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Holické listy
Slovo starosty
Drazí spoluobčané,
i když se říká – máj, lásky čas – vidíme každým
dnem hrůzy války, která se odehrává nedaleko
naší země. O to větší mám
radost z vlny solidarity,
která neopadá a pomoc
utečencům, kteří našli útočiště v naší zemi, v našem
kraji i našem městě, je viditelná. Druhý běh adaptační skupiny pro ukrajinské děti, který odstartoval minulý měsíc, byl o poznání smutnější a bylo vidět, že
děti i rodiče prožili trauma války naplno. Zůstaňme
prosím i nadále vstřícní a ohleduplní. Máme veliké
štěstí, že jsme v roli těch, kdo mohou pomáhat a nikoli těch, kdo pomoc potřebují.
Byť obrázky z války vidíme ve sdělovacích prostřed-

cích, nebylo by dobré tato svědectví lidských neštěstí začít vnímat jako běžnou součást našich životů. Zlo
je třeba důrazně pojmenovávat a také proti němu
aktivně vystupovat. Stejně tak jako se před 77 lety
postavili občané města na odpor nacistickému režimu. V bojích při květnovém povstání v Holicích vyhaslo 58 lidských životů. Čest jejich památce můžete
přijít vzdát ve výročí dne, kdy celé povstání započalo
– 5. května od 15.00 hod. u památníku na místním
hřbitově.
Své malé „války“ prožíváme i my. Bojujeme s vlastní
pohodlností, otráveností, a třeba i nechutí se zajímat
o věci, které si mají zdánlivě vyřešit jiní. Přeji nám,
aby měly tyto vnitřní boje správného vítěze.
Buďme hrdí na to, kým jsme a buďme připravení
pomáhat ostatním. Pak nemusíme mít strach z budoucnosti. Přeji Vám, ať máj je v našich životech
opravdovým měsícem lásky a míru.
Ondřej Výborný
starosta města

Srdečně zvu občany města na posezení při kávě se starostou, které se uskuteční ve středu 18. května
2022 od 16.00 do 18. 00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. Přijďte se podělit o starosti, náměty
i radosti z běžného žití v našem krásném městě.

Téma zmizelých dětí promítla Kristýna
Trpková do své další knihy
strana 5

Mužský nohejbal se vrací do Holic
strana 18

Poděkování za velikonoční výzdobu
Technické služby Holice letos opět připravily pro občany a návštěvníky města překvapení v podobě velikonoční výzdoby. Na náměstí u kašny vyrostla slaměná
salaš a děti se ochotně fotily u zajíců. Kolemjdoucí se
zastavovali u stromů s vlajícími ozdobami, které vlastnoručně vyrobili malí Holičáci. Ani sídliště Na Mušce
nepřišlo zkrátka a pro obyvatele zde byla připravena
břízka, kterou měli možnost si sami nazdobit.
Tímto všem děkujeme za kreativitu a zkrášlení veřejných prostranství.
Iva Lázničková
Kulturní dům města Holic Vás zve na tradiční
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, které se uskuteční na prostranství mezi KD a ZUŠ Holice dne 30. dubna 2022.
Oheň na opékání bude zajištěn, špekáčky ovšem
nutno přinést vlastní.
Pro prvních 100 dětí v kostýmech budou špekáčky připraveny.
Těšit se můžete i na ohňostroj.
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ROZHODNUTÍ A USNESENÍ SAMOSPRÁVY

zveřejnění záměru pronájmu části veřejného prostranství, zpevněné plochy, před provozovnou Bowling Baru – Sparta. Rada vzala na vědomí seznam
akcí oprav komunikací, chodníků a prací na veřejné
zeleni a také vzala na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise v roce 2021 a plánu akcí pro rok 2022.
Rada města Holic schválila využití prostoru na stadionu v době konání 32. Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích ve dnech 26.–28. srpna 2022
na základě předložené žádosti.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
14. března 2022
Rada města schválila příspěvek pro MAS Holicko
na vydání publikace o Holicku s tématikou „Osobnosti známé a neznámé“. Dále rada doporučila Zastupitelstvu města Holic schválit pozastavení akcí
v rozpočtu města Holic na rok 2022: TS Holice – příspěvek dle pokynů zřizovatele (veřejné osvětlení),
Participativní rozpočet, Lávka ze Tekou, Městský
park – mlatová cesta a veřejné osvětlení, TS Holice –
obnova techniky.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
28. března 2022
Rada města Holic schválila Kulturnímu domu Holice nájemní smlouvu k bytu kulturního domu. Dále
schválila zveřejnění záměru pronájmu části veřejného prostranství na pozemku před restaurací MON´S
97. Také byl schválen dodatek č. 1 SOD oprava výtahu
na potraviny v MŠ Pardubická, který řeší posun termínu realizace do 30. června 2022. Společnosti Klub
vozítek s pedály schválila rada převzetí záštity města
nad „Evropským šampionátem závodu vozítek s pedály 2022“.

Zpráva z jednání
Rady města Holic
11. dubna 2022
Rada města Holic schválila uzavřít dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. MUHO-SML/300/2021 – Zhotovení PD pro DÚSP a PDPS „Lávka přes Ředický potok,
Holice“ s firmou MDS Projekt, s.r.o. se změnou času
plnění od 16. května do 30. září 2022. Rada schválila
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Zpráva z jednání
Zastupitelstva města
14. března 2022
Zastupitelstvo města Holic vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 2022 o nočním klidu. Zastupitelstvo schválilo finanční dary pro následující organizace: Římskokatolická farnost Holice, Základní
škole a Praktické škole Svítání, Zlatá Pecka, Český
svaz ochránců přírody Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka.
Veškerá usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva jsou ke stažení na webových stránkách města >> www.holice.eu.
Iva Lázničková

Město Holice zve širokou veřejnost
na pietní akt u příležitosti

UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝCH
PŘI KVĚTNOVÉM HOLICKÉM POVSTÁNÍ

Shromáždění se uskuteční na místním
hřbitově u památníku padlých

5. května 2022 od 15. 00 hod.

www.holice.eu

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Fejetony Petra Kačera
O slávě
Tak jsem vám tak jednou pohodlně sedoležel u televize a trochu nepřítomně na ni zíral. Dávali nějaký
starý silvestrovský pořad, kde i v hledišti byly známé osobnosti. Trochu jsem zpozorněl a začal jsem
si je škatulkovat. Udělal jsem si imaginární škatulky,
do první jsem si dával sympaťáky, do druhé jejich
opaky a do třetí ty, na které jsem si neuměl udělat
názor. Protože jsem zvyklý své názory netajit, uvedu
několik příkladů. Škatulka číslo jeda: Jan Hartl, Zdeněk Svěrák, Eva Pilarová, Jaroslav Svěcený, Vladimír
Menšík a mohl bych pokračovat ještě hodně dlouho.
Škatulka číslo dvě: Jan Hrušínský, Simona Stašová,

Miroslav Donutil a raději budu končit. Škatulka číslo
tři: Josef Vinklář, Petr Haničinec, Taťána Vilhelmová,
a to už asi taky stačí. Kvůli těmto jménům to ale nepíši. Začal jsem přemýšlet, jak bych se choval já, kdybych byl slavný a případně i bohatý. Upřímně vám
mohu říci, že odpověď jsem nenašel. Samozřejmě
můžu napsat, že bych se nezměnil, že bych byl stále
tím hodným a sympatickým chlápkem, se kterým si
každý rád popovídá. Nakonec jsem ale došel k závěru, že je dobře, že to nemusím řešit a jedno vím jistě,
že to nebudu řešit ani v budoucnu. A úplně na závěr
bych se chtěl poklonit všem, kteří jsou bohatí, slavní,
prostě úspěšní a zůstali normální. Pár takových lidí
jsem měl tu čest potkat a můžu vám říci, je to zážitek.
Petr Kačer

Moderní technologie – jak
na ně děti připravujeme?
Kolem nás bouří 4. průmyslová revoluce. Málokdo
si dokáže přesně představit, co nás čeká v budoucnosti. Nahradí roboti člověka? Jaký bude vztah robot
– člověk? Jaké dopady do společnosti to bude mít?
Jak mají školy připravit žáky na budoucnost? Jak
dětem přiblížit technické novinky, jak je naučit programovat roboty, tisknout na 3D tiskárně, vypouštět
stratosférický balon do vesmíru?
Těmito otázkami jsme se zabývali v projektu MAP II
22. února 2022. Jak jinak než on-line, aby to bylo stylové.
Aktivity pro rozvoj technických dovedností dětí
představily základní školy z Holicka a hosté – Střední
škola automobilní Holice, Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice, firma Erwin Junker Grinding Technology a.s., Technologický klub Albrechtice – TKAC, SPŠE
a VOŠ Pardubice.
Víte, jak může vypadat polytechnické vzdělávání
ve školách budoucnosti?
Zajeďte se podívat do ZŠ Horní Jelení. Uvidíte perfektně vybavenou školu. Moderně vybavené učebny a děti, které se učí sestavit roboty z dílů robotické stavebnice a programovat je. Používají moderní
měřící přístroje v hodinách chemie a fyziky. Sledují
přenos z ptačího hnízda na zahradě prostřednictvím
instalované kamery.
V ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť se pustili do rekonstrukce dílen a do rekonstrukce učebny informatiky.
Na zemi ale nezůstali, dotkli se i vesmíru. V projektu „Dotkni se vesmíru“ vypustili stratosférický balón, pořídili fotografie zakřivení Země z výšky 35 km,
zpracovali videa, prezentace, pracovní listy a data
z letu stratosférického balónu. Projektem žila celá
škola.
Hosté ze středních škol představili svoje aktivity
v polytechnické oblasti.
Na Gymnáziu Holice se studenti učí pracovat s 3D
tiskárnami. Dokonce tiskli v době epidemie COVID-19 ochranné pomůcky pro zdravotníky. Na škole

mohou studenti navštěvovat astronomický kroužek,
a kromě pozorování denní i noční oblohy se věnují
astrofotografii.
Střední škola automobilní Holice seznámila přítomné nejen se svými projekty, ale i se skvělými aktivitami pro základní školy, jako jsou Servisní den, Dny
zručnosti, výjezdy do škol, kroužky pro žáky. Pozornost vyvolalo také mobilní dopravní hřiště.
Firma Junker v Holicích je strojírenská firma. Se školami spolupracuje nejen formou tradičních exkurzí, ale pořádá i prázdninové praxe pro AZUBI, výlet
do IQLANDIE, JUNKER prázdniny pro děti zaměstnanců, projektové dny pro střední odborné školy,
testování vlastní šikovnosti v dílnách firemní technické akademie, hrátky s ozoboty, exkurze na letiště.
No řekněte, nechtěli byste se vrátit do školy
a na vlastní kůži zažít technické novinky v polytechnickém vzdělávání?
Název projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního
vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo projektu:
CZ.02.3. 68/0.0/0.0/17_047/0008624

Vendula Maříková
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Z HISTORIE

Kalendárium
3. května 2007 (15 let)
byl v areálu Dětského domova
slavnostně zasazen „Strom Evropy“ k 50. výročí trvání Evropské
unie. Akce „Zelená vlna“ proběhla
na mnoha místech republiky pod
záštitou Lesů České republiky.
9. května 1947 (75 let)
prsť z holického bojiště v pouzdře
převzala štafeta československé
vzájemnosti po trase od Dukly
do Prahy, která v tento den probíhala naším městem. Zde se také
připojila pobočná část štafety
s prstí z Ležáků.
13. května 1962 (60 let)

12. motokros, k měření sil s československou elitou přijela tentokrát
do Holic slabší mezinárodní konkurence. Poprvé se tu objevil mimo
jiné Jöel Robert, který však spolu
s ostatními cizinci skončil v poli poražených a nikdo netušil, že tento
sympatický Belgičan se stane zanedlouho hvězdou světového motokrosu. Naši reprezentanti zcela
ovládli pole a Vlastimil Válek zopakoval své loňské vítězství ve dvěstěpadesátkách i v absolutním hodnocení. Potlesku se tentokrát dostalo
i dekorujícím, což nebyl nikdo jiný
než mistři světa v tancích na ledě
Eva a Pavel Romanovi.
14. května 2002 (20 let)
devadesát obcí a měst České republiky převzalo z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause prapor
a znak. Podvýbor pro heraldiku
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a vexilologii udělil právo užívat
obecní symboly také dvanácti obcím z Pardubického a pěti
z Královéhradeckého kraje. Z Pardubicka se tu objevují dvě města,
a to Sezemice a Holice. Posledně
jmenované převzaly pouze prapor, protože znak mají od nepaměti. Holičtí přemýšleli, jakou pozornost Václavu Klausovi dovézt,
protože je sportovec padla volba
na basketbalový míč s podpisy
bratří Welschů, holických rodáků
a reprezentantů v tomto sportu.
16. května 1982 (40 let)
32. motokros, dvacátá Velká cena
ČSSR. Jubilejní velká cena se jela
podle nových pravidel FIM. Důležitou součástí závodu se stala sobotní kvalifikace, ve které si jezdci museli vydobýt právo startu
v nedělních mistrovských jízdách.
Světový motokros zcela ovládly
japonské stroje a v jejich sedlech
jeli tři nejlepší v Holicích. Naši mladíci na světovou špičku nestačili
a dojeli až na konci druhé desítky
startovního pole. 1. Rolf Dieffenbych – NSR, 2. Jean Claude – Belgie a 3. Danny LaPorte – USA.
18. května 1947 (75 let)

za účasti předních závodníků proběhly na stadionu Slavoje velké
cyklistické závody (plochá dráha
a jízda za vodiči), které sledovalo
na 2 000 diváků.
19. května 1932 (90 let)
zastupitelstvo města rozhodlo
za vyplacenou pojistku za dva
shořelé nouzové baráky provést
přístavbu Staroholické školy, kterou provedl stavitel Kňourek během letních prázdnin.
20. května 1922 (100 let)
Městská rada v Holicích uvolnila
místnost na radnici, v níž pak byla
zřízena bohatá hasičská knihovna a spolková místnost hasičů. Ta
však 5. května 1945 při vypálení
radnice okupanty zcela shořela
i s ostatními pro sbor důležitými
dokumenty, včetně praporu.

23. května 1932 (90 let)
se narodil Josef Křivka (†41), jiný
zdroj uvádí už 22. května, člen
Sokola Holice, Jiskry Rybitví, ÚDA
Praha, Medik Praha. Přeborník
ČSR dorostu na 25 km na dráze
1950 a 1951. Vítěz Závodu míru
v družstvu ČSR 1954 a 1955. Mistr
ČSR na silnici 1954 v jednotlivcích
i družstvech. Vítěz závodu Praha
– Karlovy Vary – Praha 1957. Druhý v závodě Kolem Slovenska 1954
a 1958. Účastník mistrovství světa
1954 a 1955 (terén), 1959. Předseda
a trenér TJ Medik Praha. Zemřel
14. ledna 1973.
24. května 1867 (155 let)
napadlo tolik sněhu, že zůstal ležet
do druhého dne a mnoho stromů
v zahradách svou vahou rozlámal.
25. května 1922 (100 let)
byla ve městě založena první
místní skupina Československého
Červeného kříže (ČSČK), která se
zde v budoucích letech nemalou
měrou zasloužila o rozvoj zdravotnické prevence.
29. května 1902 (120 let)
byla na Koudelce svému účelu
slavnostně odevzdána hasičská
zbrojnice. V témže roce byla postavena i zbrojnice na Podhrázi
a odevzdána svému účelu v červenci.
30. května 1982 (40 let)
zemřela v Holicích lidová básnířka Marie Kratochvílová (†82).
Dělnice v místních obuvnických
továrnách. Napsala jedenáct básnických sbírek s dělnickou a socialistickou tématikou, politicky
činná. Narodila se v Holicích 10. listopadu 1900.
Václav Kment

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Vesnice.
Kriminální drama,
které nám připomíná ty nejhorší
zločiny.
Fiktivní obec, fiktivní zločin, ne
však fiktivní téma. Druhý díl plánované trilogie. Kniha věnovaná
zmizelým dětem. A příběh, k jehož
přečtení budou především rodiče
malých dětí potřebovat trochu
odvahy. Tak bych ve zkratce popsala kriminální drama Vesnice.
S Kristýnou Trpkovou jsem se nikdy předtím nesetkala. Chodily
jsme sice na stejnou školu, ale zatímco já jsem už maturovala, ona
teprve vstřebávala výsledky přijímaček. Byla jsem zvědavá, jaká
osobnost vejde do dveří. Bude to
unavená matka, která po celou
dobu našeho rozhovoru bude těkat očima na hodiny, řekne pár
slov o nové knize a ve spěchu se
rozloučíme? Nebo snad namyšleně vyhlížející mladý literární talent, jenž bude celý rozhovor směřovat pouze k propagaci své knihy
a předloží seznam požadavků, co
v článku být nemá nebo tam naopak nesmí chybět? K mému
překvapení ani jedno. Usměvavá,
normální holka, kterou prvotní
úspěch možná zaskočil. Ale i přesto se rozhodla dál si plnit své sny.
Po rychlém seznámení jsme volně
přešly k účelu našeho setkání.
Kristýno, je u tebe něco nového
od posledního rozhovoru pro Holické listy?
Myslím, že nic zásadního. Jen děti
už odpoledne nespí, nejmladší začíná objevovat svět, a tak moc prostoru pro psaní není. Za poslední
půlrok jsem toho moc nestihla.
Co podle tebe dnešní čtenář
chce číst?
Řekla bych, že teď jsou hodně v oblibě právě detektivky. Mluvilo se
o tom už při první vlně covidu. Tím,
že lidi trávili spoustu času doma,
více četli a nejoblíbenějším žánrem
byly a jsou právě detektivky.
Četla jsi recenze, které vyšly
o Stvůře? Ovlivnilo tě to nějak při

psaní jejího pokračování?
V době, kdy jsem četla recenze,
jsem měla Vesnici dávno napsanou. V tvorbě mě to nijak neovlivňuje. Ale je zajímavé, že mne paradoxně mnohem více stresují ty
pozitivní ohlasy, protože je to pro
mě určitá zodpovědnost. Abych
příště napsala něco stejně tak
dobrého, ne-li lepšího.
Jak se zrodil nápad pro pokračování Stvůry? Počítala jsi s tím už
od začátku?
Pokud jde o dějovou linku dvou
hlavních vyšetřovatelů, tu jsem
měla vymyšlenou už před napsáním Stvůry. Jednotlivé případy
jsem pak promýšlela dodatečně,
až když to bylo aktuální.
Pro Holičáky byl jistě motivací
k přečtení Stvůry fakt, že se děj
odehrává v Holicích. Čím bys je
motivovala k přečtení Vesnice?
Původně jsem zamýšlela, že by se
děj odehrával opět v Holicích. Ale
nechtěla jsem sklouznout k tomu,
že Holice budou jako „Midsomer“.
Tak jsem si vymyslela Lipovou
a přesunula druhý díl tam. Motivací pro čtenáře je určitě dějová linka vyšetřovatelů. Z jejího hlediska
považuji Vesnici za zdařilejší než
Stvůru. Více jsem tam rozebrala
psychologii Laury a Adama a jak
samotné vyšetřování případu
může ovlivnit jejich životy. A dále
možná to, že ve třetím díle této
trilogie se vrátíme opět do Holic, konkrétně na Podlesí. Na jaře
2023 se můžete těšit na Vetřelce.
Kdo nečetl Stvůru, bude mít problém se čtením Vesnice?
Nemyslím si, že by se ve Stvůře
událo něco tak významného, aby
to bránilo čtenáři začít čtením
Vesnice. Pokud jde o Stvůru, žádné spoilery ve Vesnici nejsou.
Sama máš děti, jak se ti psalo
o zločinech spáchaných na dětech?
Šlo to lépe, než jsem čekala. A to
mám od porodu s tématikou násilí
na dětech problém, jsem přecitlivělá, co se týká sledování filmů,
seriálů nebo čtení knížek. Je to
citlivé a složité téma, zároveň ale
musím říct, že je to téma, které lidi
nějakým způsobem láká. Já si ho

foto: Euromedia

však nevybrala proto, abych přitáhla čtenáře. K psaní mě nejvíce
namotivoval dokument o zmizení
Madeleine McCan (pozn. Tehdy
tříletá Madeleine zmizela v roce
2007 z portugalského letoviska
Praia da Luz a dodnes se ji nepodařilo najít). Vyprávění hlavního
vyšetřovatele poukazovalo na investování nemalých finančních
prostředků do různých odvětví,
ale při pátrání po dětech jsou vždy
tyto zdroje omezené. Neměly by
být ale právě ony na prvním místě? Po shlédnutí toho dokumentu jsem byla vážně namíchnutá.
Na ten popud jsem překonala svoje úzkosti z násilí na dětech a pustila se do psaní. A rozhodla jsem se
knihu věnovat zmizelým dětem.
Nestalo se ti během toho psaní,
že by ses zamyslela nad tím, že
by se to stalo tvým dětem?
Popravdě jsem nad tím přemýšlela pořád, ale o to větší motivaci
jsem pak měla Vesnici dopsat –
ono se něco takového totiž může
stát opravdu každému, komukoliv
z nás. Tyhle hrůzy se nedějí jenom
v zahraničí. Ani naše děti nejsou
nedotknutelné. A úplně stejně by
se něco takového mohlo stát tobě
nebo mně. Přála bych si, aby kniha ve čtenářích zanechala přesně
takovou stopu. Spoustě z nás to
totiž mnohdy nedochází.
Mě k zamyšlení přivedl už samotný rozhovor. S největší pravděpodobností se s Kristýnou brzy
potkáme na nějakém holickém
dětském hřišti. Uvidíme, jestli
do té doby k přečtení Vesnice seberu odvahu.
Iva Lázničková
5
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ROK DR. EMILA HOLUBA –
VÝROČÍ DRUHÉ
„Již od mládí svého zatoužil jsem a stále si přál,
abych přispěl nepatrnou hřivnou svojí k velikému
dílu, jímž má se objeviti a vyzkoumati Afrika. Když
pak jsem za studijních let, čta cestopisy o tmavé
pevnině, jen velmi zřídka dočítal jmen rakouských
cestovatelů, tu rozvrhoval jsem zevrubněji a zevrubněji cestu svou a když se roku 1872 již vyplnilo
mé nejvřelejší přání, rozhodl jsem se nezvratně. Jižní Afrika byla kraj, v němž doufal jsem, že budu s to,
abych platně posloužil vědě a vlasti své.“

Dr. Emil Holub
V únoru roku 1872 dokončil Emil Holub univerzitní
studia a byl slavnostně promován na doktora lékařství. Byla mu nabízena místa, která by velmi slušně
zabezpečila jeho budoucí existenci. I město Holice
projevilo zájem. Tehdejší starosta města Jan Jeřábek
zaslal dopis otci Františku Holubovi s nabídkou místa
městského lékaře.
Emil Holub byl však již pevně a neodvratně rozhodnut, že uskuteční svůj velký sen a vydá se do oblastí
jižní Afriky. Tři měsíce po promoci, 18. května 1872,
nastoupil v Praze do vlaku. Velký africký cestovatel
odjížděl s malým příručním zavazadlem, v němž měl
pouze pár osobních věcí, brýle, laciné korálky, nepravé šperky a nevelkou finanční hotovost.
Ráno 25. května se nalodil v anglickém Southamptonu na parník Briton, který ho 1. července vysadil
na půdě jižní Afriky. Nedostatek zkušeností, finančních prostředků i slabé znalosti angličtiny jej podrobily hned v začátcích tvrdým zkouškám.
První badatelská cesta po jižní části afrického kontinentu trvala místo plánovaných dvou, sedm let.
Dr. Holub vykonával lékařskou praxi v oblasti diamantových polí a za naspořené finance podnikal
výzkumné výpravy do nitra Afriky. Ty byly během
prvního pobytu celkem tři. Nejvýznamnější se stala
výprava třetí, při které jako první zakreslil podrobnou
mapu Viktoriiných vodopádů.

Do Prahy se již nevracel neznámý, pošetilý mladíček,
ale zralý muž se zvučným jménem světoznámého
afrického cestovatele. Výsledkem jeho sedmiletého bádání bylo přes 30 tisíc sbírkových předmětů.
V roce 1880 vyšel cestopis Dr. Emila Holuba „Sedm
let v jižní Africe“, který byl ve své době srovnáván s dílem Charlese Darwina.
V letošním roce si připomínáme již 150 let od chvíle, kdy si jeden malý kluk z Holic splnil svůj velký
sen! Přijměte prosím pozvání do Afrického muzea
Dr. Emila Holuba a zavzpomínejte s námi na našeho
slavného rodáka.
Petra Hrubanová

Poděkování za poskytnutí
pomoci
Lidé si mají nejen pomáhat, ale také za prokázané
dobrodiní děkovat. Nedávno jsem se ocitla v tíživé
zdravotní situaci, která vyžadovala pomoc druhých.
Dostalo se mi jí nejprve od pracovnic zdejší charity
a následně s pomocí přispěchali také členové zdejší
jednotky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Díky jejich zásahu a péči jsem uvedenou
situaci zvládla a zdárně překonala. Mohlo by se říci:
pomáhat druhým je přece jejich práce. Ano, ale přesto jsem jim za pomoc vděčná a ráda jim tímto vzkazuji: pomohli jste mi a já vám z celého srdce děkuji
a přeji vám jen vše dobré.
Vděčná občanka z Dudychovy ulice
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Před sto lety se narodila
Libuše Jilemnická
Když jsem před dvaceti lety začínal slovy „Byla
jsem zapřažená, ale šťastná“ přepisovat do tehdejších Holických novin svůj rozhovor s čerstvou
osmdesátnicí Libuší Jilemnickou, nečekal jsem, že
jako lusknutím prstu přijde čas, kdy o ní budu psát
znovu. Ano, doslova už jen o ní, a sice u příležitosti
stého výročí narození vášnivé ochotnice, divadelní
režisérky a učitelky tance.
Libuše Jilemnická přišla na svět 21. května 1922
do rodiny cukráře a kavárníka Staňka, v domě na náměstí, v němž si dnes pochutnáváme na specialitách
vietnamské kuchyně. Rodiče, sami zapálení ochotníci, jednu ze svých čtyř dcer od divadla vůbec neodrazovali, ba naopak, právě na jejich přání Libuše
vystudovala Východočeskou hudební školu v Pardubicích. Jako elévka posléze nastoupila do věhlasného tanečního studia Milči Mayerové, aby si po třech
letech otevřela v Holicích vlastní taneční studio pro
děti. Vítězný únor roku 1948 však soukromé aktivity
zaťal a Libuše nastoupila jako učitelka tance do Lidové školy umění. Současně působila coby metodička
pro lidovou uměleckou tvořivost tehdejšího okresu
Holice. Po správní reformě v roce 1960, kdy Holice
ztratily status okresního města, přešla ve stejné pozici do Okresního kulturního střediska v Pardubicích,

v němž pracovala až do odchodu do důchodu v roce
1980. V Okresním domě osvěty se tak věnovala organizování koncertů, kurzů pro výtvarníky, zpěváky,
tanečníky, herce, ale třeba i jógy a dalších aktivit.
Ve volném čase Libuše Jilemnická ochotničila. Kde
jinde než v rodných Holicích. Ráda vzpomínala
na vydařený muzikál Pavla Dostála a Richarda Pogody Výtečníci, se kterým soubor vyhrál v roce 1973
okresní přehlídku v Opatovicích a krajskou v Kostelci
nad Orlicí. Především ale nikdy nezapomněla na svoji životní roli Mamzelle Nitouche. Neustala ani, jakmile přišel čas zaslouženého odpočinku. Ve zdejším
kulturním domě vedla dětské herecké soubory, kino
a provázela v Africkém muzeu Dr. Emila Holuba. Ze
svých svěřenců si asi nejvíce cenila Jitky Juračkové,
která od ní nakonec dětský soubor převzala.
Před dvaceti lety mi paní Libuše řekla: „Mám takovou radost, že člověk vychoval lidi, kteří mají lásku
k tomu, co jsem milovala i já – lásku k divadlu. A tu
nikdo nemůže vzít.“
Libuše Jilemnická zemřela 7. listopadu 2004.
Lukáš Peška
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc květen 2022
PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

datum hodina program
vstupné
8. 5.
14.00	
Festival Jana Holuba
neděle		Přehlídka dětských dechových orchestrů zavítá do Holic po šesté. Festival Jana Holuba, pořádaný pod záštitou Města Holic, se tentokrát uskuteční ve velkém sále kulturního
domu.
		Program přehlídky je uveden na samostatném plakátu.
zdarma
10. 5.
19.00
Zdeněk Izer – „Na plný coole“
úterý		Celovečerní zábavný pořad Zdeňka Izera, ve kterém se diváci opět setkají s jeho jedinečným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, skvělé vtipy
a imitování populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
		Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, kostýmy a převleky i světelnými efekty.
		Prostě divadelně – kabaretní vystoupení.
190–170–150 Kč
27. 5.
18.00
Jiří Kolbaba – „Sedm divů Islandu“
pátek		Island je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé,
fotogenické místo. Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina,
ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj.
		Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba, vicepresident Českého klubu cestovatelů, který navštívil již přes 130 zemí světa, byl na oblíbeném Islandu již desetkrát.
		Diashow Jiřího Kolbaby pořádaná k výročí cestovatele Dr. Emila Holuba.
190 Kč

KINO

datum hodina program
vstupné
3. 5.
19.30
Betlémské světlo
úterý		Stárnoucímu spisovateli už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se hromadí
v hlavě a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Do toho vstupuje
z reálného světa manželka, která si myslí, že už měl psaní nechat a věnovat se jí. Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou
a humorem.
		Režie: Jan Svěrák.
		Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý.
		Žánr: komedie. Délka 100 minut.
110 Kč
17. 5.
17.00
Myši patří do nebe
úterý		Český oceňovaný animovaný film od režisérů Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové podle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové. Vypráví o myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi.
Na společné cestě nebem musí zdolat různé překážky i úkoly, a na konci putování je čeká
velké překvapení.
		Žánr: animovaný/ komedie. Délka 87 minut.
80 Kč
24. 5.
19.30
Vyšehrad: Fylm
úterý		Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni
Lucii. Na svatbě ale zjistí, že má už osmiletého syna, což novomanželku nepotěší. Prostě
už se zase řítí z jedoho průšvihu do druhého!
		Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek.
		Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Šárka Vaculíková.
		Žánr: komedie. Délka 105 minut.
120 Kč
31. 5.
19.30	
Promlčeno
úterý		Šokující živé vysílání, které během chvíle změní životy několika lidí. Radek se po dvaceti letech vrací do rodného města, aby se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živě vysílané noční show. Ke svému zděšení i ke zděšení všech začne na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo nepočítal.
		Režie: Robert Sedláček.
		Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková a další.
		Žánr: krimi/ thriller. Délka 95 minut.
110 Kč
datum hodina
28. 5.
7.30
sobota		
		

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

program
Poznávací zájezd
Program zájezdu: Hrusice – Konopiště – Průhonice.
Vedoucí zájezdu: Mgr. Jaroslava Janečková.

GALERIE – VÝSTAVA
6. 5.–31. 5.
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Přehlídka tvorby výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha
Vernisáž dne 6. 5. 2022 od 17 hodin.
Prostory galerie + vitríny I. poschodí.

vstupné
480 Kč
abonenti Akademie 400 Kč
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Kulturní dům města
Holic – výročí
Nejen v rytmu dechovky
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic
představuje nejpočetnější umělecký soubor, který v rámci Kulturního domu města Holic působí.
O jeho bohaté historii již bylo napsáno mnohé. Pod
křídly svého zřizovatele zažil v 80. letech 20. století
pod uměleckým vedením Jaroslava Kocourka svůj
dosavadní vrchol, ale později také složitá období.
Svou pozornost nyní zaměřme na současnou etapu,
kterou lze jednoznačně považovat za jednu z těch
úspěšnějších.
Její kořeny sahají do jara roku 2012, kdy tubista a učitel hudby Ondřej Lisý přijal výzvu stát se kapelníkem
tohoto uskupení, čímž začala jeho částečná reforma. Ruku v ruce s rostoucí kvalitou holické základní
umělecké školy došlo k omlazení i rozšíření sestavy
a částečnému obohacení repertoáru, jehož základ
ale i nadále tvoří konzervativní česká a moravská dechová hudba. V současné době se ansámbl skládá
z více jak tří desítek hudebnic a hudebníků, převážně
mimo holických, narozených mezi lety 1938 až 2008.
Z toho asi třetinu tvoří studenti konzervatoří či umělecky zaměřených vysokých škol.

15. října, bude zaměřena na klasickou hudbu, leckdy
pojatou z nevážného úhlu pohledu.
Počínaje rokem 2015 pak členové a členky kapely připravují Holické pivní slavnosti, jež se vzdor některým
škarohlídům staly jednou z nejlepších kulturně společenských akcí našeho města. Letos se na ně můžete těšit 20. srpna.
I přes neoddiskutovatelný pokrok ale všichni zainteresovaní vědí, že orchestru zbývá urazit ještě velký
kus cesty k tomu, aby se stal plně konkurenceschopným. Pro místní kulturu by bylo velkým přínosem,
aby neustrnul v půli své cesty.
Karel Král

Těleso se pravidelně prezentuje nejen v Holicích
a okolních obcích, ale i v Pardubicích, Dřítči či Horním Jelení. V letech 2006, 2012 a 2018 stylovým programem doprovodilo poslední tři ročníky všesokolských sletů. Zlepšená kvalita dále umožnila účast
na Mezinárodním festivalu velkých dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2018 ve Zlíně.
Od 10. do 12. června 2022 si pak poprvé ve své historii
zahraje na slavném Kmochově Kolíně.
Dechový orchestr Kulturního domu města Holic je
také nejviditelnějším reprezentantem holické kultury na mezinárodní scéně. Díky družbě s tamější
dechovou hudbou dobrovolných hasičů 50 let vystupoval v saském Frohburgu a jeho okolí. V polovině 80. let 20. století zavítal do tehdejší Jugoslávie,
dnešního Slovinska, přičemž jeden z jeho koncertů
přenášela dokonce lublaňská televize. Představil se
také v partnerských městech Strzelcech Opolskich
(v roce 2006) a Medzevu (v roce 2014). Na soutěžním XIV. Mezinárodním festivalu muziky a folkloru Leszno 2015 konaném v Polsku získal zlaté pásmo. Dosud poslední zahraniční počin představoval
na konci června 2019 zájezd do chorvatské Kutiny
a Daruvaru.
Od roku 2016 ansámbl, doplněn o svoje další hudební přátele a hosty, připravuje populární tematické
koncerty, které hojně navštěvují i posluchači, kteří
tradiční dechovce neholdují. Na tomto typu produkce dosud zazněly melodie z filmů, muzikálů, seriálů
či různých koutů světa. Ta letošní, která proběhne
9
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KULTURNÍ DŮM – PŮJČOVNA
KOSTÝMŮ
Psát o půjčovně divadelních kostýmů a krojů, jak
se kdysi tato součást Kulturního domu města Holic
úředně jmenovala, je pro mě dosti složitá věc. Jde
totiž o součást činnosti našeho kulturního zařízení,
která je prakticky pořád stejná a v podstatě neměnná. I když pro divadelní soubory (a nejen pro ně) instituce velice důležitá. Podívejme se, jak to všechno
začalo.
V polovině sedmdesátých let minulého století (sakra mejdlo už je to tak – myslím to minulé
století) se na tehdejším odboru kultury Krajského národního výboru v Hradci Králové zrodil plán
zřídit pro ochotnické divadlo z celých východních
Čech půjčovnu divadelních kostýmů a rekvizit,
spolu s tím i jakési metodické zařízení s knihovnou divadelních her a odborným pracovníkem,
který poradí amatérským divadelním souborům
s problematikou výběru a výtvarného ztvárnění
her. V té době se také rušily půjčovny kostýmů
v mnoha místech, které byly vesměs součástí komunálních podniků. Holická půjčovna měla zahrnout fundusy těchto zařízení na východ od Prahy
po Moravu. I začalo se svážet, třídit, prát a žehlit.
Vzpomeňme, že hlavní silou byl tehdy neúnavný
Josef Koráb, který kromě svého zaměstnání programového pracovníka věnoval půjčovně spoustu času. Ale ouha – vybraný pracovník (poměrně
mladý) náhle zemřel.
Vše už ale bylo na místě, a tak se v létě 1976 vše spustilo. Oproti původnímu plánu bylo upuštěno od metodické pomoci a knihovny divadelních her a první šéfovou se stala Zdeňka Krčmářová, působící již dlouhá
léta jako lektorka kurzů šití. Jako sídlo půjčovny byla
určena divadelní šatna číslo 4 (dnes součást knihovny). Kam ale dát ty stovky kostýmů? V kulturním
domě pro ně nebylo místo, a tak se hledalo vhodné
skladiště po Holicích. A že jich půjčovna využila mnoho. Nejprve to byly prostory u Slaninů naproti Trandě.
Pak se vše stěhovalo k Čížkům do Palackého ulice,
odtud ke Streitům na náměstí a v roce 1994 do části
vrácené Vinařovy továrny na Pardubické ulici. Po zrušení školy ve Starých Holicích se dostalo i na půjčovnu kostýmů, a ještě ke všemu poprvé(!) v přízemí.
Popisovat činnost půjčovny nebo jednotlivé kos10

týmy by byla pěkná blbost. Snad zmiňme jednotlivé vedoucí. Po Zdeňce Krčmářové to byla Helena
Brandová (1982–1988), Ivana Minárová (1988 – 1989),
pak na zkrácený úvazek důchodce Josef Koráb
(1989–1995), Milena Šmejdířová (1996–2011) a od roku
2012 půjčovně šéfuje Renata Šedá. No a každý šéf
měl k ruce jednoho pracovníka, mnohdy důchodce
na zkrácený úvazek. A když jsme u těch přehledů,
tak uveďme, že například v roce 1989 bylo obslouženo 43 divadelních souborů (jednotlivci se neuváděli)
a v současné době je zde evidováno 7 521 položek.
A teď si vezměte, že každá půjčená věc se po vrácení
vypere a vyžehlí, případně ještě vyspraví. No a pochopitelně se také šijí a přešívají věci nové. Myslím si,
že se pracovnice půjčovny nenudí. A pokud potřebujete zrovna nějaký kostým, neváhejte, půjčovna vám
jistě poradí a pomůže.
Pavel Hladík

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

KVĚTEN V HOLOUBKU
Ve čtvrtek 19. května 2022 od 16 do 17.30
hod. zveme na přednášku „Rozpad rodiny očima dětí”. Vstupné 50 Kč a přihlášení přes přihlašovací formulář
na www.rvcholoubek.cz.
V úterý 24. května 2022 pojedeme
s Holoubkem na společný výlet autobusem do Mini
ZOO v Častolovicích. Sejdeme se na autobusovém
nádraží v 8.15, odjezd v 8.30 hod. S sebou si vezměte
svačinu a dobrou náladu. Návrat kolem dvanácté hodiny. Přihlaste se v Holoubku nebo na tel. čísle +420
733 141 960 či +420 606 911 379. Těšíme se na vás.
Na červen pro vaše děti a pro vás připravujeme hru
do lesoparku (park směrem na Roveň) nazvanou
„Procházka s rodinou za Holoubkem”. Podle plánku
a informací budete v parku hledat jednotlivé části
skládanky. Podrobnější informace zveřejníme koncem května.
Prázdninové Léto v Holoubku plánujeme na tyto
týdny: 18.–22. července a 25.–29. července 2022. Určeno pro děti školkové a po první třídě. Využívat budeme naši hernu a zahradu, chodit na blízká hřiště,
navštívíme Africké muzeum, budeme hrát stolní hry,
malovat, tvořit... budeme si hrát.
Více informací a přihlášení na tel. čísle: +420
733 141 960 nebo +420 606 911 379. Aktuální informace o provozu Holoubka naleznete na našich webových stránkách a Facebooku: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: +420 733 141 960, e-mail:
holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.
cz, www.pardubice.charita.cz.
Jana Majcová
POSLEDNÍ BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ v Holoubku
KDY: pět pondělků od 16. května 2022 vždy v čase
8.00–16.30 hod.
Lektoruje Mgr. Daniel Janata

Přihlaste se a získejte dovednosti z oblasti sdílených
dokumentů, kalendářů a mnoha dalších nástrojů,
které vytvářejí podmínky pro týmovou práci a práci zefektivňují. Naučte se různé možnosti, jak upravovat fotografie, naučte se využívat elektronické
formuláře. Váš vlastní web propojí vaše dovednosti
a nabídne, jak touto formou prezentovat vše, co potřebujete. Svět informačních technologií se rychle
rozvíjí a učit se novému znamená mimo jiné zvýšit
své šance na získání zajímavých budoucích pracovních příležitostí.
Přihlášky na www.rovnopravnostsrozumem.cz.
Informace: Vladimíra Krejčíková tel. +420 603 566 141.
Projekt Rovnoprávnost s rozumem s r.č. CZ.03.1.51/0
.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný́ za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz.
Vladimíra Krejčíková

Klub seniorů TJ SOKOL
Holice
Máme rádi pohyb. Milujeme procházky. A proto pravidelně chodíme na společné túry. Dali jsme si za cíl
ujít 100 jarních kilometrů. Začali jsme už v únoru. Vycházka z Velin do Borohrádku nebyla dlouhá, ale každý kilometr se počítá. V březnu jsme do toho šlápli
a připsali jsme dalších 10 km. Tentokrát jsme se prošli
z Borohrádku do Týniště přírodní rezervací Podorlicko. Cesta vedla kolem Biofarmy Bozetice a skrz starobylou alej dubů a kaštanů. Slunce bylo v plné síle,
podél lesní cesty kvetly žluté křivatce a kolem nich
poletovaly nádherní žluťásci. Po tak dlouhé zimě byl
tento pohled na přírodu pohlazením na duši. Náš cíl
byla Roubenka na okraji Týniště nad Orlicí, kde jsme

společně poobědvali. Když už jsme v Týništi byli, tak
jsme i obhlédli, jak se tam žije. Po prohlídce města
jsme nasedli na vlak a jeli domů. Moc jsme si výlet
užili. A už teď se těšíme na další výzvu.
Jitka Koudelková
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ZUŠ Karla Malicha na vlně
úspěchů
Po dvou leté přestávce zaviněné především pandemií koronaviru se opět rozbíhají umělecké soutěže
a naše ZUŠ Karla Malicha si v nich vede naprosto znamenitě. Soutěžní zápolení probíhají již od ledna roku
2022, kdy probíhala školní kola soutěží, která následně vystřídala kola okresní. Ve dnech 25.–27. března
proběhl XI. ročník mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné. Této soutěže se zúčastnilo více jak třicet kontrabasistů z ČR, Slovenska,
Rakouska a Turecka. Za ZUŠ Karla Malicha soutěžilo
celkem šest žáků a tři z nich stáli na stupních vítězů.
Krajská kola soutěží naplno propukla v prvním dubnovém týdnu. To první proběhlo v naší ZUŠ Karla Malicha v úterý 5. dubna 2022. Soutěže Hry smyčcových
souborů a orchestrů se zúčastnilo 10 seskupení a celkem na 240 soutěžících. Naše dva soubory – Přípravný smyčcový soubor (pedagog Mgr. art. František
Machač a Mgr. Milena Janáčková) a Smyčcový orchestr (pedagog Mgr. art. František Machač a Hana Burianová) získaly shodně 1. cenu a Smyčcový orchestr
dokonce postoupil do celostátního kola a svůj program přednese 13.–14. května 2022 v Redutě v Olomouci. Jedná se o největší úspěch na této úrovni
v historii školy a je zatím velké úsilí celého smyčcového oddělení. Jen doplňme, že cenu absolutního vítěze a cenu starosty města Holic si těsně před naším
orchestrem odvezl Smyčcový orchestr ZUŠ Hlinsko.
Hned následovalo krajské kolo ve hře dechových nástrojů, kde naši školu reprezentovalo rekordních 23 žáků
a posuďte, že třináct prvních cen, osm druhých a dvě
třetí jsou vynikajícími výsledky a mnoho ZUŠ v Pardubickém kraji se tímto pochlubit rozhodně nemůže.
Ve stejný den, 6. dubna 2022, se ve Vysokém Mýtě
konalo Krajské kolo soutěže MŠMT pro hráče na bicí
hudební nástroje. Opět jsme se mohli těšit z prvních
cen, ale také z návrhů na postup do celostátního kola
soutěže. Výsledky našich bubeníků jsou tou nejlepší
pozvánkou na ústřední kolo ve hře na bicí nástroje,
kterou pořádá naše škola 6. a 7. května 2022.
Rovněž ve Vysokém Mýtě se hned následující den,
7. dubna 2022, konala Krajská soutěž ve hře na dechové nástroje dřevěné. Naši žáci opět uspěli.
Poslední soutěžní zastávkou byla mezinárodní
soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022, která se konala 8.–10. dubna 2022. Zde si žáci mohli ověřit své
umění před mezinárodní porotou a také v konkurenci stejně starých žáků z nejen celé České republiky, ale i ze zahraniční, především z Polska. Naši
žáci stáli opět na stupních vítězů.
Všem pedagogům moc gratulujeme a v neposlední
řadě je potřeba zmínit naše vynikající korepetitory,
kteří se nad rámec svých povinností soutěžícím věnují a podporují je. Na tomto místě je potřeba hlavně
uvést Mgr. Terezu Vostřelovou, Bc. Kamilu Doubek
Šedajovou, Bc. Martina Berana a Mgr. Pavla Kupčáka.
František Machač
Ondřej Lisý
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A jak to vidí naše paní korepetitorka?
Myslím si, že zmíněné úspěchy ZUŠ Karla Malicha
v Holicích jsou v rámci Pardubického kraje i za jeho
hranicemi ojedinělé. Za svou pětadvacetiletou pedagogickou kariéru jsem se nesetkala s takovou smrští
cen z jedné školy. Opravdu jsem pyšná, že můžu být
malou součástí těchto úspěchů, za kterými se skrývá spousta práce – každodenní cvičení dětí, mnoho
individuálních hodin i korepetic navíc. Já bych ale
ráda připojila trochu osobnější pohled. Když s dětmi půl roku trávíte pravidelný čas na hodinách korepetic, koncertech a soutěžních dnech, oblíbíte si
je. Prožíváte s nimi jejich trému, při vystoupeních
s nimi „dýcháte“, když se daří, sdílíte společnou radost, v opačném případě citlivě hledáte slova podpory a útěchy. Hudba zkrátka sbližuje, a to nejen
ve vztahu žák – učitel, ale i ve vztahu dětí k sobě navzájem. Nejvíc mě totiž těší to, že jsou skvělá parta,
rozumí si, smějí se spolu, dodávají si odvahu, starší
pomáhají mladším, poslouchají v sálech výkony druhého, mají upřímnou radost z úspěchu kamaráda
a také se dělí o buchty, které jim napekly maminky.
A tohle všechno vnímám jako obrovský benefit, který dětem do života přináší pozitivní hodnoty. Moc
gratuluji všem.
Tereza Vostřelová

Z HOLICKÝCH ŠKOL

Gymnázium Dr. Emila Holuba
Den pro Ukrajinu
V reakci na recentní události
na Ukrajině se studenti Gymnázia
Dr. Emila Holuba rozhodli připravit na 30. března projektový den
na pomoc Ukrajině a na její podporu. Během projektového dne se
žáci vyššího gymnázia zúčastnili
tří rozsáhlých přednášek, jejichž
cílem bylo pomoci studentům
pochopit a osvětlit nynější situaci
a podpořit utvoření jejich vlastního názoru na tuto problematiku.
Součástí projektového dne byla
také snaha podpořit Ukrajinu i finančně. Peněžní sbírka spočívala
v ziscích za pečené i nepečené,
slané i sladké zákusky od studentů i učitelů. Do pečení se zapojilo přes třicet studentů a učitelů.
V rámci prodeje byly v prodejní
nabídce i studenty vlastnoručně
vyráběné stužky a placky s vlastním symbolickým designem.
Prodej, který dopoledne probíhal
ve škole, se odpoledne přesunul
na holické náměstí. Celkovému
výdělku sbírky přispěli tedy nejen studenti, ale i místní veřejnost. Celkový výtěžek studentské
sbírky činil 35 757 Kč a byl zaslán
na účet Člověka v tísni.
Den pro Ukrajinu se shledal s neočekávaně obrovským úspěchem
a pozitivními ohlasy a díky přednáškám mnoho studentů získalo
mnohem lepší a rozšířenější chápání války, jejích dopadů a důsledků.
Aneta Rambousková
Pozvánka na koncert
Skončila doba přísných covidových opatření, a tak vás opět
můžeme srdečně a rádi pozvat
na květnový koncert pěveckého
sboru Gymnázia Dr. Emila Holuba,
který se bude konat jako v minulých letech v aule našeho holického gymnázia – tentokrát 5. května
od 5 hodin odpoledne.
Gyholi sbor pro vás chystá skupinová i sólová pěvecká čísla a můžete se těšit na nejslavnější hity
legendární kapely ABBA.
Koncert bude opět zaměřen
charitativně – výtěžek poputuje
do Afriky.
Těšíme se na vás!
Marie Filipová a Gyholi sbor
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Jaro v Mateřské škole Holubova
V květnu nás čeká zápis do mateřské školy ve dnech
11. a 12. května 2022. Připravujeme slavnostní otevření zahrady v novém přírodním kabátě. Ve třídách
proběhne pasování předškoláku. Děti si připravují svá vystoupení na školní akademii. Naše škola se
také zúčastní oslav v Holicích.
Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny.
Lenka Chotěnovská

Začíná nám nejkrásnější měsíc v roce a po jarním fotografování, po divadelním představení, které nám
přineslo pásmo tří klasických pohádek, nás čekal čarodějnický rej. Děti také ve třídách tvořily velikonoční dekorace, které zdobily náměstí. Kdo chtěl, mohl
naši školu navštívit v dubnu na dni otevřených dveří.

Klub předsedů ZŠ Holubova
S koncem povinnosti nošení roušek a respirátorů
jsme se konečně mohli pořádně nadechnout a začít
pilně pracovat na projektech, které jsme doteď pouze připravovali.
Ve spolupráci s organizací Unie práv zvířat z.s. Heaven Ranch jsme ve dnech 16.–18. března uspořádali
sbírku na pomoc ukrajinským útulkům. Sbírka byla
velmi úspěšná, vybralo se přibližně 275 kg granulí pro psy a kočky, dále spousta konzerv, pamlsků,
hraček, pelíšků a dek. V tuto chvíli už naše dary jistě
dorazily do Lvova, kde byly předány koordinačním
pracovníkům, kteří je odešlou na místa, kde budou
pomáhat. Všem dětem, rodičům, učitelskému sboru
i ostatním, kteří se do sbírky zapojili, tímto ještě jednou moc děkujeme.
Pod záštitou MAS Holicko se 21. března na naší
škole konalo setkání žákovských parlamentů
na Holicku. Program vedl zkušený lektor Josef
Marada z organizace Centrum demokratického
učení. Toto setkání mělo za úkol propojení a sdílení informací z různých parlamentů v našem okolí.
Navštívily nás parlamenty ze ZŠ Komenského, ZŠ
Horní Jelení, ZŠ Dolní Roveň, ZŠ Býšť a Gymnázia
Dr. E. Holuba. Studenti se pomocí dobře mířených aktivit snažili seznamovat s ostatními, pracovat v nových kolektivech a rozvíjet svoje kreativní schopnosti a dovednosti. Od lektora dostali
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spoustu typů, jak pracovat v parlamentu a dál ho
rozvíjet.
A na závěr trochu legrace na Apríla. V naší škole proběhl 1. dubna Den naruby a Pyžamový den. A jak to
dopadlo se můžete podívat na našem facebookovém profilu ZŠ Holubova Holice.
Martina Hviezdická

Z HOLICKÝCH ŠKOL, INFORMACE ZE SPORTU

Jarní aktivity žáků
ZŠ Holice Komenského
Už je to tady
Čtvrtek 7. a pátek 8. dubna byly pro naši Základní školu Komenského opravdu sváteční dny. Přišli k zápisu
budoucí prvňáčci. V naší jarně vyzdobené škole se
potkali se svými budoucími učitelkami, které je trošku vyzpovídaly. Každý prvňáček už přece zná, jak se
jmenuje, pozná barvy a některá čísla. Poradí si s básničkou, zvládne nakreslit postavu i tajemná písmena.
Na konci té těžké zkoušky děti dostaly odměnu a v září
je uvidíme se školními aktovkami.
V naší škole proběhla již tradiční soutěž v přeskoku
přes švihadlo. Soutěžilo se ve dvou disciplínách. V první se počítalo, kolik děti naskáčou přes švihadlo za jednu minutu a ve druhé, jak dlouho vydrží skákat bez
pokažení.
Jako každý rok i letos se naši žáci zúčastnili matematické soutěže Klokan. Na prvním stupni jsme soutěžili
ve dvou kategoriích: Cvrček a Klokan.
Na začátku dubna se naše děti zúčastnily besedy
na téma „Velké safari a usmíření s Afrikou?“, kterou
pořádali manželé Kateřina a Miloš Motani.
Také 11. dubna byl pro naši školu další důležitý den. Nastoupily k nám děti z Ukrajiny, které v České republice našly útočiště. Budeme jim přát, aby se jim u nás
ve škole líbilo a dařilo.
Po Velikonocích byl celý týden věnován významnému
svátku, a tím je Den Země. Připomínáme si, jak je pro
nás příroda důležitá a jak je potřebné ji chránit. V tento
týden probíhal také na naší škole sběr starého papíru.
Helena Žižková
Zvyšujeme kvalitu výuky angličtiny
Naše škola slaví velký úspěch. Dne 16. března 2022
proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Žákyně Monika Tichá získala první místo a postupuje
do kola krajského. Angličtina je pro nás velmi důležitá
a klademe důraz na praktické použití. Ve spolupráci
s MAS Holicko je zapojen do výuky rodilý mluvčí, také
stále připravujeme zájemce na Cambridge Exams
(Young learners) a dlouhodobě jsme jako organizátoři
zapojeni do projektu Erasmus+. Naši žáci tak mají možnost poznat různé evropské kultury za podpory Evropské unie, tentokrát v projektu s názvem From Tradition
to Innovation. Projekt je zaměřen na evropský trh práce, posílení konkurenceschopnosti našich žáků, sebepoznání a posílení vnitřní motivace k učení jazyků.
Lenka Nováková
Ve škole po covidu
Po dlouhé době distanční či kombinované výuky se
konečně vracíme k „normálu“. Žáci se mohou účastnit soutěží, exkurzí a výukových programů. Uskutečnil
se projektový den s názvem Velikonoce. Žáci si připomněli tento významný křesťanský svátek a v jednotlivých dílnách vyráběli velikonoční dekorace. Součástí
programu bylo i pečení tradičních velikonočních dobrot a výlet do přírody.
Žáci se v hojném počtu zúčastnili olympiády v anglic-

kém a českém jazyce, olympiády v zeměpisu a dějepisu. Do okresního kola olympiády v češtině postoupily žákyně deváté třídy, Tereza Bartoníčková a Zuzana
Karlíková, v dějepisu byli nejlepší Ondřej Kaplan, Lucie
Morávková a Míša Říhová, v zeměpisu zazářili Marek
Faltys, Marina Brandová a Lucie Morávková.
Pro šesťáky byl určen výukový program na zámku
v Pardubicích, sedmáci jeli na představení do pardubického divadla. Celá škola se zúčastnila zeměpisného pořadu o Africe, který uvedli v holickém kulturním
domě manželé Kateřina a Miloš Motani. Tento pořad
je, jak se říká, sázka na jistotu. Byli jsme nadšeni. Pro
žáky devátých tříd byla určena beseda o křesťanství
a Velikonocích s panem farářem Radkem Martínkem.
Pane faráři, moc děkujeme za příjemné a zajímavé
dvě hodiny Vašeho času, který jste nám věnoval.
Blanka Málková

SK HOLICE – FOTBALOVÉ
JARO 2022
Krajský přebor: SK Holice A
Po podzimní části 4. místo, 30. bodů. A předpoklady
na jaro? Petr Bajer, předseda SK Holice: „Konkrétní cíl
si nestanovujeme. Přejeme si, aby se hráčům vyhýbala
zranění. A aby náročný holický divák odcházel z fotbalu vždy spokojen“.
Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1966), Ondřej Kroutil
(1999). Obránci: Lukáš Hanč (1992), Miloš Chvála (1990),
Jan Řezníček (1995), Marek Řehák (1997), Vojtěch Klasovitý (2001), Matěj Roček (2002), Tomáš Sochůrek (2003).
Záložníci: Jakub Jedlička (1989), Jan Rosůlek (1993), David Semínko (1994), Daniel Fotůl (1996), Emanuel Rožek
(1999), David Lát (1998), Lukáš Prokop (2001). Útočníci:
Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989). Změny
v kádru – odchody: Jiří Pšenička (Rohovládová Bělá,
Martin Bureš (ukončení činnosti). Příchody: Ondřej
Kroutil (z B mužstva), Tomáš Sochůrek (z dorostu).
Rozpis zápasů SK Holice
A-tým krajský přebor
Ne 8. května 2022
16:30
Ne 22. května 2022
17:00
So 4. června 2022
17:00
Ne 19. června 2022
17:00
B-tým III.třída
Pa 6. května 2022
18:00
Pa 20. května 2022
18:00
Ne 5. června 2022
17:00
Pa 10. června 2022
18:00
Dorost krajský přebor
So 7. května 2022
14:00
So 21. května 2022
14:00
So 4. června 2022
14:00
Ne 19. června 2022
14:00
Starší a mladší žáci
Ne 8. května 2022
9:30 a 11:30
Ne 22. května 2022
9:30 a 11:30
Ne 29. května 2022
9:30 a 11:30
Ne 12. června 2022
9:30 a 11:30

Svitavy
Třemošnice
Chrudim B
Moravany
Dašice
Jaroslav
Dražkovice
L. Bohdaneč B
Moravany
Letohrad
Ústí n.O.
Prosetín
Moravany
Ústí n.O.
Letohrad
Lanškroun
Vladimír Faltys
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Závody vodíkových
RC modelů
Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 se 4 žáci Střední školy
automobilní Holice zúčastnili v Ostravě automobilových závodů vodíkových RC modelů. Škola auto získala jako dar od firmy Hydrogen 1.
První den závodů jsme trénovali a postupně jsme
vylepšovali nastavení modelu. K autíčku byl nainstalován snímač, který měl za úkol sledovat jednotlivé
průjezdy kol. V úterý byl start.
Závod byl vypsán na čtyři hodiny a během nich bylo
za úkol odjet co nejvíce kol. První hodinu jsme byli
ve vedení, jenže potom jsme řešili problém s dobíjením baterie a strávili jsme hodně času v boxech.
Když jsme se po výměně akumulátoru vrátili na trať,
zvolnili jsme tempo a bojovali jsme o 3. místo. A to
se nám taky podařilo. Zbytek závodu jsme udržovali klidné tempo a ke konci závodu jsme bojovali
o 2. místo. V poslední půlhodině závodu jsme měli
v plánu zrychlit a dohnat počet kol týmu, který byl
na 2. místě. Bohužel nám štěstí nepřálo a znovu jsme

měli problém s akumulátorem, takže jsme neměli
dostatečný výkon. Závod jsme po 4 hodinách dokončili na 3. místě s odjetými 378 koly.
Po skončení závodu proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů, ze kterého jsme si odnesli 1. cenu za nejlepší
design karoserie modelu a celkové 3. místo v závodě.
Ze závodů jsme odjížděli s dobrým pocitem a s chutí
vylepšit náš model na příští závody.
Veronika Klikarová

IBK Holice vrací holický
florbal do regionální ligy
Tým mužů IBK Holice vyhrál Pardubickou ligu mužů
a postoupil do Regionální ligy. Tím vyrovnal účast v
nevyšší soutěži, jaká se v Holicích hrála. Naposledy
se této soutěže (v té době pod názvem 3. liga mužů)
účastnilo družstvo ASPV v sezóně 2011/2012.
Tým mužů IBK Holice (oddíl byl založen v únoru
2019) odehrál svou první kompletní sezónu. Sezóna
2019/2020 byla předčasně ukončena z důvodu covid
omezení, další sezóna se ze stejných důvodů nekonala vůbec.
O vítězství v lize a postupu rozhodla hlavně velmi

vydařená druhá polovina sezóny, kdy náš tým mužů
doplňovaný juniory od 9. ledna neprohrál jediné z
12 utkání a ztratil pouze 2 body remízou se Sokoly
Pardubice „C“.

Tabulka po skončení soutěže vypadá takto:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DRUŽSTVO
IBK Holice
SOKOLI Pardubice Excellent C
FBC Letohrad Orel Orlice B
ŽSK Třemošnice
HAGA Pardubice B
SK Spartak Slatiňany
Marilan Pardubice
Florbal Litomyšl B
1. FBC Polička
FBC TJ Draci Lanškroun
Klub SPV Pardubice B
FBK Piráti Sokol Chrudim B

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
14
14
14
12
10
9
8
5
3
2

1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
0
0

4
5
7
7
7
9
10
10
12
14
19
20

52
49
43
43
43
37
32
30
26
18
9
6

185
158
141
187
139
153
114
128
120
91
104
99

107
88
83
132
97
115
126
132
123
138
205
273

78
70
58
55
42
38
-12
-4
-3
-47
-101
-174

Veškeré statistiky k soutěžím a našemu týmu najdete zde: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze/ostatni/pa-liga-muzu. IBK Holice děkuje za podporu městu Holice a všem partnerům oddílu.
Jiří Kment, Tomáš Faltejsek
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

Basketbalové soutěže sezony 2021/2022 se blíží k závěrečným utkáním final-for a play-off. Dnes přinášíme výsledky jednotlivých družstev za uplynulý
měsíc. Výsledky finálových částí, konečné tabulky
a hodnocení jednotlivých týmů přineseme v dalších
vydáních Holických listů
Celostátní 2 liga mužů:
BVK Holice – BK NAPOS Vysoká nad Labem
71:78 (11:23 29:43 50:59)
Mrázek 19, Dvořák 17, Rolenc 12, Vlček 8, Tomáš Půlpán 6, Ulrych 5, Mikuláš 4
BK NAPOS Vysoká nad Labem – BVK Holice
73:67 (19:18 30:36 50:57)
Mrázek 23, Dvořák 16, Bartheldi 11, Rolenc 8, Mikuláš
6, Ulrych 2, Vlček 1
Východočeský přebor mužů:
TJ Jiskra Heřmanův Městec – BVK Holice B
72:44 (12:8 26:16 43:28)
Vrbický 14, Vojtěch Kašpar 13, Kulhavý 8, Vlasák 7, Tomáš Kašpar 2
BVK Holice B – BK Nový Bydžov
72:45 (15:14 32:32 52:41)
Janoš 25, Vojtěch Kašpar 21, Kulhavý 10, Vrbický 8,
Vlasák a Maršálek 4
BVK Holice B – Sokol Pardubice
53:72 (10:16 29:40 43:53)
Janoš 21, Vrbický 12, Vojtěch Kašpar a Kulhavý 6, 10,
Vlasák a Maršálek 4
BVK Holice – Heřmanův Městec
63:67 (26:16 43:30 56:47)
Filip Horký 25, Vojtěch Kašpar 22, Vrbický 8, Kulhavý
6, Maršálek 2
Extraliga juniorů U19:
Jižní Supi Praha – BVK Holice
62:74 (17:17 33:38 48:56)
Martin Votava 19, Kamitz 15, Mikuláš 14, Vlček 10, Filip
Horký 8, Ulrych 6, Kouba 2
BK Lokomotiva Plzeň – BVK Holice
77:71 (22:15 32:35 55:52)
Mikuláš 29, Martin Votava 18, Ulrych 9, Vlček 7, Kamitz a Kouba 3, Filip Horký 2
BVK Holice – BCM Orli Prostějov
89:79 (21:25 44:39 68:60)
Mikuláš 21, Kamitz 15, Filip Horký 14, Vlček 12, Topinka
7, Martin Votava a Chmelík 6, Ulrych a Kouba 4
BCM Orli Prostějov – BVK Holice
67:62 (11:18 34:37 48:47)
Ulrych 21, Martin Votava 13, Vlček 11, Kamitz 6, Filip
Horký a Chmelík 5, Kouba 1

Celostátní liga kadetů U17:
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
73:48 (14:12 39:26 59:34)
Ondřej Krejčík 24, Holub 9, Barcal 7, Adam Votava
a Bílek 4
Basket Poděbrady – BVK Holice
91:47 (23:6 45:16 71:33)
Kubánek 17, Holub 11, Adam Votava 10, Vtípil 6, Barcal
2, Knejp 1
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem
54:85 (10:18 22:42 32:66)
Barcal 14, Knejp 13, Vtípil 11, Kryštof Dostál 10, Holub,
Jan Pluhař a Libánský 2
BVK Holice – Basket Poděbrady
65:84 (12:26 28:49 49:63)
Holub 16, Adam Votava 14, Ondřej Krejčík 13, Knejp 9,
Kryštof Dostál 8, Jan Pluhař 5
Sokol Praha Žižkov – BVK Holice
101:85 (28:23 53:47 74:66)
Holub 21, Krejčík 16, Jan Pluhař 13, Adam Votava 12,
Kubánek 11, Knejp 10, Vtípil 2
Supi Praha – BVK Holice
62:58 (16:9 41:23 45:41)
Knejp 15, Adam Votava 12, Jan Pluhař 9, Holub 7, Bílek
a Vtípil 4
BVK Holice – Sokol Praha Žižkov
67:65 (18:15 31:31 46:51)
Ondřej Krejčík 21, Adam Votava 14, Bílek 13, Knejp 10,
Holub 7, Jan Pluhař a Vtípil 1
BVK Holice – Supi Praha
83:74 (26:12 48:36 69:56)
Ondřej Krejčík 25, Holub 16, Knejp 12, Adam Votava
a Pluhař Jan 10, Bílek 5, Vtípil 3, Barcal 2
Východočeský přebor žáků U14:
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
24:65 (3:12 10:31 16:43)
Libánský 17, Novák 10, Hemerka 9, Motl a Vojtěch Pokorný 8, Ducheček 6, Vít Pokorný 5, Martin Suchý 2
v odvetě 11:53 (6:11 6:27 9:39)
Motl 11, Libánský 10, Ducheček a Hemerka 8, Novák,
Vít Pokorný a Vojtěch Pokorný 4, Johanová a Martin
Suchý 2
BVK Holice – BK Bizoni Náchod
69:24 (12:8 29:15 48:17)
Libánský 33, Martin Suchý 10, Antonín Dostál 8, Ducheček 6, Novák, Štembera a Lukáš Suchý 2
v odvetě 61:26 (14:2 33:10 45:20)
Libánský 27, Novák 15, Lukáš Suchý 4, Štembera 2,
Antonín Dostál 1
BVK Holice – BK Ústí nad Orlicí
47:32 (10:7 20:13 34:22)
Hemerka 9, Libánský a Vít Pokorný 8, Motl 7, Vojtěch
Pokorný 5, Novák 4, Ducheček, Martin Suchý a Johanová 2
v odvetě 42:28 (13:2 20:16 28:24)
Hemerka 11, Johanová 8, Novák 6, Motl 5, Vojtěch Pokorný a Vít Pokorný 3, Libánský, Ducheček a Martin
Suchý 2
pokračování na straně 18
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Východočeský přebor žáků U12:
Sokol Hradec Králové – BVK Holice
27:77 (4:21 6:43 20:58)
Lukáš Suchý 27, Vojtěch Krejčík 20, Divíšek 11, Douša
8, Vlastimil Voborník 7, Richard Minařík 4
v odvetě 21:66 (3:23 11:42 17:53)
Lukáš Suchý 23, Richard Minařík 16, Vojtěch Krejčík
10, Douša 8, Divíšek 6, Bartoníček 2
Královští sokoli Hradec Králové – BVK Holice
26:72 (4:19 16:46 22:60)
Lukáš Suchý 20, Douša 16, Vojtěch Krejčík 15, Richard
Minařík 8, Divíšek 7, Vlastimil Voborník 4, Caletka 2
v odvetě 22:84 (8:18 12:32 20:64)
Lukáš Suchý 20, Divíšek 16, Vojtěch Krejčík 14, Douša,
Abel a Vlastimil Voborník 6, Richard Minařík a Caletka 4, Urbánková 2
Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice – BSK Jičín

33:80 (13:16 18:36 24:52)
Potočný 17, Abel 6, Pařízek 5, Pokorná 3, Urbánková 2
v odvetě 23:66 (9:16 13:38 15:58)
Pokorná 6, Potočný a Pařízek 4, Miča, Jandík, Lukáš
Voborník a Urbánková 2
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
139:6 (24:2 71:6 101:6)
Pokorná, Urbánková a Potočný 2
v odvetě 135:10 (34:0 72:6 103:7)
Pokorná a Pařízek 4, Lukáš Voborník 2
Umístění jednotlivých týmů v tabulkách jejich soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.cz/ – Východočeská basketbalová oblast (oblastní soutěže)
nebo na adrese http://www.cbf.cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a extraligové soutěže)
Pavel Welsch

Mužský nohejbal se zase vrací do Holic

TJ SOKOL Holice opět hraje nohejbal v kategorii dospělých. Konkrétně 2. ligu. S týmem mladých, nadaných a ambiciózních hráčů, které vede velmi zkušený trenér Marek Líbal.
První utkání 2. ligy mužů náš tým odehrál na začátku dubna na domácí půdě. Kluci nastoupili proti o dost staršímu týmu SK Jizerní Vtelno.
A vedli si skvěle. Již první zápas trojic měl velmi
napínavý průběh. Ve hře hráčů Ferebauer, Kubový, Veselý se střídaly lepší i slabší momenty,
které dovedly zápas až do třetího setu. Zdánlivě
ztracený stav 6:9 hráči změnou taktiky a velkou
bojovností zvrátili ve svůj prospěch a zápas nakonec vyhráli. Oba týmy holickým fanouškům celé
odpoledne předváděli kvalitní nohejbal. Konečný
výsledek skončil vítězstvím pro Holice 6:3. Soupeř

hrál velmi dobře, a proto je toto vítězství pro kluky
velmi cenné.
Druhé utkání se hrálo v Přerově s TJ Spartak. Plán
byl navázat na domácí vítězství. Náš soupeř byl lepší ve trojicích, kde těžil ze svých mnohaletých ligových zkušeností. My jsme naopak zvládli lépe dvojice
a singl a vezli jsme si domů další cenné vítězství 6:3.
Jako nováčci v lize dospělých si zatím kluci vedou
velmi dobře.
I dorost sklízí úspěchy. Hráči Kubový, Zadrobílek,
Jirka a Sochůrek se zúčastnili poháru Českého nohejbalového svazu v Modřicích. Dvojice Kubový a Zadrobílek vybojovala 4. místo. Jirka a Sochůrek postoupili ze skupiny. Bohužel pak už na další soupeře
herně nestačili.
Renata Urbánková
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