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O Češích v Chorvatsku
T.Baťa k hospodářské krizi
Sokol - po 20 letech změna
Zajímavý rozhovor
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SK Radiosport vítězí 
v bodování oddílů roku 2009

SK Radiosport získal stejně jako v minulých letech dvojí prvenství 
v oddílovém bodování - v celkovém počtu všech získaných bodů 
(7013 bodů) a v počtu startujících závodníků. Pro srovnání: oddíl na 
2. místě (OK1KYP Praha) získal 4879 bodů.

Na těchto vynikajících výsledcích se podíleli hlavně Kateřina 
Bžatková, Vojtěch Bžatek, Robert Polák, Václav Polák, Matěj Žáček, 
Jakub Šrom, Václav Hrubý, Martina Dvořáková, juniorky Andrea 
Moučková a Michaela Marečková, v ženách Hana Fučíková a Lucie 
Procházková, v mužích Petr Matula, z veteránů Jiří Mareček a Jozef 
Fekiač.

Naši závodníci získali 23 titulů mistrů republiky. Z toho nejlépe si vedl 
Robert Polák, získal 5 titulů mistra republiky! Jiří Mareček získal 4 tituly 
mistra republiky a Kačka Bžatková se stala mistryní republiky třikrát.

Rok 2010 bude opět bohatý na sportovní události. Vedle krajských 
přeborů, jarního, letního a podzimního soustředění a již tradičního 
Dne orientačních sportů pořádaného pro bílovickou školu budeme 
pořádat na podzim celorepublikovou soutěž zařazenou do národního 
žebříčku.
Začínáme už v březnu, kdo si chcete zaběhat, přidejte se! Informace 
najdete na www.foxtimes.ic.cz.

Iva Marečková

V pátek 26. února 2010 se konala Valná 
hromada TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, na 
které proběhlo především hodnocení činnosti 
celé TJ, informace o finančním hospodaření,
pak důležitý bod jednání - volby nových 
orgánů, diskuse a na závěr bylo schváleno 
- jak už to bývá - usnesení.
Nejdříve přednesla zprávu o činnosti 
starostka Milada Jandová, která mimo jiné 
informovala o celkové sponzorské částce 
za uplynulé čtyři roky, která činí bezmála 
200 tis. Kč. Dále uvedla, že se nepodařilo 
splnit jeden z hlavních bodů – uvolnit byt pro 
správce (sokolníka) a vyjádřila nespokojenost 
vyplývající z neukázněnosti některých 
uživatelů tělocvičny, což bohužel souvisí 
s neexistencí sokolníka. Následovaly zprávy 
jednotlivých oddílů. Vedoucí fotbalistů Milan 
Hudec podrobně informoval o úspěších 
a neúspěších oddílu, kde si velmi dobře 
v současné době vede družstvo malých 
hráčů – přípravky. Posteskl si na smůlu, 
která je postihla v podobě krádeže sekačky 
z uzamčeného prostoru na fotbalovém 
hřišti. Koupení nové sekačky znamenalo 
zbytečný zásah do rozpočtu, který musí být 
i bez takových příhod běžně doplňován 
sponzorskými příspěvky. Informace 
o příjmech a vydáních oddílu demonstrovala 
perfektní vedení finančního hospodaření
oddílu. Za atletiku shrnula činnost Jana 
Vaňková, připomněla, že uplynulý rok byl 

šestým rokem obnovené činnosti a že na 
atletických soutěžích žactva se umísťují téměř 
vždy na stupních vítězů. Za tenis přednesl 
zprávu Petr Marvan, za stolní tenis Petr 
Uličný, za všestrannost vedoucí cvičení žen 
Libuše Šenková a Olga Uhrová, za cvičení 
rodičů a dětí Martina Drdlová, za florbal
chlapců v zastoupení Petr Uličný. Všechny 
zprávy svědčí o zapálení členů pro konkrétní 
sportovní činnost a snahu rozvíjet ji dál pro 
současné i nové zájemce. Podrobnější zprávy 
jsou průběžně zveřejňovány v Bílovickém 
zpravodaji i v bílovické kabelové televizi.

Dalším důležitým 
bodem byla zpráva 
o hospodaření, kterou 
přednesla účetní Vlaďka 
Uličná. Pozitivní informací 
bylo, že veškeré dluhy 
spojené s rekonstrukcí 
budovy v nedávných 
letech jsou již zaplaceny.
Volba orgánů proběhla 
po diskusi a připomínkách 
k volebním návrhům. 
Velkou událostí byla 
skutečnost, že dlouholetá 
starostka Milada Jandová 
se rozhodla do dalšího 
období již nekandidovat, 
a tak má TJ Sokol po 
dvaceti letech nového 
starostu Petra Pošmůrného. 
Dále bylo odsouhlaseno 
volit jedenáctičlenný výbor 
(včetně nového starosty), 
ve kterém má zastoupení 
téměř každý oddíl. Byla 
volena tříčlenná kontrolní 
komise, dva vyslanci do 

župního výboru a dva delegáti na župní 
valnou hromadu.
V diskusi vystoupil mimo jiné host – ing. 
Oldřich Pařízek, místostarosta župy Dr. 
J. Vaníčka. Hovořil o změnách, kterými 
organizace Sokol po svém obnovení v roce 
1990 zákonitě prochází a o dalších změnách, 
které stále budou přicházet. V souvislosti s tím 
se osobně zabývá přepracováním stanov 
České obce sokolské.
Přejeme novému starostovi hodně úspěchů 
v jeho činnosti.

Olga Uhrová

SPORT

TJ SOKOL 
- po dvaceti letech změna

Můj mladší bratr přišel z vojny rok přede 
mnou a hned se také oženil. Bydleli v rodin-
ném domku u rodičů nevěsty v nedaleké ves-
nici asi 8 km daleko. Již na svatbě jsem si všiml, 
že má bratr mladičkou hezkou švagrovou.

Také já jsem se po návratu z vojny oženil.

Nastalo jaro a na Velikonoční pondělí jsme 
vždy s kamarády obcházeli dědinu a po-
mlázkou navštěvovali děvčata i naše mladé 
manželky. Byla to zábava vždycky na celé 
dopoledne. Již předem jsme děvčatům slibo-
vali mrskut a nic nedbali na to, že se smála, že 
než se v pondělí probudíme, budou již z domu 
u kamarádky a tam je nenajdeme.

Toho jara jsem přišel na dobrý nápad ještě 
předtím, než se parta sejde, že bych mohl 
zajet k bratrovi a vyplatit všechny ženský, co 
jich doma má.

Sám jsem si upletl žílu (naučil mě to sou-
sed Srba, který byl velmi zručný a kterému 
jsme vždycky museli držet proutky a potom 

jsme dostali vlastní žilou 
první ránu přes zadek 
– to „abyste věděli, jak 
to děvčata bolí“). A pro-
tože jsem již tehdy měl 
motorku ČZ 175, vstal 
jsem velmi brzy, do 
rukávu kabátu jsem ukryl 
žílu, našlápl motorku 
a celý natěšený ujel těch 8 km do sousední 
vesnice.

K domu, kde bydlel bratr, jsem dojížděl 
s kopce bez motoru, abych děvčata nevyplašil. 
Motorku jsem položil do příkopu, vytáhl z ru-
kávu žílu a vběhl jsem do domku.

Všechna děvčata jsem sešlehal i s babičkou, 
dokonce některá ještě v posteli. Zdálo se mi, 
že v domě je návštěva, tolik tam bylo žen-
ských. Nikde jsem nenašel švagrovou, tak byla 
dobře schovaná. Vtom se na mě obrátila paní 
domu: „Vy jste se asi spletl, mladý muži, že?“

Oba sousední domky měly téměř stejné 

vstupy, z obou stran volné parcely, byly bez 
oplocení a cestička od silnice byla jen tak 
vyšlapaná. Dříve jsem si podobnosti obou 
domů při občasných návštěvách nevšiml, pro-
tože to bylo vždycky jasné a nikdy jsem nebyl 
na pochybách.

Tak se mi podařilo překvapit na Velikonoční 
pondělí brzy ráno děvčata.

Musím říci po pravdě, že jsem nezkoumal jak 
jsem uspěl, ale rychle jsem vyklidil pole působ-
nosti a změnil jsem lokalitu. I tam jsem dobře 
odvedl svoji práci a dost jsme se tomu všichni 
upřímně nasmáli. Moje původní tušení, že 
v domě nemůže být tolik holek, se potvrdilo.

JAK TO BYLO NA VELIKONOCE PŘED 50 LETY

K 
nepoznání se mi jevila bílovická škola, když jsem 
ji po několika letech po mém odchodu opět navští-
vil. Venkovní vzhled školní budovy i její vyba-
venost doznala nebývalých změn ve srovnání, 
kdy jsem do ní jako mladičký učitel v roce 1954 
nastupoval. Při mém nástupu, tedy dnes více jak 
před 55 lety, nebyla bílovická škola vzhledem 
ani svojí vybaveností na tom nejhůře; poznal 
jsem mnohem horší školy. Byly však zase i školy 
lepší. Bez okolků lze však říci, že tehdejší škola 
byla již “vybydlená“. Záchody byly suché a je-
jich zápach občas nepříjemně „zaváněl“ po celé 
budově. Jednotlivé třídy byly vytápěné obrov-
skými železnými kamny, která při naložení málo 
kvalitního hnědého uhlí často vybuchovala a čpí-
cím kouřem zamořovala vzduch ve třídách, takže 
okna i v kruté zimě musela být často dokořán 
otevřena, než se vyvětralo. Žáci je vtipně pojme-
novali „HUKO“ (hutní kombinát). V tehdejší 
době se právě u nás tyto hutní giganty stavěly 
na Ostravsku a na výchovním Slovensku. Byly 
chloubou tehdejšího režimu. Moc se o tom psalo 
a hovořilo. Také učivo se v tomto směru muselo 
aktualizovat… Při této příležitosti si vzpomínám, 
jak jsem si jednou, jen tak při řeči, postěžoval 
mému učiteli a příteli, tehdy ještě Doc. Milanu 
Kratochvílovi na přírodovědecké fakultě v Brně, 
kde jsem si dálkovým studiem rozšiřoval učitel-
skou kvalifikaci, že mám smůlu, že jsem ještě na
pěkné škole vůbec neučil. Ten mne však v zápětí 

„uzemnil“ slovy: „Víš Františku, nic si z toho nedě-
lej a pamatuj si, že i pod ošumělým kloboukem se 
může skrývat moudrá hlava“... Tímto příměrem, 
touto metaforou, moji skepsi úplně rozptýlil. Od té 
doby jsem již nevyhledával problémy a nevymlou-
val se na objektivní potíže, kterých bylo tenkrát 
všude plno, nevyjímaje i oblast školství…

Ve svých vzpomínkách se často přenesu do 
let mých učitelských začátků, kdy jsem jako mla-
dičký učitel působil na bílovické škole, kdy jsme 
společně s některými žáky posledních ročníků – 
osmáků a JUKU – „vybavovali“ odbornou učebnu 
chemie a fyziky. Kdeže ty doby jsou…? Znovu 
opakuji, že na toto období velice rád vzpomínám. 
V přízemí školy, v místě dnešní vstupní haly, 
byla tehdy moje učebna s přilehlým kabinetem 
chemických sbírek. Tehdy se řediteli Františku 
Pernicovi podařilo získat nějaké finanční pro-
středky a pro školu jsme pořídili novou filmo-
vou promítačku „OP 16“, to byl jeden z prvních 
krůčků k využívání didaktické techniky a moder-
nizaci výuky ve škole. Byl jsem pověřen obsluhou 
promítačky. Brzy se mi podařilo zaučit do pro-
mítání některé nadšené, zvídavé a ochotné žáky 
– svoje „asistenty“, jak jsem jim říkal, kteří pak 
promítačku samostatně a spolehlivě obsluhovali. 
Promítací aparát se dle potřeby z kabinetu přená-
šel a pro projekci vždy nově instaloval. Brzy nato 
se nám podařilo ve třídě pořídit zatemnění a pro-
bourat do třídy z chemického kabinetu okénko, 
na promítání filmů. Kamera mohla být pak trvale
a pohotovostně v kabinetu připravena. Nebo další 
jinou, již větší akcí, bylo budování dílny pro čin-
nost technického kroužku a fyzikálního kabinetu 
z malého domku (přístavby) těsně sousedícího ve 
dvoře se školou, kterou MNV škole přidělil. Dnes 
již ani nevím, čemu tato přístavba původně slou-
žila. Dost velkým problémem bylo propojení nové 

místnosti se třídou. Stačilo se jen zmínit a moji 
„asistenti“ a další ochotní žáci se hned nadšeně 
nabízeli, že otvor pro dvéře ve školní zdi probou-
rají. Tak se i v neuvěřitelně krátké době skutečně 
stalo. Nové dvéře pak zazdíval obecní pomocník 
pan Arnošt Fritz. Daly by se vyjmenovat další 
akce, které jsme společně se žáky na škole usku-
tečnili. Jen tak namátkou třeba jmenuji výrobu 
soupraviček pro konání „chemických laborator-
ních prací“. Musím dodat, že se na této akci spolu-
podíleli i někteří rodiče, kteří nám vyrobili držáky 
na zkumavky. Potřebný dřevěný materiál nám 
tehdy vždy ochotně dodala bílovická „Parketárna“. 
... Při výrobě těchto soupraviček se plně osvědčila 
činnost technického kroužku provozovaná v zís-
kaném prostoru nového kabinetu. A těch fyzikál-
ních a chemických experimentů, které jsem do 
výuky chemie a fyziky se svými „asistenty“ při-
pravil bylo opravdu mnoho…

Při této příležitosti na závěr svých vzpomínek 
a povídání bych rád současným žákům připomněl, 
aby si moderního vybavení a zařízení krásné školy 
vážili. Vaši dědečkové a babičky to tak snadné 
neměli a učili se v nesrovnatelně horších primi-
tivních a improvizovaných materiálních podmín-
kách. Ale to už tak bývá, že nejmladší generace 
současnou životní úroveň a všechny vymoženosti 
moderní doby považuje za naprostou samozřej-
most. Přesto si však myslím, že by bylo vhodné 
a výchovné těm nejmladším a mladým občas při-
pomenout, jak to bylo dříve, s jakými problémy se 
museli lidé potýkat a vést je k tomu, aby si všeho 
toho, co mají dnes a co berou za samozřejmé pova-
žovali a uvědomovali si, že to nespadlo s nebe, ale 
že to vše bylo vybudováno za velikého úsilí jejich 
rodičů a prarodičů a že to stálo všechno hodně 
práce, námahy a mnoho peněz…

    

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

PAN UČITEL TONAR POKRAČUJE  
VE VZPOMÍNÁNÍ …

Z HISTORIE

Petr Pošmůrný, nový starosta TJ Sokol
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Vrchol loňské sezóny aneb 
Jaké bylo Mistrovství Evropy v ROB 2009?

Mistrovství Evropy v ROB 2009 se konalo 
16.-20. září v bulharském městečku Obzor na 
pobřeží Černého moře za účasti 23 států. Z bílo-
vického oddílu SK Radiosport byli zařazeni do 
české výpravy Hana Fučíková (ženy), Andrea 
Moučková (juniorky) a Jiří Mareček (M50). 
O své dojmy z této soutěže se s vámi podělí 
Andrea Moučková:

17.9.: Večer před závodem tajně doufám v to, 
že můj start nebude 00. Byla bych v lese, kde 
ještě nikdo není, a navíc bych se musela jako 
první probojovávat hustým lesním porostem, 
se kterým jsme se už seznámili hned po příletu 

v rámci tréninkových závodů. Husté akátové 
porosty, maliní a všudypřítomné hluboké rokle 
nejsou zrovna nejlepší terén. Naštěstí se vzápětí 
ukazuje, že jdu v pozdější startovní skupině. Ze 
srdce mi spadne velký kámen. Dostáváme ještě 
pár taktických rad a jdeme do postelí – vstá-
váme totiž v 6 hodin!

18.9.: Venku je ještě tma a my už míříme 
na snídani. Tam se dozvídám strašnou zprávu. 
Startovní listina byla změněna a já startuji v 00! 
Je to pro mě šok, ale nic už s tím nenadělám. 
Najíst se, ukořistit nějaké ovoce s sebou, dlouhá 
cesta autobusem, odevzdání přijímačů, rozbě-
hání, rozcvičení a pak start.

Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Už jsem v lese. 
Snažím se zakreslovat směry kontrol co nej-
přesněji. Hned po cestě na první z nich si 
zvrtnu kotník a po delším zdržení ji nacházím 
ukrytou v pokáceném mlází. Zbytek kontrol je 
skryt stejně. Cestou si přeběhnu pár roklí navíc, 
zaměním pořadí dvou posledních kontrol a do 
cíle dobíhám úplně vyčerpaná.

I mé kolegyni Zuzaně Myslivečkové z čes-
kého týmu W19 se v závodě v pásmu 3,5 MHz 
příliš nedaří. Třetí z týmu Šárce Jelínkové se 
podaří probojovat do osmičky nejlepších dívek 
do 19 let. Naše družstvo končí na čtvrtém místě.

Večer probíhá slavnostní vyhlašování vítězů. 
Dvakrát slyšíme českou hymnu.

19.9.: Sobota je odpočinkovým dnem 
a skoro celá česká výprava se vydává na výlet 
do Nesebru. Odpoledne každý tráví po svém. 
Někdo vyráží do blízkého Obzoru, někdo je na 

pláži a někdo jen tak lenoší v pokoji.
Večer nastává stejná situace jako před 

dvěma dny. Všichni napjatě čekáme na zveřej-
nění startovní listiny pro závod v pásmu 144 
MHz. Startuji až mezi posledními, což je kolem 
dvanácté hodiny polední, a tak můžu jít s kli-
dem spát.

20.9.: Ranní čekání na start je podstatně 
méně hektické než v předchozím závodním dnu. 
Po cestě na start spatřujeme moře a já si naivně 
přeji, ať dobíháme do cíle po pláži . Bohužel se 
mé přání stává skutečností. Po vyčerpávajícím 
závodu v roklích a neprůchodných hustnících 
se 200 metrový úsek pláže s jemným hlubokým 
pískem jeví jako nejhorší doběh, který si lze 
představit. Dobíhám zcela vyčerpaná za vydat-
ného povzbuzování ostatních členů naší české 
výpravy. V cíli se dozvídám, jak se mi závod 
nepovedl, ale nejsem jediná. Nám Čechům se 
prostě letos nedařilo.

Večer probíhá vyhlášení a my se smutkem 
sledujeme Ukrajince a Rusy, kteří si odvážejí 
mnoho medailí. Celé mistrovství zakončujeme 
diskotékou a ve 2 hodiny ráno nasedáme do 
autobusu, který nás veze na letiště ve Varně. 
Posledním pohledem z letadla se loučíme s Bul-
harskem a letíme domů.

Pro mě to bylo první velké Mistrovství Evropy 
a doufám, že pokud se nominuji i příště, tak se 
umístím o mnoho lépe a my juniorky přivezeme 
i nějaké ty medaile.

Andrea Moučková

RESTAURACE
S ITALSKÝM VEDENÍM, 
UŽÍVÁME ORIGINÁLNÍ 
ITALSKÉ SUROVINY

Rozvoz zdarma až k Vám...

rezervace/rozvoz:
545 217 955

Rozvoz: 11.00–22.00 hodinRozvoz: 11.00–22.00 hodinRozvoz: 11.00–22.00 hodin

Mobil: 774 141 257
Sady 12, 614 00 Brno-Maloměřice
www.pizzalandbrno.cz

AKCE – při předložení tohoto kuponu při rozvozu k pizze nealko napoj zdarma.

Andrea Moučková

INZERCE




