
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět nám začíná doba ad-
ventní. Lidi by si měli být 
blíž a  v  radosti očekávat 
dobu, o které se říká, že je 
nejkrásnější v celém roce. 
Máme to opravdu tak 
i  my? Není to jen zbožné 

přání, které nedokážeme naplnit? Není toto období 
spíš jen dobou bláznivých reklam a našeho neustá-
lého shonu? Nerad bych, abyste mě špatně pochopi-
li – i já mám tuto dobu rád a miluji úsměvy dětských 
očí u  rozzářeného vánočního stromečku. A  opět si 
dávám letos předsevzetí, že si Vánoce užijeme hlav-
ně jako rodina – spolu a v pohodě. To je vlastně nejvíc 
– važme si každého, kdo spolu s námi prožívá radosti 
i trápení. Obdarujme nejen naše blízké tím, co nám 
nemůže nikdo vzít – úsměvem. Říká se o něm, že do-
káže lámat ledy a také, že nestojí nic a přináší mno-
hé. Tak to zkusme a opravdu jej darujme každému, 
kdo se namane. Věřím, že pak může být svět okolo 
nás radostnější a vánoční doba pohodovější.
A  přesně takové Vánoce, vám, drazí spoluobčané, 
přeji nejen pro tento rok.

Ondřej Výborný
starosta města
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Setkání s Mikulášem v Holoubku. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Ve středu 14. prosince 2022 v 18.00 hod. se 
bude konat ve společenském sále Základní 
umělecké školy Karla Malicha pravidelné zase-
dání Zastupitelstva města Holic. Srdečně zve-
me občany na veřejné jednání holických zastu-
pitelů.
Upozorňujeme, že jednání výjimečně proběh-
ne ve středu.
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Nabídka volné pracovní pozice 
na MÚ Holice.

KÁVA SE STAROSTOU
Pondělí 12. prosince 2022 od 16.00 do 18.00 hod.

Zasedací místnost městského úřadu



Zpráva z jednání Rady města 
Holic 24. října 2022
Rada města schválila plán zimní údržby Technic-
kých služeb Holice, účast SK Holice na turnaji žáků 
v  partnerském městě Strzelce Opolskie, podmínky 
poptávkového řízení na provoz Senior TAXI a způsob 
likvidace nepotřebného movitého majetku města 
dle předloženého návrhu. Rovněž schválila realizaci 
projektu „Pumptrack“ podaný v  rámci participativ-
ního rozpočtu s  realizací na  pozemku města Holic 
vedle Dětského domova v  ulici Husova. Rada dále 
přijala doporučující usnesení. Zastupitelstvu města 
doporučila schválit plnění rozpočtu města k 30. září 
2022 a dále doporučila vydání jednacího řádu. Rada 
města naopak neschválila žádost KD města Holic 
o finanční podporu interaktivní výstavy. V rámci jed-
nání byli také jmenováni předsedové a členové ko-
misí, jakožto poradních a  iniciativních orgánů rady. 
Ostatní usnesení rady k  projednávaným záležitos-
tem během tohoto jednání jsou dostupná na webo-
vých stránkách města >> www.holice.eu.

Zpráva z jednání Rady města 
Holic 7. listopadu 2022
Rada města Holic schválila školní jídelně Holice ná-
kup nového elektrického sporáku a  ZUŠ Karla Ma-
licha nákup Tuby F, značka Lechgold. Na  jednání 
vzala rada města na vědomí inventurní soupis dlou-
hodobého majetku Technických služeb Holice, zprá-
vu Technických služeb Holice o veřejném osvětlení, 
návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh rozpisu příspěv-
ků pro příspěvkové organizace na rok 2023. Ostatní 
usnesení rady k  projednávaným záležitostem bě-
hem tohoto jednání jsou dostupná na  webových 
stránkách města >> www.holice.eu.

Iva Lázničková

Na Městský úřad Holice hledáme 
novou kolegyni nebo kolegu
Referent/ka správního odboru – pracoviště 
podatelny městského úřadu

Požadujeme minimálně střední vzdělání s  matu-
ritní zkouškou, výbornou znalost práce s MS Office 
a morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné 
správě. Pracovní poměr je na  dobu určitou, plný 
pracovní úvazek, platové zařazení do 7. platové tří-
dy (rozpětí základního platového tarifu podle délky 
praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. 
Nástup od 1. 1. 2023 nebo dle dohody. Přihlášky je 
možné podat do 6. 12. 2022 na adresu Městského 
úřadu Holice, Holubova 1, 534 01 Holice.
Na uvedenou pracovní pozici bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení. Podrobné podmínky a bližší informace 
získáte na tel. čísle +420 466 741 204 a na webových 
stránkách města www.holice.eu.

HLEDÁME POMOCNÍKY 
NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Tříkrálová sbírka se v  Holicích 
uskuteční v  sobotu 7.  ledna 
2023. Jako každý rok hledáme 
koledníky i  jejich průvodce. Prů-
vodcem může být osoba starší 15 
let (musí mít občanský průkaz). 
Prosím, přihlaste se mi co nejdří-

ve na e-mail j-novotny@centrum.cz nebo telefon 
+420 776 656 177. 
Těšíme se, že i  díky VÁM se letos budeme moct 
vydat osobně popřát vše dobré občanům Holic, 
vybereme finanční prostředky na  potřebné, za-
pojíme do  pomoci druhým naše děti, a  třeba se 
tak všichni staneme zase o kousíček víc milujícími 
lidmi. 

Jarda Novotný

Otevření nové dětské skupiny 
v obci Horní Roveň 
Dne 1. prosince 2022 od 16.00 do 18.00 hod. se koná 
Den otevřených dveří na  adrese Horní Roveň 209 
– ulice Čtrnáctá. Dětská skupina je určena pro děti 
ve věku 1–3 let. Stále máme volná místa. Na webo-
vých stránkách www.dslaska.cz jsou podrobnější 
informace. Na Facebooku nás najdete pod názvem 
Dětská skupina Láska z.s. Kontakt: +420 770 699 055.

Martina Lášková
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY
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CO JE NOVÉHO V HOLICÍCH?
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Co je nového v Holicích?

Rekonstrukce panelové cesty
Technické služby Holice dokončily práce na  spojo-
vačce mezi ulicemi Puškinova a Jiráskova. Kromě vý-
měny panelů bylo nově umístěno zábradlí pro zvýše-
ní bezpečnosti.

Nápis na sportovní hale
Sportovní hala se konečně dočkala nového nápisu 
a fasádní úpravy v jeho okolí. 

Rekonstrukce mostu
Společnost CAVATOR s.r.o. v  říjnu dokončila rekon-
strukci mostu v ulici Dukelská. Na mostě byly opra-
veny bočnice a došlo také na výměnu zábradlí. 

A na co se můžete těšit? 
Chystá se dokončení druhého projektu z  loňského 
participativního rozpočtu. Do konce roku by měl být 
upraven povrch v místě naproti autobusové zastávce 
v ulici Staroholická s označením K Zastávce. 
V rámci projektu „Měníme Holice 2022“ Rada města 
Holic schválila realizaci pumptrackové dráhy. Veřejné 
sportoviště bude umístěné na pozemku města Holic 
vedle Dětského domova v ulici Husova.

Iva Lázničková

Technické služby 
dále informují

Měsíc říjen byl pro TS Holice náročný. Dle plánu 
probíhaly práce na  rekonstrukci chodníků v  ulici 
5.  května a  Staroholická. Za  větší projekt lze po-
važovat již zmíněnou rekonstrukci panelové cesty. 
Provedeno bylo osazení dvou laviček na  nově vy-
tipovaná veřejná místa v  ulici Hradecká. Mnoho 
práce bylo odvedeno na  hřbitově pro den Památ-
ky zesnulých. S prvními ranními mrazíky proběhlo 
zazimování rozvodů potrubí závlahových systémů 
a postřikovačů v sokolském parku, na stadionu, te-
nisových kurtech, antukových hřišť na Lipáku a ná-
městí T. G. Masaryka. Průběžně docházelo k drob-
ným opravám na  dětských hřištích za  účelem 
bezpečného provozu a udržitelnosti životnosti her-
ním zařízení. V neposlední řadě probíhal na území 
města pravidelný úklid listí. 

Ondřej Dobrovolský



Z HISTORIE

5

Kalendárium
PROSINEC
3. prosince 1887 (135 let) se v Dol-
ních Ředicích narodil František 
Pilný († 75), učitel a osvětový pra-
covník, působil jako učitel a  ředi-
tel v holických školách, významný 
sokolský činovník, hasičský vzdě-
lavatel, předseda prvního Revo-
lučního národního výboru města 
Holic (1945–46), po roce 1948 per-
zekvován komunistickým reži-
mem. Zemřel 4. ledna 1962 v Čes-
ké Kamenici (okr. Děčín).

4. prosince 1887 (135 let) bylo v Ho-
licích slavnostně otevřeno divadlo 
„Na Špici“, hrou V. K. Klicpery „Di-
votvorný klobouk“.

6. prosince 1942 (80 let) zdejší Židé 
byli odvezeni do  Pardubic, jejich 
movitý majetek byl převezen také 
do Pardubic a 9. prosince 1942 bylo 
z  Pardubic transportem Cg odve-
zeno do  Terezína 606 Židů. Tímto 
transportem byli deportováni téměř 
všichni holičtí Židé – celkem 54 osob 
včetně dětí. Z Terezína odešli do dal-
ších vyhlazovacích táborů, převáž-
ně do Osvětimi, ale i Mauthausenu, 
Bergen-Belsenu a  jinam. Z  holic-
kých Židů přežilo jen asi deset.

13. prosince 1917 (105 let) byl v Ho-
licích vyšetřován maďarský vojín 
ze zdejší pobočky pardubické ne-
mocnice, který rozšiřoval zprávy, 
že Rakousko uzavře mír a Uhersko 
se osamostatní.

16. prosince 1977 (45 let) na ukon-
čení měsíce SČSP (Svaz česko-
slovensko-sovětského přátelství) 
v  Holicích, v  Kulturním domě vy-
stoupil Soubor písní a tanců střed-
ní skupiny sovětských vojsk.

17. prosince 1507 (515 let) Holice, 
městečko i  Holice ves, se staly 

součástí pernštejnského panství 
na  Pardubicku, když Hynek Bra-
dlecký z Mečkova prodal toto zboží 
Vilémovi z Pernštejna a na Helštý-
ně, nejvyššímu hofmistru krá-
lovství Českého a  jeho dědicům 
za 2 500 kop grošů pražských.

17. prosince 1917 (105 let) byla schvá-
lena společná smlouva Svazu pro 
opatřování elektrické síly, s.r.o. Ho-
lice. Do  Svazu patřily kromě Holic 
také Dašice, Sezemice, Horní Jelení 
a  vesnice napojené na  holický ka-
bel. Pro pasivní chování zástupců 
venkova Svaz ani nezahájil činnost.

18. prosince 1882 (140 let) se konalo 
předběžné vytýčení železniční trati 
z Moravan do Holic a Borohrádku, 
která měla původně začít v  teh-
dejší stanici Dašice – Kostěnice.

21. prosince 1887 (135 let) se 
ve  Chvojenci narodil Richard Do-
šel, dělník, ve stejné obci také byd-
lel. Zahynul při povstání holického 
lidu v obci Býšť 5. května 1945.

22. prosince 1927 (95 let) byl sta-
rostou města zvolen Ing.  Josef 
Flanderka (strana středostavov-
ská), jeho prvním náměstkem byl 
katecheta, demokrat Václav Sed-
láček, Ing. Flanderka byl starostou 
jen rok a půl, neboť v důsledku své 
zaneprázdněnosti podal 10. čer-
vence 1929 demisi.

24. prosince 1887 (135 let) ve Smida-
rech (okr. Hr. Králové) č. p. 54 se na-
rodil Jan Bradna († 32), stavitelský 
asistent a funkcionář Sokola v Ho-
licích. Dne 21. srpna 1914 narukoval 
z Čáslavi na ruskou frontu, 13. červ-
na 1915 zajat u Sieniawy. Do čs. voj-

ska přijat 1. června 1916 k  1. pluku, 
6. rotě, pak u  týlové intendance, 
četař, zúčastnil se bitvy u Zborova 
a  Bachmače. Padl 6. dubna 1919 
na nádraží Jurgi nedaleko Tomsku, 
pohřben 11. dubna 1919. Dne 16. září 
1928 mu byla na sokolovně v Holi-
cích odhalena pamětní deska, bě-
hem let se ztratila, po nalezení roku 
2015, byla v září 2019 znovu odhale-
na ve vstupní hale sokolovny.

29. prosince 1937 (85 let) na zasedá-
ní městského zastupitelstva byla 
doporučena žádost B. Růžičky, ma-
jitele hotelu U  krále Jiřího, o  udě-
lení hostinské a  výčepní koncese. 
Rovněž tak bylo rozšířeno omezení 
dopravy v Neptalimově ulici (dnes 
již neexistuje). Kromě dřívějšího zá-
kazu průjezdu aut a povozů se zá-
kaz týkal nyní i jízdy na kole.

29. prosince 1967 (55 let) proběhla 
konečná kolaudace nového vodo-
vodu v Holicích, kromě terénních 
úprav, fluorizace a redukčního ven-
tilu. Předcházela kolaudace části 
technologického zařízení na úpra-
vu vody v  prameništi „Studená 
voda“ a  zároveň uvedená stavba 
byla předána uživateli, tj. Okresní 
vodohospodářské správě. Celkové 
náklady na stavbu vodovodu byly 
9 a půl mil. korun.

30. prosince 1437 (585 let) Zemský 
sněm zvolil šest pánů z  řad Al-
brechtových stoupenců za správ-
ce království, měli spravovat zemi 
do té doby, než se ujme vlády Al-
brecht. Mezi těmito šesti muži byl 
i Aleš Holický ze Šternberka.

30. prosince 1997 (25 let) zemřel 
v  Praze doc.  Ing.  Otto Hlaváček 
(† 68), Csc., odchovanec Baťovy 
školy, po  studiích působil v  Praze, 
obchodní rada v  Mexiku a  Brazílii, 
konzul v Peru, zástupce v komisích 
v OSN, v mládí žil v Holicích – Roveň-
sku a  navštěvoval holickou obec-
nou i měšťanskou školu. Narodil se 
23. března 1929 v Hradci Králové.

31. prosince 1957 (65 let) Estrádní 
umělecká skupina DO (Dům osvě-
ty) Holice měla tento večer silvest-
rovské vystoupení v Albrechticích. 
Toto vystoupení bylo jubilejní – 
padesáté od vzniku skupiny před 
dvěma lety.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Kulturní dům – výročí
Výstavy
V Kulturním domě města Holic máme pro veřejnost 
volně přístupnou krásnou galerii. Jedná se o pěkný 
světlý prostor přiměřené velikosti, který nechá vy-
niknout všem prezentovaným uměleckým dílům. 
Výstava v galerii bývá zpravidla celý kalendářní měsíc 
(někdy i déle), a na základě rozhodnutí vystavujících 
umělců bývá často zahájena vernisáží. Zájem o  vý-
stavy v  našich prostorech je velký, již nyní jsou za-
mluveny výstavy až do konce roku 2024. Setkávat se 
zde můžete jak s obrazy, tak s uměleckými předmě-
ty nebo fotografiemi. Zajímavostí k výstavě na měsíc 
březen 2023 bude i módní přehlídka, kterou pro ná-
vštěvníky připravuje paní Jana Baboráková.
Mimo výstavní prostory galerie, nabízíme v KD Ho-
lice ještě prostory uzamykatelných vitrín v  prvním 
patře, kde probíhají jak výstavy kreseb, tak fotografií, 
prezentace škol či výstavy historických dokumentů 
a  jiných drobných předmětů. K  prezentaci výstav 
jsou také určeny panely, které mohou být umístěny 
kdekoliv na  chodbách či předsálí KD Holice. Jejich 
využití také není výjimkou. V měsíci květnu jsou pra-
videlně všechny nabízené prostory, včetně panelů, 
využívány ZUŠ Karla Malicha k prezentaci tvorby její-
ho výtvarného oboru. 
Posledním z možných prostor pro výstavy je rozsáhlá 

hala Afrického muzea Dr. Emila Holuba či jeho před-
náškový sál. Zde pravidelně probíhají výstavy betlé-
mů a nárazově i fotografií či zajímavých dokumentů 
nejen se vztahem k Africe.
Pokud máte zájem o  realizaci výstavy v  některém 
z výše uvedených prostor, neváhejte nás v Kulturním 
domě města Holic kontaktovat. Veškeré výstavy jsou 
jak pro vystavujícího, tak pro návštěvníky zdarma. 
Galerii naleznete v  levé části přízemí kulturního 
domu a vitríny v prvním patře. 
Těšíme se s vámi na viděnou nejen v naší galerii. 

Eva Hlaváčková

Za Ježíškem do Afriky
I v letošním roce bude naše Africké muzeum Dr. Emi-
la Holuba mimořádně otevřeno v  čase adventním. 
Navštívit nás můžete již první adventní neděli, dále 
pak vždy od středy do neděle od 10.00 do 16.00 hod. 
a na Štědrý den od 12.00 do 15.00 hod. A co u nás uvi-
díte? Pravé africké betlémy! Rodina pana Jaromíra 
Tlustého zapůjčila našemu muzeu betlémy a  jeslič-
ky pocházející přímo z afrického kontinentu. Ve své 
sbírce vlastní necelou padesátku betlémů a jesliček 
ze třinácti afrických zemí. Každý z betlémů je od dru-
hých odlišný materiálem, zpracováním, pojetím, 
místem vzniku, příběhem získání a cesty do Evropy. 
Všechny však spojuje jedno, zpodobnění narození 
Ježíška, tedy čas vánoční. Přijměte prosím pozvání 
k návštěvě muzea, africký Ježíšek se bude těšit na vi-
děnou s vámi všemi!

Petra Hrubanová

Bílou peřinu Martin nepřivezl
Otevřená zvonice kostela s možností vyhlídky, kon-
cert Petra Mináře, ale třeba i  svařáček a  sladký tr-
delník – taková lákadla nabídlo v neděli 13. listopadu 
zájemcům Svatomartinské odpoledne uspořádané 
spolkem Kultura pro město u zdejšího kostela. Malí 
i  velcí, kterých se sešly více jak tři stovky, však při-
šli především uvítat sv. Martina. Přijel za námi na bí-
lém koni, přivezl nám zimu, bílou peřinu však nechal 
doma. Martina jsme přivítali i  tak s nadšením a  ra-
dostným hlasem pozdravil svého jmenovce i  staro-
bylý zvon. Ve světýlkovém průvodu jsme se s Marti-
nem prošli městem. Koncert Petra Mináře v kostele 
pak slavnostní pouťové odpoledne zakončil. Děkuje-
me Římskokatolické farnosti Holice a Zvoníkům Ho-
lice za spolupráci.

Lukáš Peška
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KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
Kulturní kalendář na měsíc prosinec 2022

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
2. 12.  19.00   GALAKONCERT BAROKA
pátek    Vánočně laděný koncert v podání houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a cembalist-

ky Jitky Navrátilové. Uslyšíte krásné skladby Georga Phillipa Telemanna, a jeho barokních 
kolegů – J. S. Bacha, G. H. Händela, A. Vivaldiho a českých autorů 18. století. Celý koncert 
zazní na špičkové dobové housle. Pochopitelně nebudou chybět vánoční melodie, které 
spolu s průvodním slovem Jaroslava Svěceného navodí tu pravou sváteční atmosféru.

   Bonus pro předplatitele ABO 2022/2023.  350 – 300 Kč
4. 12.  14.00   Odpoledne s Mikulášem
neděle    Odpoledne určené pro nejmenší diváky. Těšit se můžete na krátkou pohádku Dvě sestry, 

od dětí z dramatickéhho kroužku, ale hlavně na Mikuláše, čerta a čertíka.
  Dramatický kroužek při DDM Holice – režie Jitka Juračková.  50 Kč
13. 12.  10.00   O princezně, která ráčkovala
úterý    Divadelní muzikálová pohádka pro školy.  60 Kč
17. 12.  19.30   Kryštof Šimek BOD ZLOMU ZLOMÍ ČLOVĚKA
sobota    Autorské představení o Dr. Emilu Holubovi – jako pocta tomuto cestovateli, od jehož na-

rození letos uplynulo 175 let. Každý z nás má nějaké sny a vynakládáme různá úsilí, aby-
chom se je snažili naplnit. Co se ale stane s člověkem, který musí opustit svoje plány, aby 
zachránil životy a tím i celé rodiny? Životopisný příběh plný obrazů a hudby o Dr. Emilu 
Holubovi – o jeho životě, jeho zálibách, jeho cestách i emocích.

   Hrají členové Divadelního souboru mladých Kulturního domu Holice.
   Režie: Kryštof Šimek.
   Zařazeno v předplatném ABO 2022/2023.  150 Kč
24. 12.  12.00   Štědrý den v muzeu
sobota    Tradiční sváteční akce spojená s výstavou afrických betlémů a jesliček. Pro děti bude při-

praveno malé překvapení v podobě dárečku.  20 Kč

KINO
datum hodina program vstupné
6. 12.  17.00   Největší dar
úterý    V  dávných dobách ovládali naši zemi pohanští bohové. Osudy obyvatel malé valašské 

vísky se totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast nebo Čer-
nobog. Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy 
musí spojit své síly, aby se společně pokusili dát věci do pořádku.

  Režie: Daria Hrubá, Marta Santovjáková Gerlíková.
   Hrají: Boleslav Polívka, Anna Polívková, Chantal Poullain, Sabina Rojková, Jiří Dvořák.
   Žánr: pohádka. Délka 94 minut. 120 Kč
13. 12.  19.30   II Boemo
úterý    Historický výpravný velkofilm inspirovaný příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hu-

debních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Narodil se v rodině mly-
náře, vyučil se tomuto řemeslu, ale láska k hudbě ho zavedla do Itálie. Životní příběh to-
hoto umělce, jehož hraje Vojtěch Dyk, se natáčel v Itálii a také v Čechách. Ve slunné Itálii 
Mysliveček tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění.

  Režie: Petr Václav.
  Hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady, Elena Radonicich, Lino Musella.
  Žánr: historický / životopisný / drama. Délka 140 minut. 120 Kč

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
12. 12.  16.00   Bezpečnost seniorů na sociálních sítích 3
pondělí   Volné pokračování přednášek kpt. Ing. Radovana Hlaváčka.  50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
2. 12. – 30. 1.  SVĚTLO – výtvarná skupina Mezi černou a bílou
1. 12. – 23. 12.  Sny v hlavě Dominika – autor Dominik Práchenský
  Vitríny I. poschodí.
27. 11. – 24. 12.  Za Ježíškem do Afriky
  Výstava afrických betlémů a jesliček v Africkém muzeu.  15 – 30 Kč
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DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA BYLA ÚSPĚŠNÁ
Po delší pauze, způsobené co-
ronavirem, jsme opět mohli na 
našem jevišti přivítat účastníky 
Národní přehlídky jednoaktových 
her. Stalo se tak po dvanácté od 
roku 1998 a přizvány byly soubo-
ry, které si vydobyly účast na kraj-
ských přehlídkách již před dvěma 
lety. A tak jsme v sobotu 5. listopa-
du mohli sledovat jednoaktovky v 
podání osmi nejlepších souborů z 
celé republiky. Úderem desáté ho-
diny přivítal všechny místostaros-
ta města Petr Kačer. Kde zůstali 
další členové rady města, kultur-
ní komise, ale i vedení kulturního 
domu nám sděleno nebylo. Poté 
se již hrálo a hrálo se až do ve-
černích hodin. Druhý den, tedy v 
neděli 6. listopadu, rozebrala po-
rota, pod vedením Ladislava Va-
leše, jednotlivá představení. Poté 
se všichni naposledy odebrali do 
velkého sálu, kde po mimosou-
těžním představení hry „Do zdi“ 
Divadla Exil Pardubice, bylo pro-
vedeno slavnostní vyhlášení letoš-
ní přehlídky. A to stálo pro domácí 
soubor za to.

Hned čtyřikrát vystoupili členové 
Divadelního souboru KD Holice 
pro ocenění za výkony v aktovce 
Seana O´Caseyho „Uspořená lib-
ra“. Cenu získali Vladimír Hladík a 
Petr Hlavatý, Čestné uznání pak 
Lída Voříšková a Libuše Straková. 
Hned tři ceny si odvezli divadel-
níci z Libice nad Cidlinou, a sice 
jako soubor a Barbora Vaňková a 
Tomáš Čivrný za herecké výkony. 
Dvakrát si pro cenu přišli herci z 
Nučic Martin Kozák a David Dra-
xler a jednou ochotníci z Horšov-

ského Týna za výtvarné řešení 
předvedené hry. Kromě hlavních 
cen byla udělena i Čestná uznání. 
O těch holických již bylo psáno, 
a tak uveďme, že další si odvez-
li ochotníci z Horšovského Týna, 
Karlových Varů, Nučic a Plzně. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
členům holického divadelního 
souboru (a to včetně techniky), 
kteří zajistili průběh přehlídky na 
vysoké úrovni.

Pavel Hladík

Setkání zástupců orchestru KD Holice a dechového 
orchestru FFw Frohburg 
Když v  srpnu 1971 byla uzavřena 
písemná smlouva o  spolupráci 
mezi Dechovým orchestrem KD 
Holice a  orchestrem Sboru dob-
rovolných hasičů Frohburg, ne-
dokázal si tehdy nikdo přestavit, 
jak dlouho tato spolupráce bude 
trvat. Dnes víme, že to bylo 51 let, 
a že se podařilo naplnit stanovený 
závazek – setkávat se a šířit decho-
vou hudbu mezi národy. Po  tuto 
dlouhou dobu se oba orchestry 
střídavě navštěvovaly, vystupova-
ly na řadě koncertů, obohacovaly 

si svůj hudební repertoár a spolu 
muzicírovaly. Navzájem poznávaly 
život v  cizích zemích, navazovaly 
osobní přátelství, slavily a  smá-
ly se spolu, ale také truchlily nad 
ztrátou kamarádů. 
Poslední návštěva se uskutečnila 
v červnu 2019 v Holicích a všichni 
jsme se již těšili, že společně v roce 
2021 oslavíme naše kulaté jubi-
leum. Tyto plány byly ale na  dva 
roky nuceně přerušeny. Není 
snadné udržet tuto tradici. Velké 
úsilí stojí organizace našich setká-

vání. Bohužel i muzikanti stárnou 
a  není lehké najít pokračovatele 
této spolupráce. Ve  dnech 5.–6. 
listopadu 2022 proto navštívili zá-
stupci holického dechového or-
chestru své přátelé ve Frohburgu, 
aby oficiálně ukončili tuto smlou-
vu. Nekončí tím ale osobní přátel-
ství mezi členy a  rodinami obou 
orchestrů. 
Naši přátelé a  muzikanti z  Fro-
hburgu budou u  nás v  Holicích 
vždy vítáni!

Josef Koška

Makové pole připomnělo válečné veterány
Okolí plastiky Republika na náměs-
tí T. G. Masaryka ozdobilo v listopa-
du makové pole. V Den válečných 
veteránů, který si svět připomíná 
11. listopadu na památku ukončení 
první světové války, se u něj kona-
lo setkání, při němž lidé vzpomněli 
na  všechny, kteří bojovali za  naši 

svobodu. Symbolem tohoto vý-
znamného dne jsou právě květy 
vlčích máků, které jako první vy-
kvetly na  hrobech padlých na  zá-
padní frontě. Makové pole v Holicích 
vzniklo zásluhou Paměti národa 
Východní Čechy. Holice se zapojily 
také do veřejné sbírky Paměti náro-

da na podporu válečných veteránů 
a  až do  konce listopadu mohli zá-
jemci přispívat do kasiček v poda-
telně městského úřadu, v městské 
knihovně, v Artykadle, Café Zemá-
nek, kadeřnictví Craft hairdesign 
a oční optice Pro vaše oči.

Lukáš Peška
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Pár rad pro stárnoucí 
muže
Nedávno jsem byl svědkem takové zvláštní situace. 
Zhruba sedmdesátiletý senior se pokoušel flirtovat 
s mladou slečnou. Za nás muže v pokročilejším věku 
mně bylo trapně a  rozhodl jsem se sepsat několik 
rad pro ty, kteří neumí zestárnout.
Začal jsem tím flirtováním a budu tedy tímto téma-
tem pokračovat. Pánové, opravdu to nepůsobí dob-
ře, vždyť ty mladé dívky vám nic neprovedly, tak proč 
je trápíte. Zkuste si zaflirtovat s dámou vyššího věku, 
vám to nic neudělá, jí to potěší a výsledek je stejný. 
Sex nebude.
Oblečení: Pro sedmdesátiletého muže nejsou asi 
nejvhodnější kotníčkové ponožky, kalhoty nad kot-
níky a  triko s  Lady GAGA. Nechci po  vás, abyste 
na něm měli Michala Davida, ale viděl jsem spoustu 
moderně oblečených mužů vyššího věku a  nikoho 

to rozhodně nepohoršovalo. Od oblečení je to jenom 
kousek k  účesu. Vlající šedivý culík se možná hodí 
k bývalému rockerovi, i když i to vypadá blbě, ale roz-
hodně ne ke  strojnímu inženýrovi, doktorovi nebo 
soustružníkovi. Na  náušnice mám svůj názor a  asi 
vám ho nemusím říkat.
Další poznámku bych měl k návštěvě nudistické plá-
že. Pokud tam opravdu musíte, doporučoval bych buď 
brzo ráno nebo pozdě večer. Jestliže vám tento čas ne-
vyhovuje a chcete být na nudistické pláži přes den, vy-
berte si prosím nějaký odlehlý kout a po pláži se pře-
sunujte minimálně s ručníkem kolem pasu. Věřte mi, 
že ty pohledy žen rozhodně nejsou obdivné.
Takový sporťák je určitě bezvadný a  pro mnohé je 
to splnění snu z mládí. Jenže si uvědomte, že z něho 
také jednou musíte vystoupit. Představte si situaci: 
před barem zastaví naleštěné Ferrari, dveře se ote-
vřou a z něho se pět minut souká senior s culíkem, 
náušnicí a ustrojený jako čerstvý maturant. Zlatý SUV. 

Petr Kačer

Miroslav Splítek
Kdo má v Holicích a okolí auto nebo motocykl, tak 
tomu toto jméno určitě nemusím představovat. 
Neznám člověka, který by za  jeho „vlády“ ve  zdejší 
„Mototechně“ odcházel s  nepořízenou a  že ta „vlá-
da“ trvala až neskutečně dlouho. Miroslav Splítek, ač 
to bylo snad i nemožné, vždycky všechno měl nebo 
sehnal nebo uměl nahradit něčím jiným, v mnohých 
případech lepším. Ti dříve narození si ho pamatu-
jí i  jako výborného motokrosaře, který jako jeden 
z mála konkuroval továrním jezdcům. Co nám o Mi-
roslavu Splítkovi řekl jeho kamarád Ladislav Medek: 
„S Mirkem jsem prožil spoustu krásných roků a se-
tkáváme se dodnes, naučil mě, a nejen mě pořádku 
a disciplíně, byl velice oblíbený a myslím si, že kdyby 
měl lepší podmínky, dotáhl by to v motokrosu mno-
hem dál. Jsem moc rád, že je součástí mého života.“ 
Miroslav Splítek dostal v roce 2012 ocenění Legenda 

holického sportu a v prosinci tohoto roku oslaví krás-
né devadesáté narozeniny. Tak všechno nejlepší. 

Petr Kačer
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Martinská jízda vozítek s pedály v Holicích
Svatý Martin v sobotu sice nepřijel na bílém koni, ale 
přivezl bílou mlhu. To ale vozítkům s pedály a jejich 
posádkám při jejich Martinské jízdě na  městském 
stadionu nevzalo dobrou náladu a radost ze soutě-
žení. Po zaváděcím kole členů Klubu českých velo-
cipedistů Holice se rozjela vozítka po  inline dráze. 
Nejrychlejší kolo zajela posádka vozítka Večerníček 
v čase 1́ 31́ ´ a nejvíce kol v limitovaném čase posád-
ka studentů holické Střední školy automobilní s vo-
zítkem Montycar. Mlha neodradila ani rodiny s dětmi, 
které se přišly na stadion nejen podívat, ale mohly 
se na vozítku také projet, a tak děti šlapaly a šlapa-
ly…. Jejich účast a zájem o tento netradiční sport nás 
velmi potěšila. Budeme se těšit na příští ročník Mar-
tinské jízdy.

Milena Vohralíková

Čtyřnohý mistr světa v obraně
Kynologických článků v  Holických listech příliš 
nenajdete. Proto bych vás rád seznámil s  jedním 
skvělým psem, parťákem a  holickým „rodákem“. 
Jmenuje se Cane Codi-fin a  je to belgický ovčák. 
Keníkovi ( jak mu říkají), je necelých sedm let a se 
svým pánem Martinem Slovákem se v  Holicích 
věnuje sportovní kynologii. Sportovní kynolo-
gie se zabývá třemi oddíly – stopou, poslušností 
a obranou. Říká se jí královská disciplína mezi psí-
mi sporty. Martin se tomuto sportu věnuje již asi 
25 let a začínal na našem holickém cvičáku. Časem 
přešel do ZKO Sezemice. V Holicích však nyní pů-
sobí jako výcvikář. S Keníkem trénuje téměř den-
ně od jeho dvou měsíců. Snad i proto mají za se-
bou řadu výborných úspěchů a výsledků. Loni se 
Martin a Keník kvalifikovali na mistrovství v Řec-
ku, kde se letos v  květnu konal prestižní závod 
MS FMBB belgických ovčáků 2022 – v Karpenisi. 
Tohoto mistrovství se účastnilo 139 týmů z 36 stá-
tů celého světa. Cane podal opravdu neuvěřitelný 
výkon a  se svým psovodem Martinem, obsadili 
krásné třetí místo. Jejich dalším letošním úspě-
chem bylo čtvrté místo na MS FCI 2022 v Roudni-
ci nad Labem. Také se jednalo o mistrovství světa 
ovšem tentokrát všech plemen. Sice byli čtvrtí, 
nicméně Keníkovi se podařil opravdu husarský 
kousek a stal se mistrem světa v disciplíně obra-
na. Dále se stali mistry republiky všech plemen 
v České Třebové v červnu 2022 a v roce minulém 
získali páté místo na  Mistrovství republiky všech 
plemen v Trnové u Plzně. V  roce 2020 se umístili 
na  bronzové příčce v  Dobříši, kde se o  rok dříve 
stali vítězi a  v  tomtéž roce 2019 byli také stříbrní 
na Mistrovství republiky belgických ovčáků v Hor-
ní Bříze. Toto jsou jejich nejlepší úspěchy, další za-
jímavé informace o výsledcích, fotografie a videa 
Caneho a Martina najdete také na www.working-

-dog.com. Držíme palce na  MS FMBB v  Rumun-
sku v dubnu 2023.

Miloš Kopecký
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Marek má další trofeje
Člen AMK Holice Víťa Marek má za sebou veleúspěš-
nou sezonu s velkou kaňkou na závěr. Při posledním 
závodu prestižního německého seriálu ADAC měl 
nepříjemný pád v zaváděcím kole, při kterém si zlo-
mil stydkou kost a lopatu kyčelní kosti. Jinak se se-
zona talentovanému motokrosaři vydařila nadmíru 
dobře. Ze stopětadvacítek, na které se letos soustře-
dil, si odskočil do slabší kubatury do 85 ccm a v ní 
získal titul mistra Evropy a o titul mistra světa ho při-
pravil až pád v posledním kole druhé jízdy a na Víťu 
„zbyl“ jen post vicemistra světa. Mezi juniory do 21 let 

se čtrnáctiletý mladík pohyboval jako ryba ve vodě, 
doma získal titul, v  Německu obsadil čtvrté místo 
a v seriálu mistrovství Evropy mu elitní desítka unik-
la o jednu pozici. „Nebýt toho nešťastného zranění, 
musíme tuto sezonu hodnotit jako vynikající“, říká 
otec a manažer v jedné osově Vítězslav Marek starší 
a dodává, „Víťu závodění hrozně baví, a už se nemůže 
dočkat, až bude moci trénovat. Příští sezonu se plně 
soustředíme na kubaturu do 125 ccm a uvidíme, co 
z toho bude. Výsledkově na něho rozhodně nebudu 
tlačit.“ Nezbývá, než Víťovi popřát brzké uzdravení 
a úspěšné pokračování v náročné kariéře. 

Petr Kačer

Okolo Hlubáku
Podzimní počasí vyvádělo psí kusy, tak jak to v tomto 
ročním období bývá, ale v neděli ráno 23. října 2022 
jsme se probudili do úplně jiného dne. V areálu Au-
tocampingu Hluboký se sešlo téměř 180 běžců, aby 
se opět proběhli „Okolo Hlubáku“. Sluníčko krásně do-
barvovalo spadané listí a na místě, hlavně díky všem 
dobrovolníkům, kteří nám tradičně pomáhají, již 
bylo vše připraveno ke startu. Nejprve jsme vypustili 
na trať běžce na 10 km a krátce po nich i další nadšen-
ce, na které čekalo kilometrů jen 5. Všichni přihlížející 
museli obdivovat výkony nejlepších, protože si málem 
nestihli ani odběhnout pro občerstvení a ti nejlepší již 
probíhali do  druhého kola. A  přestože byla trať pří-
jemně měkká, místy mokrá až bahnitá, tak vypadali, 
jako by právě fotili pro nějaký sportovní magazín. Krá-
sa a radost z běhu se tak spojily s rychlostí a medaile, 
které v  cíli každý obdržel, byly opravdu zasloužené. 
Na  5 km trati exceloval mezi muži Ondřej Vít a  nej-
rychlejší ženou se stala Ivana Machačová. Na dvojná-
sobné vzdálenosti prokázal své kvality Jaromír Hra-
decký a nejlepší mezi ženami byla Leona Blažková. 
Náš podzimní běh proběhl bez jakýchkoli kompli-
kací. Velmi děkujeme všem našim podporovatelům, 
Saunovému ráji, městu Holice, Technickým službám 
Holice, AMK Holice, ZKO Holice, Restauraci Na Hlu-
báku a  ještě jednou musíme smeknout před těmi, 
co místo dlouhého nedělního spánku přišli pomoci 
s organizací a všem závodníkům tak zpříjemnili jejich 
sportovní zážitek. Za rok v říjnu zase na viděnou.

Mirka a Roman Hlavovi
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Gymnázium Holice
Adventní večer na gymnáziu
Blíží se závěr kalendářního roku a  adventní čas. 
Po  dvou letech, kdy jsme program z  důvodu covi-
dových omezení nemohli uskutečnit, 15. prosince 
2022 naše škola konečně uspořádá tradiční Advent-
ní večer. A na co se můžete těšit? Program zahájíme 
v  17.00 hod. vystoupením školního pěveckého sbo-
ru, letos dokonce s malým překvapením. Na tradič-
ní vernisáži se představí bratři Košařové – Ing. arch. 
Milan Košař, renomovaný pardubický architekt a spi-
sovatel, projektant nejen našeho gymnázia, ale i Po-
lyfunkčního domu v  Pardubicích či Smuteční síně 
ve Skutči, a Ing. Jaromír Košař. Oba jsou úspěšnými 
výtvarníky. Zhlédneme i originální tvorbu naší sou-
časné studentky Karoliny Jokešové.
Od 18.00 hod. zazní hudebně – poetické pásmo Ne-
jdeš mi z  hlavy jako verš, kdy si budeme moci po-
slechnout nejen lyrickou a milostnou poezii českých 
básníků, ale především tóny smyčcového dua, které 
tvoří violoncellistka Dita Holá a  violistka Dana Lan-
dová, obě z Filharmonie v Hradci Králové. Recitovat 
bude Josef Vrána, bývalý člen divadelního souboru 
VČD v Pardubicích, dnes herec pražských divadel.
Dobrovolné vstupné bude již tradičně odesláno 
na konto Adventních koncertů České televize.

Eva Pýchová

Přípravné kurzy 2023
Pro uchazeče o  studium jsme zahájili přihlašování 
na  přípravné kurzy k  přijímacím zkouškám na  SŠ. 
Kurzy pro žáky 5. a 9. tříd se i v tomto školním roce 
konají v budově Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holi-
cích, a to od 23. ledna 2023, vždy v pondělí od 16.00 
do 17.45 hod. Obsahují jednu vyučovací hodinu ma-
tematiky a jednu vyučovací hodinu českého jazyka. 
Jedno setkání je věnováno „Přijímacím zkouškám 
nanečisto“. 
Obsahovou náplní kurzů je opakování stěžejních té-
mat z matematiky a českého jazyka a procvičování 
strategií řešení úloh z přijímacích zkoušek. Při výuce 
se bude vycházet z požadavků formulovaných Cer-
matem. Kurz povedou pedagogové holického gym-
názia, na každé hodině žáci obdrží příslušné výukové 
materiály.
Bližší informace včetně přihlášky naleznete na strán-
kách gymnázia www.gyholi.cz v sekci Uchazeč. 

Dofáci znovu v akci! 
Víte, kdo jsou „dofáci“? Určitě nějakého znáte, mož-
ná ho potkáváte při večerním venčení psa, možná 
bydlí hned v sousedním domě a možná pomáhá Va-
šim dětem s angličtinou nebo ho vídáte, jak vyzbro-
jen čelovkou vybíhá večer ve  sportovním outfitu. 
Ještě stále nevíte? Jsou to žáci Gymnázia Dr. Emila 
Holuba, kteří se zapojili do plnění aktivit v rámci tzv. 
Mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu, z anglické-
ho originálu The Duke of Edinburgh ś Internatio-
nal Award (dále jen DofE). Gymnázium v Holicích je 
dlouholetým poskytovatelem tohoto programu a le-

tos po dvouleté pauze způsobené epidemií Covid 19 
znovu nabírá nové zájemce z řad svých žáků. Víc, než 
kdy dřív je nyní potřeba mladé lidi vytáhnout z jejich 
ulity, do  které je zavřela epidemiologická opatření 
a ze které se jen pomalu a neochotně vrací do „nor-
málu“. 
O  co v  programu DofE jde? Je to výzva pro mladé 
lidi ve věku 14–24 let, kteří se nespokojí jen s rutinou 
chození do školy, ale chtějí se dále rozvíjet a pracovat 
na sobě. Účastníci se pravidelně a dlouhodobě věnu-
jí třem oblastem (dovednost-sport-dobrovolnictví), 
ve kterých si zvolí konkrétní aktivitu (plavání, práce 
s dětmi v družině, pomoc v senior-centru, práce s ke-
ramikou, malování, fotografování, jóga, doučování 
v rámci charit atd.) a stanoví si cíl, kterého by zde rádi 
dosáhli. Po splnění svých závazků v rámci tzv. bron-
zové – stříbrné-zlaté úrovně (3–6–9 měsíců) se v ma-
lých skupinkách musí vydat na expedici. Ta bývá pro 
mnohé z nich skutečným vystoupením z komfortní 
zóny: bez mobilů a GPS techniky, jen s mapou, sta-
nem, na kole či pěšky a se zásobami potravin na ně-
kolik dní vyráží do  terénu v  rámci předem připra-
vené expedice s  konkrétním badatelský cílem. Už 
samotná příprava na  takovou expedici jim zabere 
hodně času a mnohdy bývá nejtěžší i  samotná ko-
munikace ve skupině. Ale o to právě jde: domluvit se, 
najít kompromis, umět jednat věcně bez zbytečných 
emocí a společně vyřešit problém. Nejsou v tom ale 
sami-po celou dobu plnění aktivit programu DofE 
mají k dispozici svou vedoucí Místního centra DofE, 
Mgr. Janu Doskočilovou anebo mentora jednotlivých 
aktivit (vedoucí kroužku, trenér týmu, lektor jazyko-
vého kurzu apod.) A v čase expedice jim je tajně v pa-
tách tým expedičních vedoucích, kteří sice nejsou 
vidět ani slyšet, ale dbají na bezpečný průběh akce.
Mezinárodní cena Vévody z  Edinburghu byla zalo-
žena ve Velké Británii v roce 1956 princem Philipem 
a nyní funguje ve více než 130 zemích světa a přiná-
ší jedinečný a  léty ověřený koncept práce s mláde-
ží. Program podporuje britská královská rodina, jejíž 
členové pravidelně navštěvují i slavnostní předávání 
cen v Praze.
Absolventi programu DofE na  slavnostní ceremonii 
přebírají prestižní certifikát a odznak z rukou mnoha 
patronů programu (moderátor Marek Eben, cesto-
vatel Dan Přibáň, vítězka Master Chef Česko Kristína 
Nemčková, herec Zdeněk Piškula, dobrodruh Jakub 
Vágner, módní návrhářka Klára Nademlýnská a dal-
ší). Tento certifikát uznává mnoho zahraničních uni-
verzit a také zaměstnavatelů při výběrovém řízení.
Takže až narazíte někde na dofáka, nebojte se ho, ne-
chce od vás nic, chce jen víc od života!
Děkujeme firmě ADA international s.r.o za  dlouho-
dobou finanční a morální podporu projektu a držíme 
všem účastníkům palce!

Jana Doskočilová
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Theaterfestival v Budyšíně
Studenti němčiny z  Gymnázia Dr.  Emila Holuba 
tříd 8.C a 4.A se před několika dny vydali na exkur-
zi do německého Budyšína/Bautzen, města v Sasku 
poblíž polských hranic. Program v  rámci tzv. Diva-
delního festivalu připravilo pardubické Goethe-cent-
rum pro zhruba deset škol nejen z východních Čech. 
Hned po příjezdu jsme dostali pokyny k soutěžní hře, 
tzv. Stadtrallye. Rozmanitá zadání a praktické úkoly 
nás seznámily s historií a tradicemi města, stejně tak 
jako s jeho obyvateli. Pro splnění zadání jsme museli 
hledat věcné informace, ale také pořizovat fotogra-
fie zadaných míst. Dokonce jsme museli nahrávat 
dialogy s  kolemjdoucími občany. Mohli jsme tedy 

poznat nejen historické centrum, ale také moderní 
části města, které je staré více než tisíc let. Pro za-
znamenání a odesílání odpovědí jsme využívali mo-
bilní aplikaci. Po skončení hry, která trvala přibližně 
dvě hodiny, jsme měli chvíli volný čas před dalším 
programem. Každý si tedy mohl vybrat, co podnik-
ne. Někteří se vydali poznávat místní kulinářství, na-
příklad do kaváren nebo do obchůdku s vyhlášenou 
budyšínskou hořčicí. Jiní navštívili prostory kostela 
nebo věže v  centru města, tzv. Reichenturm, která 
se už léta naklání. 
Dalším bodem našeho programu, a také hlavní částí, 
byla návštěva divadla. Představení, které jsme měli 
možnost zhlédnout, se jmenovalo Männer, v překla-
du – Muži. Každý z nás měl odlišná očekávání, ovšem 
všichni jsme se těšili. I  přesto, že vystoupení bylo 
kontroverzní a  na  náš vkus příliš satirické, se u  ně-
kterých setkalo s  úspěchem. Obsah hry jsme mu-
seli brát s velkým nadhledem, ale němčina v podá-

ní účinkujících předčila očekávání nás všech-slyšeli 
jsme krásnou německou výslovnost a  téměř všem 
pasážím jsme porozuměli. To jsme považovali ze stu-
dijního hlediska za osobní úspěch!
Celkově jsme výlet na divadelní festival do Budyšína 
spojený s prohlídkou města hodnotili velmi pozitivně. 
I přesto, že nás divadlo trochu zklamalo, město jako 
takové bychom doporučili všemi deseti. Program byl 
výborně sestaven a  třešničkou na  dortu celé akce 
bylo o dva týdny později vyhlášení výsledků soutěžní 
hry: dva týmy z naší školy obsadily medailové po-
zice (včetně té nejvyšší!) a  získaly tak věcné ceny 
od Goethe-centra. Díky za tu příležitost.

Aneta a Filip z 8.C

TJ Jiskra Holice z.s. 
oddíl ASPV
Naše první Halloweenská stezka se konala pod zá-
štitou Technických služeb Holice, kterým tímto moc 
děkujeme. Vstříc nám vyšel holický fotbalový klub, 
který nám zapůjčil prostory a za vstřícnost jim také 
velmi děkujeme. Stezka se nám povedla, i když zpo-
čátku nám trochu vázla organizace. Byli jsme vel-
mi mile překvapeni účastí, děkujeme účastníkům 
za  příjemný podvečer a  trpělivost. Stanoviště byla 
připravena, účastnily se i děti z ASPV, rodiče a kama-
rádi. Moc velké díky, zvládli to perfektně. Příští rok se 
na vás všechny těšíme a určitě budeme lépe připra-
veni. Děkujeme.

Eva Landsingerová
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MIKULÁŠ V HOLOUBKU
Rok s  rokem se sejde a  je tady opět 
Mikuláš. Do  Holoubka za  dětmi přijde 
v  úterý 6. prosince dopoledne. Herna 
je otevřena od 8.30 hod. a Mikuláš nás 
navštíví v 9.30 hod. Na setkání s Mikulá-
šem plné písniček, tanečků, povídání a malé sladké 
nadílky je třeba se předem přihlásit přímo v Holoub-
ku nebo na tel. č. +420 733 141 960, +420 606 911 379.
Letos už je to dvanáctý ročník Česko zpívá koledy 
a my v Holoubku zpíváme po sedmé u našeho stříbr-
ného smrku na zahradě RVC Holoubek v Dudycho-
vě ulici č.p. 782. Sejdeme se 7. prosince v podvečer 
a v 18.00 hod. začíná společné zpívání koled. Přijďte 
se s námi naladit v krásný adventní čas.
V  listopadu jsme otevřeli Ruční tvoření pro dospě-
lé – šití, háčkování, pletení. Vždy jednou za  měsíc 
od 17.00 do 19.00 hod. s Janou Izaiaszovou. Další šití 
je 12. prosince a ušijeme si kosmetickou taštičku. Šít 
budeme v dolní tvořivé dílně a vstupné je 60 Kč. 
Kolektiv Holoubka přeje pohodový adventní čas, 
krásné vánoční svátky v kruhu nejbližších a v novém 
roce vše dobré a stálé zdraví.
Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na  našich webových stránkách a  Facebooku. Kon-
takty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 
+420 733 141 960, e-mail: holoubek@charitapardubice.
cz, www.rvcholoubek.cz, www.pardubice.charita.cz.

Jana Majcová
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SK HOLICE – konec 
podzimní kopané

Zazvonil zvonec a  poslednímu 
utkání podzimu je konec. Po  po-
sledním odehraném podzimním 
kole se v celém okrese Pardubice 
slavilo na rozlučkách. Důvod měli 
i v Holicích.
Krajský přebor. Podzimní půl-
mistrovský titul patří Horním 
Ředicím. Ani jeden ze dvou pod-
zimních suverénů krajského fot-
balového přeboru se s první polo-
vinou sezony nerozloučil výhrou. 
SK Lázně Bohdaneč – SK Horní 
Ředice 2:2 (0:0). V  divoké pře-
střelce padly v posledním utkání 
podzimu suverénní Libišany. SK 
Vysoké Mýto B – FC Libišany 6:5 
(5:2). Den po sv. Martinu, v sobo-
tu 12. listopadu 2022, dohrával SK 
Holice svoje poslední (odložené) 
podzimní krajské utkání v  Láz-
ních Bohdaneč. Remíza 2:2(2:1) 
je zařadila v tabulce na třetí mís-
to, 29 bodů, skóre 41:25. Na  prv-
ní Ředice tak ztrácí Holičáci šest 
bodů, na  druhé Libišany pouze 
body dva. Celková bilance: 9x vý-
hra, 2x remíza, 4x prohra.
Okresní přebor. Podzimní část 
vyhrála rezerva Holic, kterou stíhá 
Újezd. V posledním utkání vyhráli 
SK Holice B v  Rohoznici 4:2 (2.2). 
Proto z  toho bylo krásné první 
místo. Podzimní bilance: 9x výhra, 
3x remíza, 1x prohra, skóre 46:27, 
body 30. Na druhý Újezd mají ná-
skok čtyř bodů, na třetí Přelouč B 
pak bodů pět.
Krajský přebor U19. Holický do-
rost přezimuje uprostřed tabul-
ky na  devátém místě s  20 body 
a  skórem 31:25, tzn. 6x výhra, 2x 
remíza a 7x prohrané utkání.
Krajský přebor U15 starší žáci. 
Ve  skupině B hrálo 12 mužstev. 
1.  místo Sokol Dolní Újezd, 30 
bodů, skóre 72:10. 9. místo SK Ho-
lice. Bilance: 3x výhra, 8x prohra, 
9 bodů a skóre 20:36. Poslední 12. 
místo zbylo pro ŽSK Třemošnice. 
Nula bodů a skóre 8:100.
Krajský přebor U13 mladší žáci, 
skupina B. 1. místo pro SK Nemo-
šice, celkem 31 bodů, skóre 36:11. 
Poslední 12. místo v  tabulce patří 
SK Holice. Jedna výhra, desetkrát 
prohra, 3 body a skóre 13:68.

Vladimír Faltys
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

V druhé polovině října a první po-
lovině listopadu, tzn. v  období, 
které pokrývá toto vydání Holic-
kých listů, sehráli holičtí muži dal-
ší dvě dvoukola 2. ligy a současně 
se také rozběhla každoroční atrak-
tivní soutěž o Český pohár. V prv-
ním dvoukole v  Praze se holičtí 
muži v sobotním večerním utkání 
na Vyšehradě rozjížděli trochu za-
drženě a  od  počátku prohrávali. 
Na  začátku druhé čtvrtiny však 
pochopili, že pokud chtějí vyhrát, 
musí přijmout tempo hry soupeře. 
Zvýšili tlak v obraně a zahájili vel-
ký obrat v utkání. Druhou čtvrtinu 
vyhráli o 23 bodů, což bylo rozho-
dující pro zbytek průběhu utkání, 
které zkušeně dovedli do vítězné-
ho konce. V  neděli dopoledne se 
v  hale Na  Královce utkali s  mla-
dým a  ambiciózním týmem CZ 
ACADEMY. Česká basketbalová 
federace se rozhodla, podle vzo-
ru jiných evropských basketbalo-
vých federací, zřídit vlastní aka-
demii. Záměrem je soustředit 
největší talenty ve  věku 16 a  17 
let z celé republiky a poskytnout 
jim nadstandardní basketbalový 
rozvoj, který jim z  objektivních 
důvodů nemohou zajistit jejich 
mateřské kluby. Cílem je vychová-
vat hráče pro reprezentaci České 
republiky, tak jako se to úspěšně 
daří akademiím třeba ve  Francii, 
Finsku apod. Ostatně výsledky 
dlouhodobé práce finské a  fran-
couzské akademie jsme mohli 
vidět na  vystoupeních národních 
týmů těchto zemí na  zářijovém 
ME v Praze. Tým mladíků z první-
ho ročníku akademie byl zařazen 
do  2. ligy mužů do  naší skupiny 
B – střední Čechy. Sedmnáctiletí 
mladíci vlétli na holické muže jako 
uragán. Moderní rychlou hrou 
s  agresivní celoplošnou obranou 
nutili naše hráče ke ztrátám míčů 
a v polovině druhé čtvrtiny utkání 
byl stav 36:22 pro CZ.ACADEMY. 
Holičtí muži nevěděli, kde jim hla-
va stojí. Naštěstí ale mladý tým 
„akademiků“ nevydržel v  nasaze-
ném tempu hry. Polevil v obraně, 

holičtí muži se chytli a  postupně 
obrátili vývoj utkání ve  svůj pro-
spěch. V  samotném závěru pak 
dominovala zkušenost starších 
hráčů týmu Holic. Předvedený 
výkon mladíků CZ.ACADEMY 
v úvodu utkání ale ukázal, že ces-
ta nastolená Českou basketbalo-
vou federací ve výchově talentů je 
správná a  mohla by v  budoucnu 
přinést své ovoce. 
V dalším dvoukole 2. ligy hráli ho-
ličtí muži na  domácí palubovce. 
V  sobotním večerním utkání při-
vítali tým Kolínsko-kutnohorský 
BK. Jak z názvu vyplývá jedná se 
o tým složený z hráčů dvou měst. 
Před utkáním měly oba týmy v ta-
bulce stejný počet bodů. Utkání 
tak mělo prestižní nádech v tom, 
kdo na tom bude po sobotě v ta-
bulce lépe. Holickým mužům se 
podařilo odehrát jedno ze svých 
nejvydařenějších utkání. V  ka-
ždé čtvrtině naložili soupeřům 
minimálně dvacet bodů a  tento 
spolehlivý útočný projev pod-
pořili dobrou obranou. Konečné 
vítězství o 16 bodů pak bylo slad-
kou tečkou a  ocenili ho potles-
kem i domácí diváci. V nedělním 
utkání pak došlo na  tradiční der-
by s Teslou Pardubice. Pardubičtí 
mají letos „nadupaný“ tým a v ta-
bulce jsou na 2. místě. V sobotním 
utkání s  vedoucí Vysokou nad 
Labem však jednoznačně prohrá-
li, když dokázali vstřelit pouhých 
52 bodů. Nedělní derby tak slibo-
valo tradiční lítý souboj. Holičtí 
muži pokračovali v dobrém výko-
nu ze sobotního večera a  vyhráli 
první čtvrtinu utkání. Potom ale 
přiostřili střeleckou mušku hráči 
Tesly. To, co jim nevycházelo den 
předem ve Vysoké, to si vynahra-
dili v Holicích. Začalo jim to, jak se 
říká, lepit a nasázeli do holického 
koše celkem 14 úspěšných trojko-
vých pokusů. Na  tuto kanonádu 
holičtí muži nedokázali odpově-
dět. Nakonec byli rádi, že unik-
li nepopulární „100“ ve  vlastním 
koši

Ve svátek 28. října 2022 byla také 
zahájena populární soutěž Český 
pohár, ve které se při trošce štěs-
tí mohou týmy z druhé ligy utkat 
s týmy nejvyšší basketbalové sou-

těže Kooperativa národní basket-
balové ligy. Holičtí muži neměli 
štěstí na  los a  museli k  utkáním 
prvních dvou kol na  palubovky 
soupeřů z moravské skupiny 2. ligy. 
V  prvním kole zajížděli do  Žďáru 
nad Sázavou. Tento tým hrál v loň-
ské sezoně v naší skupině B 2. ligy 
a  holičtí muži dokázali vyhrát jak 
doma, tak i ve Žďáru. K utkání tedy 
odjížděli s  mírným optimismem. 
V samotném utkání se ukázalo, že 
žďárští se od loňské sezony nikam 
neposunuli a holičtí muži s přehle-
dem zvítězili. Ve druhém kole pa-
vouk soutěže přisoudil holickým 
mužům tým BK Žabovřesky Brno. 
Vítěz tohoto utkání narazí ve  tře-
tím kole na vedoucí tým východní 
skupiny 1. ligy na  Svitavy. Svitavy 
sice nejsou soupeř z  KNBL, ale 
určitou atraktivitu už tento duel 
slibuje. Utkání v Brně bylo po ce-
lou dobu vyrovnané. Domácí si 
udržovali mírné vedení, ale v  zá-
věru šli do  vedení holičtí muži. 
V poslední minutě pak při vedení 
o  čtyři body neproměnili volnou 
trojku a  bohužel ani doskočený 
míč nedokázali zužitkovat z  jas-
né pozice pod košem. V  samot-
ném závěru zvolili nevhodný faul 
a soupeř ze dvou trestných hodů 
vyrovnal. V  prvním prodloužení 
opět smolně neproměnili samo-
statný nájezd do koše, tzv. šoupák 
a  šlo se do  druhého prodloužení. 
Tady už oběma týmům chyběly 
síly, a tak nakonec vyhrál šťastněj-
ší tým Brna. Na atraktivního sou-
peře z  vyšších soutěží si tak mu-
síme v Holicích počkat minimálně 
do další sezony. 

Celostátní 2 liga mužů:
Sokol Praha Vyšehrad – BVK Ho-
lice 76:83 (27:23 37:56 52:71)
Žaba 29, Rolenc 20, Drahoš 9, Vl-
ček 7, Ulrych, Bartheldi a Trojan 6, 

CZ.ACADEMY – BVK Holice 70:77 
(20:24 39:30 60:45)
Žaba 23, Ulrych 19, Bartheldi 13, 
Rolenc 12, Vlček 8, Drahoš 2 

BVK Holice – Kolínsko-kutno-
horský BK 91:75 (21:18 39:41 64:57)
Žaba 28, Ulrych 20, Vlček 14, Bar-
theldi 11, Josef Pluhař 9, Drahoš 5, 
Trojan 4
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BVK Holice – TJ Tesla Pardubice 
80:98 (27:23 42:50 61:73)
Ulrych 20, Žaba 15, Vlček a  Bar-
theldi 11, Josef Pluhař 10, Kolář 6, 
Drahoš 5, Trojan 2 

Český pohár 1. kolo:
BK Žďár nad Sázavou – BVK Holice 
59:73 (12:22 30:46 48:60)
Vlček 20, Ulrych 18, Žaba a  Josef 
Pluhař 12, Trojan 6, Bartheldi, Kolář 1 

Český pohár 2. kolo:
BK Žabovřesky Brno – BVK Holice 
101:98 po  dvojím prodloužení 
(19:16 41:38 63:58 81:81, 88:88) 
Žaba 23, Ulrych 19, Josef Pluhař 
16, Bartheldi 14, Rolenc 12, Vlček 
a Drahoš 6, Kolář 2 

Holičtí junioři v celostátní lize U19 
ukončili dvěma domácími utkání-
mi se Supy Praha a Jindřichovým 
Hradcem první polovinu základ-
ní části této soutěže. Od  začátku 
soutěže se poprvé sešli všichni 
bez zranění a s přehledem v obou 
utkáních zvítězili. Do odvet tedy šli 
z prvního místa v tabulce. Bohužel 
hned před prvními odvetami se 
zranil Martin Šindelář a  onemoc-
něl Honza Kubánek. Oba patří 
do základní pětky a jsou i střelec-
kými pilíři týmu. Bez těchto dvou 
hráčů holičtí junioři jak v  praž-
ských Kbelích, tak i  v  Brandýse 
nad Labem srdnatě bojovali, ale 
na vítězství to nestačilo. 

Celostátní liga juniorů U19:
BVK Holice – Jižní Supi Praha 
83:71 (21:18 38:37 59:49)
Šindelář 21, Ulrych 18, Kubánek 13, 
Ondřej Krejčík a Martin Votava 11, 
Kamitz 9

BVK Holice – BK Lions Jindřichův 
Hradec
81:63 (23:14 43:26 61:50)
Ulrych 24, Šindelář 18, Kubánek 16, 
Ondřej Krejčík 17, Kamitz 5, Vtípil 1

Sokol Prah Kbely – BVK Holice 
93:69 (21:18 43:34 69:54)
Ondřej Krejčík 23, Ulrych 22, Ho-
lub 8, Vtípil 7, Kamitz 4, Adam Vo-
tava 2 

BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
74:65 (20:13 38:29 59:48)
Ulrych 32, Ondřej Krejčík 15, Holub 
9, Adam Votava 5, Vtípil 4

Holické družstvo žáků U15 je po-
staveno převážně z talentovaných 
hráčů U14, tedy o  rok mladších. 
Pikantní pak bylo utkání s BK Vi-
vidbooks Pardubice, za který hrají 
holičtí žáci David Libánský a  Voj-
těch Urbánek. Tito holičtí hráči 
jsou naopak ve  věku kategorie 
U15, a  tak dostali přednost hrát 
v Pardubicích, aby se v druhé části 
sezony mohli porovnávat a  zdo-
konalovat v  Extralize. Přesto, že 
holický tým je složen převážně 
z mladších hráčů, nevede si v  lize 
vůbec špatně, a v utkání s Králov-
skými Sokoly hráli dokonce o po-
stup do  Extraligy. Bohužel fyzic-
ky zdatnější a  vyšší soupeři byli 
nad jejich síly. Kladem ale bylo, že 
po  basketbalové stránce vyzněl 
celkový dojem z  předváděné hry 
pro holické žáky. 

Celostátní liga žáků U15:
BVK Holice – BK Vividbooks Par-
dubice
46:98 (14:21 24:46 31:68)
Horák 10, Hemerka a Fecko 9, Motl 
6, Novák 5, Vít Pokorný 4, Vojtěch 
Pokorný 2 

BVK Holice – SŠB Pardubice 
79:32 (15:9 36:13 56:25)
Hemerka a Horák 18, Motl 9, Štem-
bera 8, Novák 7, Ducheček 6, Voj-
těch Pokorný, Vít Pokorný a Fecko 
4, Antonín Dostál 1 

Basket Poděbrady – BVK Holice 
31:63 (13:17 15:30 23:43)
Hemerka 25, Horák 22, Novák 10, 
Fecko, Antonín Dostál a  Vojtěch 
Pokorný 2 

Královští Sokoli Hradec Králové 
– BVK Holice
79:53 (26:17 45:25 64:35)
Hemerka 18, Horák 15, Vojtěch Po-
korný a Motl 5, Novák a Vít Pokor-
ný 4, Ducheček 2 

Východočeský přebor žáků U13:
BVK Holice – BK Vividbooks Par-
dubice
35:75 (8:12 18:32 26:52)
Lukáš Suchý 16, Divíšek 8, Douša 
3, Pamánek, Pokorná a Divíšek, Pi-
tra a Pařízek 2 
v odvetě 30:96 (4:22 12:38 21:65)
Divíšek a Pitra 8, Pamánek a Paří-
zek 4, Bartoníček, Pokorná a Dou-
ša 2 

Východočeský přebor žáků U12:
Basket Lomnice nad Popelkou – 
BVK Holice
60:36 (22:6 34:16 42:26)
Divíšek 18, Caletka 8, Potočný 4, 
Urbánková, Pařízek a Mikuláš Jan-
dík 2
v odvetě 64:45 (10:23 28:32 46:41)
Divíšek 24, Caletka 9, Pařízek 6, 
Potočný 4, Dohnalová 2 

Sokol Hradec Králové – BVK Ho-
lice
63:27 (19:4 41:8 53:19)
Divíšek 14, Pamánek 6, Abel 3, 
Caletka a Potočný 2 
v odvetě 98:27 (26:3 48:17 74:23)
Divíšek 10, Caletka 8, Pamánek 3, 
Lukáš Voborník, Potočný a Abel 2

BK Bizoni Náchod – BVK Holice 
72:32 (22:8 42:16 60:22)
Divíšek 14, Pamánek 10, Abel 4, 
Caletka a Potočný 2 
v odvetě 81:33 (23:6 41:17 59:28)
Divíšek 10, Caletka 8, Pamánek 3, 
Lukáš Voborník, Potočný a Abel 2

Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice – Adfors Basket Lito-
myšl
54:25 (18:7 28:15 42:21)
Lukáš Voborník a Abel 12, Urbán-
ková a  Znamenáček 8, Potočný 
6, Mikuláš Jandík 4, Karel Minařík 
a Tomeš 2 
v odvetě 37:48 (12:14 29:18 35:30)
Urbánková 8, Lukáš Voborník 7, 
Abel, Znamenáček a  Potočný 6, 
Mikuláš Jandík a Karel Minařík 2

BK Vividbooks Pardubice – BVK 
Holice
44:33 (10:10 20:14 32:22)
Abel a Potočný 11, Lukáš Voborník 
8, Mikuláš Jandík 2, Urbánková 1 
v odvetě 74:30 (22:6 30:16 57:22)
Potočný 16, Abel 6, Matias Welsch 
4, Liliana Abelová a Lukáš Vobor-
ník 2

Umístění jednotlivých týmů 
v tabulkách jejich soutěží může-
te sledovat na  drese http://vco.
cbf.cz/ – Východočeská basket-
balová oblast (oblastní soutěže) 
nebo na adrese http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová fede-
race (ligové a extraligové soutě-
že).

Pavel Welsch
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