin 

 
Okresní p řebor  

                                                  

 

 
řátelé, vítejte na dalším mistrovském zápase na našem 

Dolní Rovni. Minulý týden naše A mužstvo doslova 
Chvaleticích, kde domácím nasázelo rovných deset banánů. Vítězný zápas sehrálo i naše 

, naopak náš soupeř vyfasoval doma trojku od starého Máteř
dnešní zápas si naši borci ušetřili nějaký ten gól a že udělají opě
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zápasu proti Sokolu Moravany, výsledek najdete 
ějším. 

Kamenohorský, Michaela 
 Radek Šafránek, 

Dolní Rovni  

 

 

na dalším mistrovském zápase na našem 
Minulý týden naše A mužstvo doslova řádilo ve 

ězný zápas sehrálo i naše 
 vyfasoval doma trojku od starého Máteřova. Věřme, že i na 

ělají opět vše pro opuštění 



                             
Poslední výsledky mužstev Sokola Rove ň 

 
Roveň A – Mnětice A 1:1 (0:1), branka Mikuláš, sestava Baláš 3 - Král D. 3.5, Mládek 2, Koláček 
M. 2.5, Koláček O. 2 - Franc 2, Kaplan 2.5, Vach 2.5, Kašpar 2 - Madák 3.5, Melc 2. Střídali: 
Kučera 2.5, Mikuláš 2, Mile a Pavlík nehodnoceni. Pohledný fotbal, naši kluci byli lepší než lídr 
soutěže, bohužel v koncovce se nedařilo a bod přišel až po šťastné hlavičce Mikuláše čtyři minuty 
před koncem. 
Mnětice B–Rove ň B 1:6 (0:1), branky Přibyl 3, Šišán 2, J.Motyčka, sestava M. Rojkovič - R. Král, 
M. Brňák, P. Motyčka - L. Hloupý, J. Prokeš, P. Švarc, M. Pavlík, D. Šišán - J. Motyčka, J. Dušek 
(R. Pachovský, L. Johanides, R. Přibyl, M. Nečesaný). Náš tým dokonale soupeře rozebral a 
zaslouženě vyhrál 
Roveň B - Dříteč B 3:1(0:0), branky Přibyl 2, Mikuláš, sestava Rojkovič - Nečesaný, Švarc, 
Prokeš,  Pachovský R. - Dušek, Pýcha, Hloupý, Roček  -  Šišán, Přibyl, střídal Mikuláš, Cimfl. 
Povedený zápas, ve kterém se opět střelecky prosadil R.Přibyl 
Chvaletice – Rove ň A 0:10 (0:7), branky Melc 3, Vach 3, Kaplan, Mikuláš, Madák, Roček, 
sestava Baláš 2 - Král D. 2, Mládek 2, Koláček M. 2, Koláček O. 2 - Franc 2, Kaplan 2, Vach 
1, Kašpar A. 2 - Madák 3, Melc 1. Střídali: Kučera 2, Mikuláš 2, Roček 2.. Poslední celek 
tabulky nehrál vůbec nic, naši střelci se tentokrát činili. 
Dorost : Rove ń – Bukovka 0:4, soupeř byl lepší a po zásluze vyhrál 
Elévové : Rove ň – Moravany 0:11, soupeř předčil naše mladíky ve všech herních činnostech, 
bohužel musíme konstatovat, že i v zápalu pro hru.  
    

Jak se hrálo na podzim ? 
Nemošice – Roveň 3:0 (0:0), Granec 2, Linha 

 
Náš soupe ř v minulém kole 

 Nemošice – Starý Máteřov 0:3 (0:0)  
 

Představujeme : Pavel Švarc (nar. 1991) 
 

Dnešní povídání nebude pouze o fotbale. Pavel Švarc je totiž osobností, 
která nejen kope do balónu, ale je i aktivním myslivcem a jako jeden 
z mála fotbalistů se zapojuje i do politického dění. Studuje vysokou 
školu, dokáže přesvědčivě diskutovat se staršími spoluobčany prakticky 
na jakékoliv téma (pozn. někteří ho občas nazývají „Všeználkem“). 
Dívky a dámy všech věkových kategorií dokážou ocenit Pavlův smysl 
pro etiketu.  Fotbalista, student, možná budoucí fotbalový funkcionář, 
komunální či celorepublikový politik, kdo ví… 
   Roveňský polo čas čtou p ředevším sportovní p říznivci.  Proto 
začněme tradi čně, fotbalem.  P ůsobil jsi ve své karié ře v několika 
týmech, řekni ve kterých a pro č ?   
Zdravím všechny čtenáře Roveňského poločasu. Tak s fotbalem jsem 
začínal v Rovni, pod vedením trenéra Matouška V žákovských letech 

jsem kopal v Holicích a pak jsem se vrátil do dorostu do Rovně. V dorosteneckém věku jsem prožil 
ještě krátkou epizodu v Moravanech. Co se týče „chlapů“, tak jsem hrál v Litětinách a v Rovni. 
Důvod byl většinou v tom, že jsem šel za partou kamarádů nebo jsem to bral jako výzvu. 
  Nastupoval jsi prakticky na všech postech, v četně toho gólmanského. Který Ti vyhovuje 
nejvíce? 
Je pravda, že není místo, na kterém bych nehrál. Myslím si, že nejvíce mi sedí post předstopera, 
který kopu i teď. 
   Trenéři a spoluhrá či ve Tvé sportovní karié ře, koho si vážíš a pro č? 
Nechtěl bych nikoho vynechat, nikdy jsem neměl s trenéry nebo spoluhráči žádný konflikt. Kdybych 
měl jmenovat, tak asi František Mikuláš, který mě vedl ze všech nejdéle jak v dorostu, tak 
v mužích, a z hráčů by to byl Tomáš Mikan, se kterým jsem toho dost odehrál, téměř denně se o 
fotbale bavíme a i v normálním životě jsme dobří přátelé. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Studuješ vysokou školu, prozra ď jakou, jaký obor. Máš už dnes jasno o tom, co bys cht ěl 
v život ě dělat, čeho bys cht ěl dosáhnout? 
Studuji Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Fytotechnika – pěstování zemědělských 
plodin. Samozřejmě bych chtěl dělat na nějákém dobrém místě, v dobře situovaném podniku 
zabývajícím se zemědělstvím – třeba jako táta. ☺ 
 Pokud se nepletu, jsi z fotbalist ů jediným aktivním myslivcem. Dokážeš nám popsat, čím Tě 
zrovna myslivost chytla? 
Rád bych uvedl na pravou míru, mám lovecký lístek, ale nejsem členem mysliveckého sdružení. 
Ale samozřejmě se v tomto prostředí pohybuji a účastním se téměř všech mysliveckých akcí. Od 
těch kulturních až po ty lovecké. K myslivosti mě to táhlo odmalička, jelikož táta, děda i bratránek 
byli myslivci a brali mě často s sebou do přírody nebo na lov. 
 Když vezmeš fotbal a myslivost, který spolek dle T vého názoru funguje v Rovni 
organiza čně lépe? Dokážeš říci i pro č, příp. v čem by si m ěl jeden od druhého vzít 
ponau čení? 
Všechno je o lidech. Myslím si, že fotbalový oddíl funguje dobře, ale myslivecký je dle mého 
názoru nejlepší organizací v obci. Hospodářem je stálý fotbalový fanoušek Jiří Baláš, vládne 
pevnou rukou a zjednal si respekt, takže každý udělá, co mu řekne a nemá okolo toho tisíc řečí ☺ 
A co bys řekl na fotbalové téma Rove ň versus Lit ětiny.  Co kde funguje lépe, v čem by se 
oba kluby mohly vzájemn ě poučit, p říp. doplnit ?   
Já díky Litětinám začal opět hrát fotbal a prožil jsem tam fajn sezonu, takže ode mě špatné slovo 
neuslyšíte. Myslím si, že zde je lepší organizace. V Litětinách je to více rodinné, pomáhá, kdo 
může a je tam dobrá parta. 
 A co politika? Myslím, jak tu komunální, tak tu „v elkou“, celorepublikovou. Prozradíš našim 
čtenářům, jakým barvám fandíš, co je dle Tvého názoru dobr é a špatné na aktuální  politické 
scéně  naho ře  i tady u nás dole?   
To je věčné téma. Jak v komunální, tak v celorepublikové jsou lidé lepší a horší, a to samé platí i o 
jejich rozhodnutích. Myslím si, že netřeba k tomu něco dodávat. Jinak fandím barvám modrým, 
takže asi po příštích volbách do Parlamentu budu mít smutné období ☺ 
 V úvodu je řečeno, že bys mohl být budoucím funkcioná řem nebo politikem. Souhlasíš 
s tímto názorem, máš již n ějakým sm ěrem nakro čeno?  
Momentálně se snažím soustředit na studia, nikde se neangažuji. Je možné, že za pár let se do 
něčeho pustím, ale nyní ne. 
 Je výčet Tvých zájm ů úplný, nebo bys cht ěl ješt ě něco doplnit? 
 Myslím, že to by se do poločasu nevešlo ☺ Ale ty hlavní zde byly zmíněny. 
 Ješt ě jedna specifická otázka. Jak hodnotíš úrove ň hospod od Komárova po Lit ětiny?   
Která je nejlepší a co by mohl dle Tebe vylepšit Pe pa Prokeš v té naší, za sokolovnou? 
Jsem první, kterého se ptáte na úroveň místních hospod, to si mám vyložit jak? ☺☺☺ Kdybych to 
měl vzít od Litětin, tak zde jsou, pokud vím tři. Hasičskou zbrojnici a Lucii jsem již hodně dlouho 
nenavštívil. U Horáků jsem byl vždy velmi spokojen jak s obsluhou, tak s poměrem cena – kvalita. 
K hospodě U kostela bych se nerad vyjadřoval, myslím si, že to je přesně příklad, jak se hospoda 
nedělá. Na křižovatce je nyní nový provozovatel, pan Beránek, a zatím se jeví velmi dobře a 
sympaticky. O Komárově platí to samé, co pro Horákovy. Co se týče Hospody za sokolovnou, tak 
já jako běžný konzument, jsem spokojen. Dostanu dobré pivko, něco k zakousnutí, zahrajeme si 
s klukama fotbálek. Jinak Pepa vaří výborné teplé nápoje, každý by měl vyzkoušet ☺ 
Prozradíš našim čtenářům, respektive čtenářkám, jaký typ dívek má u Tebe nejv ětší šanci ?  
Nebo již jsi potkal tu pravou a plánujete spole čnou budoucnost ? 
Vůbec to nemám nějak vymezené třeba podle barvy vlasů. Musí být vtipná, milá, inteligentní a 
tolerantní ☺ Tu pravou jsem ještě nepotkal, myslím si, že na to je ještě několik let čas. 
Co na závěr vzkážeš rove ňským spoluhrá čům, funkcioná řům a divák ům? 
Spoluhráčům pevné nervy, když jsem na hřišti, funkcionářům to, aby se jim povedlo přivést 
nějakého pořádného útočníka za dobrý peníz, a všem společně hodně štěstí a zdraví do života. 
 

Další program našich mužstev 
TJ Sokol Roveň „A“ - SK Starý Máteřov,          So  27.4.2 013  17:00 hod. 
TJ Sokol Roveň“B“ -  FC Litětiny“B“                Pá  26.4.2013   17:00hod. 
TJ Sokol Roveň „B“ - ZD Dolany                       Ne 28.4.2013   17:00 hod. 
TJ Sokol Roveň“A“ – SK 1 FC Mikulovice“A“  St    1.5.2013   17:00hod. 
Sokol Dříteč „A“ - TJ Sokol Roveň „A“              So   4.5.2013   17:00hod. 

 
 



 
Palec nahoru, aneb pochvala našim kanonýr ům ! 

                               
 

Kanoný ři posledních zápasů našich mužstev. Radek Přibyl (vlevo) dokázal v zápase béček  za 
druhý poločas v Mněticích vstřelit 3 branky, další 2 přidal o týden později do sitě Dřítče B. 

Luděk Vach a Vašek Melc  nastříleli po třech brankách minulý týden do sítě slabých Chvaletic. 
Pak, že po odchodu Milana Machatého nemá Roveň střelce… Jen tak  dál, pánové ! 

 
A na závěr,  aktuální tabulky  Okresního  p řeboru a IV. t řídy Holicko: 

 

 
 

 


