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Odpovědi členů zastupitelstva
Aktuality
O činnosti na faře
Proč platit ekodvůr
Tip na výlet 
Čertovka na Polance před 65 lety
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Pro TJ Sokol Bílovice 
nad Svitavou je oddíl 
stolního tenisu sport 
s menší tradicí ve srov-
nání s tenisem nebo 
fotbalem či atletikou. 
Letos však od založení 
tohoto oddílu uplyne 
už 10 let. K sezná-
mení s jeho činností 

a soutěžními výsledky jsme položili pár otázek 
vedoucímu oddílu Petru Uličnému.

1. Jak došlo k založení oddílu, kdo byli 
zakládající členové?
Když jsem skončil jako zaměstnanec a dal se na 
podnikání, na můj oblíbený sport, který jsem 
závodně provozoval od roku 1978, mi nezbý-
val čas. Po asi šestileté pauze jsme se s tehdejší 
ředitelkou ZŠ v Bílovicích domluvili, že povedu 
kroužek stolního tenisu. To trvalo zhruba rok. 
Bílovičtí sportovci uspořádali Vánoční turnaj, 
jak již vícekrát, kterého jsem se zúčastnil, a pak 
v restauraci U Ševčíků jsme se domluvili s něko-
lika nadšenci pro tento sport na založení oddílu. 
Bylo tedy potřeba se někde zaregistrovat, a tak 
jsme spolu s Jiřím Oplatkem navštívili starostku 
Sokola paní Jandovou, která nám vyšla velmi 
ochotně vstříc, a to byl začátek existence oddílu. 
Prvními hráči, kromě nás dvou, byli Antonín 

Svoboda, Milan Trnka, Ivo Purč, Zdeněk Mikulá-
šek, Libor Křivonožka a přidalo se i několik dětí 
ze školy – Michal Šauer, Zdeněk Vitásek, David 
Bajer, Jan Kozák. Brzy se přidali Martin Žižlavský 
a Jiří Matěja, který sice nebyl Bílovčák, ale často 
v Bílovicích pobýval a kterého jsem znal z doby 
našeho společného působení, kdy jsme pinec 
hráli za SK Slatina.

2. Jsou zakládající členové stále aktivními 
hráči?
Během let docházelo ke změnám, někteří toho 
nechali, jiní přišli. Dodnes hrají Oplatek, Kozák, 
Uličný.

3. Kolik máte v současné době registrova-
ných hráčů a jsou mezi nimi také ženy?
V současné době je registrovaných 9 hráčů. Dvě 
ženy chodily hrát rekreačně a také zaměstnanci 
fy Honeywell, kterým vyhovovaly naše trénin-
kové pátky. Ty byly v rámci úprav rozvrhu hodin 
omezeny na 1x za 2 týdny, a protože pátky má 
oddíl jako jediný možný termín pro odehrání 
mistrovských zápasů v soutěži na domácí půdě, 
možnost trénovat v pátek odpadla a jak ženy, 
tak i zaměstnanci zmíněné fy přestali dochá-
zet. Je to škoda jak pro oddíl, tak i pro sokol-
skou pokladnu, protože firma Honeywell platila
docela slušně a mohlo to tak být i nadále. Letos 
se nám přihlásily 4 děti a doufáme, že další se 
přidají. Rádi bychom založili družstvo žáků.

4. Zaznamenáváte častý pohyb v regis-
traci hráčů? Kolik jich přibylo od založení 
oddílu?
Jak už jsem řekl, pohyb je, někteří odcházejí, jiní 
přicházejí, ale díky zejména stálému kádru hráčů 
jsme letos sklidili velký úspěch.

5. Jaké je vaše umístění v poslední sérii 
soutěží?
Oddíl se účastní soutěží pořádaných ČAST 
(Česká asociace stolního tenisu) a letos se nám 
podařilo v Brněnské městské soutěži, kde jsme 
dosud hráli ve IV. třídě, postoupit do III., to bez 

jediné porážky. A to je něco, co se v této sou-
těži, pokud vím, jinému oddílu ještě nepodařilo. 
V soutěži nás bylo 16 družstev. Pokud by měl 
někdo zájem, může si naše výsledky i výsledky 
všech soutěží pořádaných ČAST najít na webo-
vých stránkách www.pinec.info 

6. Pořádáte vánoční turnaje pro veřejnost. 
Jaký je o tyto turnaje zájem?
Ve vánočních turnajích jsme zpočátku očekávali 
účast širší veřejnosti, ale ta byla slabá, a tak se 
jí zúčastňují převážně hráči z nižších soutěžních 
skupin. Pořádáme také letní turnaje, celkem pět. 
Pravidla jsou nastavena tak, že pátého turnaje se 
zúčastní přední hráči prvních čtyř turnajů a hraje 
se o celkově nejlepšího hráče. Těchto turnajů se 
může zúčastnit každý zájemce. O jejich organi-
zaci se stará náš momentálně nejlépe umístěný 
hráč Ing. Jiří Muzikář ze sídliště Na Nivách.

7. Jak probíhají tréninky, hrajete jen ping-
-pong, nebo máte také kondiční cvičení?
Zatím jsme jen hráli, ale uvažujeme zavést i kon-
diční cvičení, i když prioritní samozřejmě zůstává 
nácvik techniky hry samotné.

Děkuji za rozhovor, blahopřeji k výhře v letošní 
sezóně a přeji bílovickému stolnímu tenisu další 
úspěšnou činnost.

Ptala se:
Olga Uhrová

SPORT

PO DESETI LETECH SE MŮŽEME 
POCHLUBIT ÚSPĚCHEM

MČR v nočním ROB:  Lucie Procházková (kat.D20)
   Jiří Mareček (M50)
MČR na dlouhé trati: Michaela Marečková (kat.D16)
   Jiří Mareček (M50)
MČR na krátké trati: Dominik Šrom (M10, 3,5 MHz)
   Vilém Hrubý (M10, 144 MHz)
   Robert Polák (M13, 144 MHz)
   Jiří Mareček (M50, 3,5 i 144 MHz)

Blíží se Žákovské mistrovství Evropy v ROB 2010!
Před několika dny byla uzavřena nominace na Žákovské mis-
trovství Evropy v ROB 2010. Do desetičlenné výpravy, která 
bude reprezentovat Českou republiku, se probojovalo plných 
6 závodníků z SK Radiosport Bílovice nad Svitavou.

Kateřina Bžatková, Veronika Frá-
ňová, Martina Dvořáková
Jakub Šrom, Robert Polák, Vác-
lav Hrubý

Všem závodníkům gratulujeme 
k vynikajícím výsledkům a pře-
jeme jim hodně štěstí a úspěchů 
na Mistrovství Evropy, které se 
bude konat v polovině června 
v Bojnicích (Slovensko).

Za SK Radiosport 

Bílovice nad Svitavou

 Ing. Iva Marečková

ROZDÁVALY SE PRVNÍ TITULY MISTRŮ REPUBLIKY V ROB 
A BÍLOVICKÝ ODDÍL PATŘIL OPĚT K VELMI ÚSPĚŠNÝM!

Soutěžní turnaj

Vítězné družstvo (neúplné)




