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Rozhovor se starostou Orla
Začátkem  června  vyprší  volební  období  poslanců 

Parlamentu České republiky. V této souvislosti jsme se 
starostou Orla Ladislavem Šustrem bilancovali uplynu
lé období. 

Bratře starosto, jak hodnotíš uplynulé volební obdo
bí, co vše se podařilo prosadit?

Snažil jsem se soustředit na prosazování zájmů spor
tovců a myslím, že se toho podařilo skutečně hodně. 
Namátkou bych mohl uvést: navrácení majetku v trva
lém užívání sportovních svazů, kdy se finančně jednalo 
o majetek v hodnotě 3 až 4 miliard korun; odklad po
vinnosti  vést  podvojné účetnictví  pro občanská  sdru
žení; vrácení DPH z rekreační a sportovní činnosti na 
5%; navyšování investičních prostředků do sportu.

KDU-ČSL se ve svém volebním programu poměrně 
detailně věnuje sportu. Proč vlastně tolik sportu fandí?

Sport podle nás není jen pouhou volnočasovou akti
vitou, ale je to ta nejlepší prevence proti drogám, alko
holu a kouření. A navíc sport má obrovský a nedoceně
ný vliv na výchovu mladých lidí. Vždyť kdo dnes má 
ještě ve společnosti autoritu? Myslím, že sportovní tre
néři a sportovci obecně patří k nemnoha skupinám, kte
ré ji ještě mají. A nakonec čistě pragmaticky vede sport 
ke zdraví společnosti a i ekonomicky je dokázáno, že 
zdravé společnosti se daří lépe a je výkonnější. 

Co bys poradil všem, kteří se budou před červnovými  
volbami rozhodovat?

Zkuste se podívat kolem sebe, kolik se toho za po
slední roky podařilo, kolik orloven bylo spraveno a ko
lik nových hřišť stojí. Zkuste se také podívat na to, kte
ří poslanci hlasují ve prospěch sportu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchu ve  
volbách. Ladislav Kotík
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Župní turnaj ve stolním tenise – Jimramov – 21. ledna
V sobotu  21.  ledna  2006  uspořádala 

Jednota Orla v Jimramově 1. župní turnaj 
v letošním roce ve stolním tenisu. Turnaj 
se konal v sokolovně za rekordní účasti 
17-ti  žáků (z Jimramova,  Bystřice  n.  P., 
Javorka,  Ubušína,  Dalečína  a  Nového 
Města na Moravě) a 21 dospělých (z Jim
ramova, Bystřice nad Pernštejnem, Javor
ka, Nového Města na Moravě, Albrechtic, 
Kundratic, Lomnice a Čebína).

Vzhledem  k počtu  účastníků  se  hrálo 
systémem na dvě porážky. V celém turna
ji bylo sehráno 70 napínavých zápasů.

V kategorii  žáků  vyhrál  Michal  Žák 
z Javorka (od 1. 2. 2006 nový člen Jedno

ty  Orla  v Jimramově)  před  Vojtěchem 
Šikulou (Orel Jimramov). Na třetím místě 
skončila Alžběta Bradáčová (Orel Jimra
mov).

V kategorií dospělých vyhrál Jiří Pusti
na z Jednoty Orla Nové Město na Moravě 
před Jaroslavem Balabánem z Albrechtic 
a  Karlem  Pololáníkem  (Orel  Dolní  a 
Horní Loučky).

Turnaj  se  uskutečnil  za  sponzorské 
podpory  Okresní  organizace  KDU  ČSL 
Žďár  nad  Sázavou,  Poličských  strojíren 
a.s., Obecního Úřadu v Jimramově a Jed
noty Orla v Jimramově.

Pavel Šikula, jednota Jimramov

Kvalifikace – sálový fotbal – Ořechov – 28. ledna
V sobotu 28. ledna se uskutečnil v Oře

chově u Brna kvalifikační turnaj v sálové 
kopané starších žáků. Pro kvalifikační ob
last  župy Kubišovy, Metodějovy a Suši
lovy jej uspořádala místní jednota Orla ve 
své orlovně.

Z Metodějovy župy se zúčastnila pouze 
jednota Nové Město na Moravě. Pod ve
dením svého trenéra kluci dokázali zvítě
zit  pouze  v  jednom  ze  šesti  zápasů  a 
skončili tak až na předposledním místě.

Ždárský finálový turnaj nám i letos zů
stal zapovězen. Snad napřesrok.

Kvalifikace ve stolním tenise mužů  – Ivančice  – 4. 2. 
Na  kvalifikačním  turnaji  v Ivančicích 

se sešla špička stolních tenistů Orla.
V silné konkurenci soutěžil i jediný zá

stupce  naší  župy  –  Mgr.  Milan  Těžký 
(Orel jednota Jimramov), který se v těžké 
konkurenci neztratil. Bohužel však do fi
nálového turnaje nepostoupil.

V základní skupině totiž po dvou vítěz
stvích a dvou porážkách nepostoupil do 
závěrečných bojů a skončil na celkovém 

9. – 12. místě.
Konečné pořadí postupujících:
1. Pihula R., Orel Silůvky
2. Vašulín K., Orel Silůvky
3. Peška L., Orel Ivančice
4. Pihula T., Orel Silůvky
5. Kos J., Orel Moravské Budějovice
6. Minstr J., Orel Ivančice
9. - 12.  Těžký  Milan, Orel Jimramov 

Pavel Šikula, jednota Jimramov
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Žďárská liga mládeže ve stolním tenise – 4. února
Zástupce  Jednoty  Orla Jimramov  Voj

těch  Šikula  dosáhl  výborného  výsledku 
ve 2. kole Žďárské ligy mládeže ve stol
ním tenise, kterou pořádá TJ Žďas. V ka
tegorii mladších žáků obsadil pěkné dru

hé místo, když o pořadí na 1 – 3 místě 
rozhodoval pouze rozdíl ve skóre.

V celém turnaji dosáhl pěti vítězství a 
jedné porážky.

Pavel Šikula, jednota Jimramov

Kvalifikace ve stolním tenise – žáci, junioři – Silůvky
Kvalifikačního turnaje žáků a juniorů, 

který pořádala v sobotu 18. února jednota 
Silůvky, se za naší župu zúčastnili 4 zá
stupci z Jednoty Orla v Jimramově. 

V kategorii  žáků  Michal  Žák  ve  své 
skupině  1x  vyhrál  a  3x  prohrál,  když 
v každém zápase uhrál sety a to i s vítě
zem  kvalifikace.  V koncovkách  zápasů 
však chyběla trocha trpělivosti k lepšímu 
výsledku. Druhý účastník z Jimramova – 
Vojtěch  Šikula  po  jednom  vítězství  a 
jedné porážce sehrál  smolné rozhodující 
utkání, ve kterém by vítězství znamenalo 

postup mezi šest nejlepších v tomto tur
naji a tím zároveň postup do Polné. Proti 
zástupci ze Silůvek již vedl 2:0 na sety, 
měl  několik  mečbolů,  ale  nakonec  pro
hrál 2:3 a tím byl vyřazen.

Konečné pořadí postupujících:
1. Křivánek, Orel Ivančice
2. Halík, Orel Polná
3. Fišer, Orel Ořechov
4. Hurník, Orel Bohunice
5. Horký, Orel Silůvky
6. Klčo, Orel Silůvky

Pavel Šikula, jednota Jimramov

Župní turnaj ve stolním tenisu – Rovné – 25. března
V sobotu 25. března 2006 se uskutečnil 

další  turnaj  ve  stolním  tenise  tentokrát 
v Rovném. Turnaje se zúčastnilo 7 žáků a 
20  hráčů  v kategorii  starších  15-ti  let 
z Bystřice,  Čebína,  Dolních  Louček, 
Rovného,  Nového  Města,  Kundratic  a 
Jimramova. V celém turnaji bylo sehráno 

47 zápasů v soutěži dospělých a 18 zápa
sů v kategorii žáků.

Výsledky – kategorie žáci:
Žáci byli rozlosováni do dvou skupin, 

dva nejlepší postoupili do finálové skupi
ny, ve které se opět hrálo systémem kaž
dý s každým.

1. Šikula Vojtěch - Orel Jimramov
2. Bradáčová Zuzana - Orel Jimramov
3. Bradáčová Alžběta - Orel Jimramov
4. Plánka Roman - Orel Bystřice n.P.
Pořadí kategorie dospělých:
Kategorie  byla rozdělena do pěti sku

pin, z nichž postoupili vždy dva nejlepší 
do následujícího kola na dvě porážky.

1. Pustina Jiří - Orel Nové Město n. M.
2. Bradáč Jaroslav - Kundratice
3. Pololáník Karel - Orel Dolní Loučky
4. Zítka Ladislav - Orel Bystřice n. P.
5.-6. Basovník Martin - Orel Jimramov

 Mašek Martin - Orel D. a H. Loučky
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Župní sjezd – Bystřice nad Pernštejnem – 26. března

Místem  konání  župního  sjezdu  se  po 
několikaleté odmlce stala Orlovna v Bys
třici nad Pernštejnem. Bystřická Orlovna, 
která  je  v  letošním  roce  před  poslední 
etapou rekonstrukce, přivítala,ve své no
vě  opravené  tělocvičně,  zástupce  všech 
11 jednot naší župy.

Konání  sjezdu  bylo  proto  bystřickou 
jednotou pojato hned v úvodu neobvykle 
slavnostně.  Pro  delegáty  si  jednota  při
pravila malé překvapení, což bylo krátké 
vystoupení hudebně dramatického oddílu 

pod vedením ses. Jitky Čechové. Děti se 
představily  pásmem  lidových  písní.  Br. 
Jiří  Vágner  jejich  vystoupení  korunoval 
sólem na trubku, když zahrál orelskou pí
seň  „Vzhůru  Orle  slovanský.“  Toto  vy
stoupení  bylo delegáty přijato  s  velkým 
povděkem a obdivem, za což náleží všem 
účinkujícím  velké  poděkování  a  uznání 
za jejich snahu.

Jako  host  na  sjezdu  byl  přivítán  bys
třický  starosta  Ing.  K.  Pačíska,  starosta 
Orla br.  L.  Šustr byl  omluven pro svoji 
účast  na  sjezdu  jiné  župy.  Ústředí  Orla 
tedy  zastupoval  jeho  generální  sekretář 
br. L. Kotík.

Na  sjezdu  byla  zhodnocena  činnost 
župy za uplynulý rok v oblasti hospoda
ření, celkové činnosti a sportu. Starostové 
jednot  představili,  ve  svých  vystoupe
ních, celoroční práci svých jednot v mno
ha oblastech. Je jen škoda, že o většině 
činností se jednoty dozvídají až na žup
ním sjezdu.
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Hosté, pan starosta města, pochválil zá
služnou činnost Orla, ale podotknul, že se 
všichni  (sportovní  organizace)  zabývají 
stejnou činností a to, snaží si „ukořistit“ 
co nejvíce členů – mládeže, slýchá totiž 
stejné  argumenty  na  všech  setkáních 
sportovních organizací,  které navštívil  u 
příležitosti výročních schůzí. Nastal, pod
le  něho,  všeobecně  u  všech  „hlad“  a 
„honba“ za rozšířením nejmladší členské 
základny. Jeho vize je však v tom, jak ji 
představil,  aby se Orel  vrátil  k  tomu,  v 
čem úspěšně  kdysi  začínal,  podle  něj  k 
osvětě  a  k  ochotnickému divadlu,  které 
mu v místě nejvíce chybí. Sportovní čin
nosti vidí kolem sebe dostatek, ale nepro
fesionální kultura má absenci. Ve sportu 
by  postačila  Orlu  tělovýchovná  činnost 
pro široký okruh lidí. Vrcholový sport by 
měl  zůstat  specializovaným  oddílům  a 
klubům,  které  mají  větší  možnost  pod
chytit talenty a vychovat špičkové spor
tovce. Pan starosta ovšem neporadil, kde 
vzít peníze na to, co by on považoval za 
prioritu Orla, který je podporován právě a 
jen za sportovní činnost.

Br. Ladislav Kotík uvedl několik infor
mací z Ústředí a oblasti dotací. Nově se 
formuje možnost získávání peněz z kraje 

Vysočina, je to prozatím první kraj s no
vou vizí poskytování dotací.

Na sjezdu  bylo  rovněž  předáno sedm 
ocenění  za  přínosnou a  záslužnou práci 
pro Orla dlouholetým členům. Za Bystři
ci n. Pern. ocenění obdržel in memoriam 
br.  B. Žváček, z Nového Města n. Mor. 
ses. A. Blahová a A. Wurzelová, br. Ing. 
K. Zídek a J. Kalina, z Rožné ses. B. Se
ďová a Žďáru n. S. br. V. Řetický.

Poděkování za uskutečnění sjezdu ná
leží  rovněž bystřickým ženám, které  po 
celou dobu se staraly o občerstvení dele
gátů a těm, které se podílely stejnou mě
rou na úklidu a přípravě prostor Orlovny.

Vzhledem k tomu, že se sjezd podařilo 
uskutečnit za poloviční náklady jak v mi
nulých letech (což je z pohledu finanční 
situace chvályhodné),  nabízí  se  tu mož
nost, konávání sjezdu v bystřické Orlov
ně každoročně s tím, že by se na jeho pří
pravě (úklid a občerstvení) podílely stří
davě  jednotlivé  jednoty.  Jistě  by  jedno
tám odpadlo mnoho starostí s přípravou a 
zajištěním  konání  sjezdu  v  jiných,  pře
devším pronajatých prostorách. Tento ná
vrh  bude  teprve  předložen  na  nejbližší 
župní radě k projednání.

Miroslava Kučerová, jednota Bystřice

Kvalifikace florbal - muži
V neděli 9. března uspořádala jednota 

Rovné  kvalifikační  turnaj  ve  florbalu 
mužů pro oblast župy Sušilovy, Metodě
jovy a Kubišovy. Turnaje, který se konal 
ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštej
nem,  se  zúčastnilo  7  jednot,  které  byly 
rozděleny do dvou skupin, ze kterých po
stoupily 4 do bojů o postupové místo.

Konečné pořadí:
1. Rovné
2. Kněžice
3. Moravské Budějovice
4. Nové Město na Moravě
5. - 7. Brno – Bohunice, Telč, Třešť
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Finálový turnaj ve stolním tenise – Polná – 8. dubna
V sobotu 8. dubna 2006 se sešli nejlep

ší stolní tenisté Orla na ústředním turnaji 
v Polné.  V kategoriích  žáků,  juniorů  a 
mužů  proběhly  kvalifikační  turnaje, 
v soutěži žákyň, juniorek a žen se všichni 
přihlášení sešli až v Polné. Letošní ročník 
se kryl se setkáním mládeže s Otcem bis
kupem (každý rok v sobotu před Květnou 
nedělí  se  koná setkání  mládeže s bisku
pem ve všech diecézích), a tak část pra
videlných účastníků z Jimramova se Mi
strovství Orla nemohla zúčastnit. 

Ve finálovém programu naši  župu re
prezentovali  pouze  zástupci  z Jednoty 
Orla  v Jimramově  –  v kategorii  juniorů 
(2)  a  v kategorii  juniorek  (1).  Po  loň
ských  velkých  úspěších  stolních  tenistů 
z Jimramova (2. místo v kategorii žákyň, 
čtvrtfinále  v kategorii  mužů)  jsme  v le
tošním ročníku  výrazných  výsledků  ne
dosáhli. 

V kategorii juniorek Markéta Šikulová 
obsadila 6. místo, v kategorii juniorů Pa
vel Šikula skončil na 9. – 12. místě a M. 
Basovník na 13. – 18. místě.

Vzhledem k tomu, že Markéta Šikulová 
soutěžila první rok v kategorii juniorek a 
se soupeřkami na 3. – 5. místě prohrála 
vždy po boji 1:3, věříme, že příští ročník 
bude pro Jednotu Orla Jimramov opět vý
sledkově úspěšnější.

Škoda, že z celé župy se do kvalifikace 
a finálového turnaje zapojili jenom stolní 
tenisté z Jimramova.

Pavel Šikula, jednot Jimramov

Sportovní aktivity – župa, ústředí
14. května přehazovaná mladší žáci, starší žáci - Pozořice
19. - 21. května sportovní setkání mládeže – Veselí nad Moravou
20. května přespolní běh – Olešnice
20. května Den sportu pro všechny – Jimramov, Nové Město na Moravě, Bys

třice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou
27. května župní turnaj v bowlingu – Žďár nad Sázavou
27. května kvalifikační turnaj v malé kopané, starší žáci – Nové Město na Mor.
3. června finálový turnaj v malé kopané – mladší žáci – Stěbořice
4. června Cantate – Luhačovice
17. června župní turnaj v petanque – Nové Město na Moravě
25. června župní turnaj ve volejbale – Žďár nad Sázavou

Pro vnitřní potřebu vydává Orel župa Metodějova, Bystřice nad Pernštejnem
adresa: Dr. Veselého 358, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
Kontakt: zupa.metodejova@orel.cz
Zodpovědná osoba: Vít Německý, email: vit.nemecky@centrum.cz


