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Vážení spoluobčané,
máme před sebou první jarní dny a spo-
lu s nimi se k nám vrací čilý ruch nejen 
na stavebních akcích. Již před nějakým 
časem se rozjela realizace II. etapy re-
vitalizace Městského stadionu, v rámci 
které zde jsou rekonstruovány veškeré 
komunikace,  vzniknou  též  parkovací 
místa  a  zároveň  osvětlený  okruh  pro 

in-line bruslení v celkové délce cca 750 metrů. Pokračuje též revitalizace 
hřiště „na Lipáku“ a další drobné akce. Soutěžíme také odpadové nádoby 

na plasty a papír pro rodinné domy,  jejichž distribuce občanům se plně 
rozjede od měsíce května. O dalších investicích v roce 2020 bude rozho-
dováno na březnovém zastupitelstvu města. 
V  tomto  čísle Holických  listů  naleznete  dotazník  k  problematice  změn 
klimatu – ať se již týká sucha, deště, větru či dalších hrozeb, které vnímá-
me jako občané města. Věnujte mu prosím pozornost a vyplňte jej. Bude 
základním podkladem pro vznik strategie pro oblast klimatických změn 
a dále pak také pro vznikající dokument s názvem Strategie rozvoje města 
do roku 2030. Tento plán v sobě bude zahrnovat vizi toho, jakým směrem 
by se mělo město v následujících letech rozvíjet.
Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidný vstup do jarních dní.

Srdečně zvu občany města na posezení při kávě se starostou, které se uskuteční ve středu 18. března od 16. do 18. hodiny. 
Přijďte se podělit o starosti, náměty i radosti z běžného žití v našem krásném městě.

Slovo starosty

Dalšího vynikajícího výsledku dosáhli žáci Základní umělecké školy Kar-
la Malicha. Dne 12. února zasedla v sídle Českého rozhlasu ve Vinohrad-
ské ulici porota 29. ročníku Národní rozhlasové soutěže pro mladé hudeb-
níky Concerto Bohemia 2020 a v kategorii Soubory a orchestry věkového 
průměru do 14 let vyhodnotila jako vítěze Smyčcový orchestr ZUŠ Karla 
Malicha. Na tento úspěch a vlastně na celou akci jsem se zeptal vedoucího 
orchestru Mgr. Františka Machače. „Z mého pohledu je to jeden z největ-
ších úspěchů naší školy. Soutěž spočívá v tom, že se pořadatelům zašle 
nahrávka buď studiová neupravená nebo, jako v našem případě živá,  ta 
naše byla pořízena 21. června loňského roku na koncertě v rámci festiva-
lu Skladatelé dětem, děti skladatelům, který proběhl v Praze na HAMU 

v sále Bohuslava Martinů, kde mimo jiné probíhá soutěž v rámci Pražské-
ho jara. My jsme hráli skladby litomyšlského rodáka Ivo Bláhy. Jsem moc 
rád, že se nám tohoto ocenění dostalo a chtěl bych také poděkovat kolegy-
ni Haně Buriánové, která je pod tímto úspěchem výrazně podepsána, dále 
Rudolfu Kuchárikovi, který vedl bicí nástroje, za ty žesťové svému otci 
a všem kolegům smyčcového oddělení.“ 
Na základě tohoto výsledku byl Smyčcový orchestr ZUŠ Karla Malicha 
pozván na Koncert laureátů, který se uskuteční 24. dubna ve Velkém sále 
Paláce Žofín a který bude v přímém přenosu přenášet rozhlasová stanice 
Vltava. Další odměnou pro orchestr je možnost natočit profesionální na-
hrávku a prémie 10 000 Kč.  Petr Kačer

Concerto Bohemia
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Zpráva z jednání Rady města Holic dne 27. ledna 2020
V pondělí 27.  ledna 2020 od 17. hodiny proběhlo druhé letošní jednání 
rady města.
Rada projednala a vzala na vědomí zprávu o činnosti správního odboru 
a zprávu o vyřizování stížností , připomínek a žádostí o informace v roce 
2019, kterou předložil vedoucí správního odboru. Rada schválila technic-
kým službám 1. změnu odpisového plánu na rok 2020, vzala na vědomí 
informaci technických služeb o způsobu předávání nádob na separovaný 
odpad občanům Holic, na základě předložených nabídek schválila tech-
nickým službám nákup sekacího traktoru SECO od firmy Keřka s.r.o. Par-
dubice a prodej stavební suti ze sběrného dvora technických služeb firmě 
M Silnice a.s. za dohodnutou cenu. 
Na základě návrhu schválila rada města vypsání soutěže studentů archi-
tektury ČVUT Praha na návrh lávky přes Ředičku za firmou TEKA. Rada 
schválila  společnosti Vodovody  a  kanalizace  a.s.  Pardubice  snížení  po-
platku za užívání veřejného prostranství při  rekonstrukci veřejného vo-
dovodu v ulicích 1.máje, Ve Drahách, Na Balkáně a 5. května v celkové 
délce cca 1579 bm, schváleno bylo přidělení bytu č. 9 v domě Bratří Čap-
ků čp. 61 na základě žádosti o výměnu bytu a přidělení bytu č. 5 v domě 
Holubova čp. 749 dle pořadníku pro 4. čtvrtletí 2019 s platností od 16. 2. 
2020, radní schválili převod členského podílu v bytovém družstvu Holice 
k bytu A1 v domě čp. 1150 v ulici Na Mušce a převod členského podílu 
v Bytovém družstvu nájemců Holice k bytu A1 v domě čp. 1150 v ulici 
Ottmarova. Rada schválila zpětné vzetí výpovědi (s podmínkou uhrazení 
všech pohledávek vůči městu k 31. 1. 2020) k bytu č. 14 v domě Hollu-
bova čp. 749, na základě poptávkového řízení schválila uzavření smlouvy 
s firmou Libor Matoušek z Přelouče na výkon stavebního dozoru na akci 
„Revitalizace sportovního areálu v Holicích“, na základě poptávky byla 
schválena firma IDENTITY s.r.o. Pardubice na zpracování loga a korpo-
rátního designu města Holic. Rada neschválila navýšení nájmu za proná-
jem prostor pro podnikání o roční míru inflace. 

Radou bylo schváleno vypsání výběrového řízení na novou pracovní po-
zici městského úřadu pro správu městských bytů a nebytových prostor, 
převzetí záštity města na běžeckou akci „Okolo Hlubáku“ ve dnech 17. 5. 
a 11. 10. 2020 – včetně bezplatného použití znaku města na propagaci této 
akce. Na vědomí byla vzata informace o nabídce p. M. Vlasáka na vybu-
dování  klimatizace  v  budově Městského  úřadu Holice,  ceník  půjčovny 
kostýmů kulturního domu a žádost holické základní organizace Českého 
zahrádkařského svazu. 
Na  závěr  byla  schválena  žádost  o  dotaci  na  zakoupení  dataprojektoru 
do muzea, preventivní péči o muzejní exponáty, přehlídku jednoaktovek 
a městský památkový okruh.
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První letošní trhy už v pondělí
23. března 
Předposlední  březnové  pondělí  (ale  pouze 
za příznivého počasí!!!) , tj. již 23. března, pro-
běhnou v Holubově ulici pravidelné trhy. 
Další  trhy  budou  v  těchto  termínech,  vždy  se 
jedná o pondělí: 
20. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 
16. 11., 7. 12. a 14. 12. 2020.

Cena města Holic – návrhy se podá-
vají do 31. března 2020
Připomínáme,  že  31.  března  2020  končí  ter-
mín  podání  návrhů  na  udělení Cen města Ho-
lic. Návrhy na ocenění jednotlivců i organizací 
se  doručují  písemně  starostovi města,  který  je 
pak předává ke konečnému rozhodnutí zastupi-
telstvu města. Úplné znění statutu „Ceny měs-
ta  Holic“  je  na  internetové  stránce  města,  tj. 
na www.holice.eu. 

Možná,  že  to  znáte.  Sedíte  před  televizí,  kde 
právě  dvě  desítky  zoufalců  kopou  do  mičudy 
(ano,  uhádli  jste  –  naše  první  liga).  Nedá  se 
na  to koukat,  tak  se pomalu noříte do blažené 
dřímoty. Fotbalové mátohy začíná  střídat něco 
příjemného, když  tu  jste hrubě vytržen hlasem 
odvedle: „Táto, je třeba vynýst plasty, sou úpl-
ně plný.“ V mžiku  se proberete  se  slovy:  „No 
jo, dyť už du.“ A v hlavě vám nastává dilemno: 
venku je zima, to znamená pořádně se ustrojit; 
nejbližší  žlutá  popelnice  je  minimálně  pět  set 
metrů daleko, to je bratru dohromady kilák. Ale 
co naplat. Za deset minut už jste na ulici. Cestou 
potkáte  tři  stejné  zoufalce  vlekoucí  pytle  plné 
plastů. Jen pokýváte hlavou a jdete dál za žlutou 
vidinou…
Tak tohle všechno se stane od prvního červen-
ce minulostí.  Stačí  jen  včas  vyplnit  poukázku 
na  odpadní  nádoby  na  plasty  a  papír  a  budete 
mít klid. Jak na to vám poradí návod na poukáz-

ce, jejíž vzor je pod textem. Tak kterou? Mod-
rou? Žlutou? Obě?
Originál poukázky dostanete v obálce se slo-

ženkou za komunální odpad.
Popřípadě si je můžete vyzvednout na podatelně 
Městského úřadu.

Jaro s sebou přináší touhu mnohých z nás po „de-
toxu“ těla. Naprosto jedinečným zdrojem vitamí-
nů a látek, které organismus očistí a řádně nastar-
tují,  je kvašená zelenina. S ní se dá ovšem také 
soutěžit. Kde? Přece v soutěži o Zelák mlsného 
pantáty z Holic. Šestý ročník klání o nejchutnější 
domácí  nakládané  zelí,  kvašenou  zeleninu,  na-
kládané okurky a domácí víno se uskuteční v so-
botu 21. března od 15.00 hodin v Caffé v Zahradě 
(salónek v 1. patře) a pořádá ho spolek Kultura 
pro město. Těšit se můžete na ochutnávku a hod-
nocení soutěžních vzorků. Pokud máte naložené 
uvedené produkty a chuť „jít s kůží na trh“, při-
hlaste se prostřednictvím formuláře na webových 
stránkách www.kulturapromesto.cz,  případně  až 
na místě v den konání do 14.30. Pak už jen stačí 
přinést sklenici vašeho výtečného zelíčka (neza-
pomeňte na šťávu), zeleniny, okurčiček či lahvin-
ku vína a věřit, že bude chutnat největšímu počtu 
degustátorů, které také srdečně zveme.

Lukáš Peška

ÚŘEDNÍ DESKA 

Kam s tím?

Mlsný pantáta z Holic přivítá jaro 
soutěží o nejchutnější zelí

Informace z městského úřadu a jeho odborů připravil Ing. Vladislav Branda
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Kulturní kalendář na měsíc březen 2020

PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum	 hodina	 program	 vstupné
14. 3.  19.30   Marc Camoletti Láska, sex a žárlivost 
sobota     Milostný trojúhelník opět na divadle. Tady není už co vymyslet…, ale co když mi-

lence pozve manžel k sobě domů a milenec si myslí, že dopis poslala jeho milenka. 
A co se bude dít, když pozve manžel svého soka k sobě domů rovnou na večeři? 
A milenec má vzít s sebou ještě svoji manželku! Můžete se tedy těšit na spoustu hu-
morných situací, překvapivých zvratů hereckých akcí a také krkolomných dialogů. 

     Režie: Kryštof Šimek. 
     Uvádí: Divadelní soubor mladých Kulturního domu Holice. 
     Bonus pro předplatitele ABO 2019/2020.  120 Kč 
19. 3.  10.30   Nosáčkova dobrodružství
čtvrtek     Příběhy malého dřevěného panáčka, který ožije a zažívá netradiční dobrodružství 

představí v bohaté výpravě – Hravé divadlo Brno.  50 Kč
20. 3.  18.00   S Čezetou pod zločincovu horu 
pátek     Promítání z další cesty Vojty Hlásného po Střední Asii na pohoří Pamír a zpět.
     Akce se uskuteční v malém sále Kulturního domu.  50 Kč 
24. 3.  19.00   Petra Janů & Amsterdam – „Jedeme dál!“
úterý     Jedinečná rockerka Petra Janů se v nové sezoně společně se svou kapelou Amsterdam 

vydává na energické turné po České i Slovenské republice. Kromě největších rocko-
vých hitů Petry Janů zazní také novinky z alba Blázni. Nový kabát dostanou i písně, 
které vznikly ve spolupráci s Otou Petřinou a vyšly na unikátním čtyřalbu Petra &Pe-
třina. Vše v doprovodu ostřílených rockerů ze skupiny Amsterdam.  390 Kč

28. 3.  18.00   S Dechnou na pokračování
sobota     Repríza  velmi  zdařilého  a  úspěšného koncertu Dechového orchestru Kulturního 

domu Holice a jejich hostů.  100 Kč 

KINO
datum	 hodina	 program	 vstupné
3. 3.  19.30   Poslední aristokratka 
úterý     Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým předkům dávné rodové sídlo – zámek 

Kostka. Čerství aristokraté jsou zcela neznalí místních poměrů. Po příjezdu rodi-
na zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu a stojí před těžkou 
volbou, zda sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek zachránit.

     Režie: Jiří Vejdělek podle knihy Evžena Bočka.
     Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová
     Žánr: komedie. Délka 101 minut.  80 Kč
10. 3.  19.30   Panství Dowton
úterý     Dokonalá kronika života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců. 

Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje s prostředím založeným 
na daných tradicích. V atmosféře bublajícího neklidu dorazí zpráva, že panství 
poctí návštěvou anglický král. Na tuto návštěvu je nutné se všude stoprocentně 
připravit, jenže osud dokáže zaskočit i ty nejpřipravenější.

     Režie: Michael Engler.
     Žánr: drama – nevhodný do 12 let. Délka 122 minut.  80 Kč
17. 3.  17.00   Sněžný kluk
úterý     Dívka jménem Yi je typická puberťačka, kterou okolí příšerně štve. Útěchu na-

chází v bunkru na střeše svého domu, Jednoho dne tam však objeví bílou chlu-
patou kouli, z níž se vyklube sněžný kluk, kterému začne říkat Everest. Mladý 
yetti ale touží vrátit se do své domoviny. Jenže jak to uskutečnit, aniž by si jich 
někdo všimnul?

     Žánr: animovaný /dobrodružný. Délka 97 minut.  70 Kč
31. 3.  19.30  Chlap na střídačku
úterý     Patnáct  let šťastně vdaná Zuzana jedno dne zjistí, že má její manžel Jiří delší 

dobu poměr s jinou ženou. Rozhodne se tedy sokyni Lenku navštívit a učinit jí 
tak trochu netradiční návrh. Navrhne jí, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něho 
tak chlapa na střídačku. 

     Režie: Petr Zahrádka.
     Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový.
     Žánr: komedie – nevhodný do 12 let. Délka 109 minut.  80 K

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum	 hodina	 program	 vstupné
9. 3.  16.00  Vlastní jména v jazyce a historii
pondělí    Přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.  50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
28. 2.–30. 3.    MILOSLAV FLIEGER – ČTYŘICET OBRAZŮ
28. 2.–30. 3.    Václav Kment – Nové autogramy slavných osobností
    – vitríny v I. poschodí

Změna titulu

Pozvánka

Taneční kurzy

„Ochotnické  divadlo  sestává  z  lidí  ochotných 
něco udělat,“ cituji ochotnického herce a osvět-
lovače Davida Šmejdíře.
Ne vždy je však čas právě na divadlo a v urči-
tých fázích života je potřeba dát přednost jiným 
věcem. To se samozřejmě může stát. A stalo se!
Původně jsem chtěl uvést komedii vynikajícího 
dramatika Kena Ludwiga Cyrano v Buffalu, ale 
bohužel z důvodu velkého množství omluvenek 
z řad herců jsem musel (společně s ochotníkem 
Tomášem Rychlíkem) vybrat titul jiný. 
Jedná  se  o  hru  švýcarského  autora Marca Ca-
molettiho Láska, sex a žárlivost. Jako předcho-
zí  3  inscenace mě  tato  hra  při  každé  zkoušce 
nepřestává  udivovat.  Za  tuto  změnu  titulu  se 
velice  omlouvám,  ale  nebylo  jiné  východisko, 
jelikož se snažíme udržovat vysokou laťku ho-
lických  ochotnických  souborů,  kterou mi  zku-
šenější  režiséři  už  dávno  nastavili.  Můžete  se 
těšit na perfektní herecké výkony vám známých 
tváří z holického divadla, ale také na dvě nové 
posily, ze kterých jsem velice příjemně překva-
pen a práce s nimi  je mně i zkušeným členům 
souboru za odměnu. 
Budeme se na vás těšit 14. března v 19.30 hodin 
v Kulturním domě v Holicích. 

Kryštof Šimek

Taneční  studio Hany Flekrové pořádá 24.  roč-
ník tradičního podzimního kurzu společenského 
tance a společenského chování pro mládež. Za-
hájení kurzu je v pátek 4. září, ples 4. prosince. 
Zápis do kurzu se uskuteční ve čtvrtek 19. břez-
na  od  19.00  hodin  v  přízemí  budovy  ZUŠ 
Karla  Malicha.  Přihlášky  se  mohou  podávat 
od 1. března a pro páry a kolektivy je zvýhodně-
né kurzovné. Jarní kurz tance pro dospělé, který 
probíhá v neformálním oblečení v tělocvičně ZŠ 
Holubova, začne v neděli 8. března ve 20.00 ho-
din. Přihlásit  se můžete e-mailem nebo  telefo-
nicky, více na: www.tshe.cz. TS Hany Flekrové 
nově pořádá taneční na nečisto pro žáky 9. tříd, 
další informace na: www.tanecnivholicich.cz.

Město  Holice,  výbor  seniorů,  kulturní  dům 
a  ZUŠ Karla Malicha  zvou  na  7.  setkání  har-
monikářů, které se uskuteční v sobotu 4. dubna 
od 14.00 hodin v ZUŠ Karla Malicha. V pořadu 
vystoupí interpreti známí z TV Šlágr, opět zazní 
české a moravské písničky, o které se postarají 
špičkoví  harmonikáři.  Sál  je  otevřen  od  13.00 
hodin,  vstupné  80 Kč,  občerstvení  zajištěno. 
Více informací získáte u Antonína Janeby, tele-
fonní číslo: 775 122 915.

KULTURA
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3. března 1945 (75 let) naše četnictvo za nucené pomoci asi stovky zdej-
ších občanů prohledávalo okolní lesy a hledalo uprchlé zajatce. Nikoho 
však nenašli, a pokud ano, tak mu hned umožnili útěk.
5. března 1565 (455 let) farář Jan Městecký zřejmě velmi dbal o zvele-
bení svěřené farnosti, jelikož tento den postoupil literátskému kůru k věč-
nému užívání pole za Březinou. Literáti za to měli „zpěvem Pána Boha 
v chrámu Páně chváliti a užitek též na knihy a světlo z toho obraceti“.
6. března 1935 (85 let) u příležitosti svých 85. narozenin byl prezident 
T. G. Masaryk  jmenován čestným občanem našeho města. Stalo  se  tak 
na slavnostním zasedání obecního zastupitelstva v sokolovně.
12. března 1890 (130 let) se narodil Ing. Josef Flanderka, stavitel, majitel 
pily a starosta města (1928–1929).
14. března 1900  (120  let)  se narodila  Ing. Mary  J. Schneiderová, prv-
ní česká žena stavební inženýrka, v letech 1923–24 pracovala u stavební 
firmy Vendelín Dvořák v Pardubicích, kde pracovala na nivelizaci Holic. 
Zemřela 11. 9. 1966 v Chevy ve státě Maryleand v USA.
18. března 1930 (90 let) za hojné účasti občanů, školní mládeže, selského 
banderia a dragounské posádky z Dašic byly nevečer městem převáženy 
ostatky spisovatele Aloise Jiráska (+12. 3. 1930), čestného občana Holic.
19. března 1455 (565 let) zemřel na Křivoklátě pan Aleš Holický a po-
hřben je v klášteře Želivském. Byl ženatý s Eliškou Libuňovou z Dubé 
a po druhé s Eliškou z Boskovic. Roku 1426 se stal vladařem na Karl-
štejně,  r. 1434 bojoval u Lipan na  straně Pražanů, v  letech 1435–37 se 
účastnil všech veřejných jednání. Po smrti Sigmundově r. 1437 byl zvolen 
správcem Království  českého,  než dosedl  na  trůn Albrecht. Roku 1439 
nabyl odkazem svého příbuzného Petra ze Šternberka hradu Šternberka 
s Uhlířskými Janovicemi, kde vládla větev pánů Holických až do vymře-
ní. Od roku 1444 byl velkou oporou svého strýce Jiřího z Poděbrad, v roce 
1454 se vzdal veřejného působení.
20. března 1945 (75 let) zemřel ve věku 69 let František Latr, holič, hasič 
a pokladník hasičské župy holické a pokladník pohřební hasičské pokladny.
26. března 1895 (125 let) se v Holicích narodil František Kment, akade-
mický sochař, řezbář, plastik, profesor odborné sochařské školy v Hoři-
cích a Akademie výtvarných umění v Praze. Vynikl sochařskými pracemi 
ve dřevě. Zemřel 17. 2. 1977 v Praze.
30. března 1780 (240 let) Václav Martin Sedlák odprodal poštovní sta-
nici Josefu Matouši Holubovi – od té doby začíná dlouhá řada poštmistrů 
Holubů.

Nový  cyklus  ručního  tvoření  pro  dospělé  se  koná 
16. března v 17.00 hodin a  tentokráte si ušijeme ku-
chyňské chňapky.
Více informací a přihlášení na: 733 141 960.
Ve středu 8. dubna oslaví Holoubek 9. narozeniny. 
Chystáme pro vás odpolední kreativní Jarmark s díl-
ničkami pro děti (14.30 až 18.00 hodin), v 16.00 hodin v herně Holoubka 
začne hraná pohádka Cukrové Tintilimintili v podání Divadélka Kůzle, po 
pohádce rozkrojíme a ochutnáme narozeninový dort. Na Jarmarku se mů-
žete těšit na řemeslné výrobky, velikonoční keramiku a perníčky, šperky, 
zeleninové  koření  ZEGITA,  špachtlovou  kunětickou MŇAM  zmrzku...
Těšíme se na společná setkání s vámi.
Pravidelné programy  Holoubka  naleznete  na  našich webových  strán-
kách a Facebooku.
Kontakty: RVC Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail:  holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcholoubek.cz, www.par-
dubice.charita.cz.
O cyklus rozvojových setkání RORO je velký zájem – přihlašujeme 
na podzim 2021
Načerpat nové znalosti, energii, zapracovat na zvýšení svého sebevědomí, 
mít čas pro sebe a smysluplně ho strávit s novými inspirativními lidmi. To 
jsou hlavní důvody, proč se ženy na rodičovské dovolené hlásí do projek-
tu ROVNOPRÁVNOST S ROZUMEM (RORO). Pod vedením zkušené 
lektorky a koučky Mgr. Kláry Bartoníčkové hledají odpovědi na otázky: 
Jaké  jsou mé  talenty,  v  čem vynikám? Kam  se  chci  osobně  i  profesně 

posunout? Co umím a  jaké dovednosti bych se potřebovala naučit? Jak 
skloubit po návratu do zaměstnání péči o děti, domácnost s pracovními 
povinnostmi? Téměř 50% nových účastnic se přihlásilo na základě pří-
mého doporučení od kamarádky. „Nedivím se, že i v současném projektu 
míváme kurzy kapacitně plné, protože od roku 2012 našimi kurzy prošlo 
již 700 žen,” říká Vladimíra Krejčíková, koordinátorka projektu. 
Na bezplatné vzdělávací aktivity je možné se přihlásit přes www.rovno-
pravnostsrozumem.cz.
Kurzy a aktivity projektu Rovnoprávnost s rozumem budou realizovány 
do června 2022. Koordinátorka projektu: Vladimíra Krejčíková, krejciko-
va.roro@gmail.com, tel.: 603 566 141. Sledujte aktivity projektu na www.
rovnopravnostsrozumem.cz nebo FB: Rovnoprávnost s rozumem.
Projekt  s  rč. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605  je financovaný za po-
moci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operač-
ního programu Zaměstnanost. www.esfcr.cz.
Montessori Pardubice a RVC Holoubek pořádá 26. března od 19.00 
hodin benefiční představení Pátá dohoda  ve Východočeském divadle 
Pardubice. Část výtěžku z  tohoto představení bude věnována právě pro 
rozvoj Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích, které  je 
jedním ze středisek Oblastní Charity Pardubice a část Spolku Montessori 
Pardubice  pro  rozvoj  samostatné Montessori ZŠ v Pardubicích,  zejmé-
na jejího druhého stupně. O představení je veliký zájem, vstupenky byly 
během několika dnů vyprodány. Těšíme se ze společného kulturního zá-
žitku, který navíc finančně podpoří oba,  rodinám prospěšné, vzdělávací 
subjekty.

Z archívu Václava Kmenta

Jarní akce v Holoubku

Blíží se opravdový zápis a naši předškoláci si ho přišli vyzkoušet nanečis-
to do naší Základní školy Komenského. Hned u vchodu děti dostaly kartu, 
na kterou získávaly razítka při splnění úkolů na jednom ze šesti stanovišť.
Naši budoucí prvňáčci poznávali barvy, počítali, zacvičili si v tělocvičně, 
procvičili si motoriku, a prostorovou orientaci. Předvedli, jak umí zpívat 
nebo  recitovat  a  bonusem  bylo  seznámení  s  opravdovou  spisovatelkou 
dětských knih, která v naší škole učí. 
Rodiče poznali genetickou metodu čtení a psaní, kterou se u nás ve škole 
vyučuje. V kuchyňce se podávalo výborné občerstvení formou kávy, čaje 
a muffinů pro děti i rodiče. Muffiny si děti mohly samy dozdobit. Zájem 
o akci byl opravdu veliký a to je pro nás signál, že naše práce není zbytečná.
V únoru začíná pro žáky 3. a 4. ročníku povinný kurz plavání v Plavecké 
škole v Pardubicích.
Tradičně proběhla soutěž v přeskoku přes švihadlo, která se koná napříč 
všemi ročníky prvního stupně.
Poslední zimní měsíc ukončila návštěva kulturního domu. Žáci prvního 
a druhého ročníku zde zhlédli divadelní představení „Terezka a kouzelné 
autíčko“. Divadelní pohádku do holického kulturního domu přivezlo olo-
moucké divadlo Tramtárie.

Mgr. Helena Žižková

Blíží se zápis do prvního ročníku

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, Z HOLICKÝCH ŠKOL
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(Jazyk je nekonečným uplatněním konečných prostředků.) 
Znalost anglického jazyka je v dnešní době nevyhnutelná, troufnu si po-
dotknout, že je dokonce klíčová. Proto se jí na naší škole věnujeme s lás-
kou, radostí a trpělivostí. To nejlepší, co nás totiž v oblasti učení se cizím 
jazykům může potkat, je zamilovat si jazyk v tom nejrannějším věku. 
Hned úvodem bych ráda zmínila workshop a následný prodej anglických 
knih Usborne na naší škole, jehož se naši žáci a jejich rodiče mohli zúčast-
nit v úterý 14. ledna 2020. Nakladatelství Usborne je největším nezávis-
lým nakladatelstvím ve Velké Británii. Vytváří kreativní a inovativní kni-
hy pro zájemce každého věku. Zájem o knihy byl opravdu velký, a díky 
němu naše škola získala vybrané tituly, jež se těší na zařazení do anglické 
knihovny.
Angličtina  na  základní  škole může  být  zábava,  to  ukazuje  kolektiv  ja-
zykářek  na  naší  škole  dnes  a  denně. Výuku  se  snažíme pojmout  hravě 

a s nadšením. Kdykoliv se naskytne příležitost hodiny angličtiny zpestřit, 
bez váhání  ji využijeme – a že jich je dost. Halloween, Vánoce, oslavy 
Nového roku, Valentýn, Den sv. Patrika, Velikonoce – naši žáci mají pře-
hled o anglických a amerických svátcích, dokážou je porovnat s českými 
a prožívají je přímo ve škole, od převleků a koledování na Halloweena, 
přes anglické zpívání vánočních koled, až po hledání velikonočních va-
jíček. Žáky taková výuka baví, těší se na další hodiny, jazyk tak nasávají 
přirozeně s chutí a nadšením. 
Jak jsem již zmínila, žáky hodiny angličtiny baví, a tak je přirozený je-
jich  zájem účastnit  se  jazykových  soutěží. V  prosinci  jsme  se  podívali 
na Gymnázium Dr.  Holuba,  kde  proběhla  soutěž  Pět  jazyků  na  podiu. 
Žákyně Tereza Diblíková ze 7. B obsadila 3. místo v recitaci básně v an-
gličtině, skupina žáků 7. A M. Hauf, M. Hubáček, M. Suchý a A. Kábrt 
získala v kategorii anglického zpěvu speciální ocenění za energii a entu-
ziasmus. Žáci 8. a 9. třídy se v týž měsíc zúčastnili soutěže Agyslingua 
na Anglickém  gymnáziu  v  Pardubicích. Měsíc  leden  byl  na  naší  škole 
ve znamení anglické olympiády, 18. února nás budou Adéla Sedláková ze 
7. B a Matyáš Tobola z 8. A reprezentovat v okresním kole. V dubnu se 
těšíme opět do Pardubic, a to na již tradičního Havrana – soutěž v anglic-
ké recitaci a zpěvu. 
Hodiny angličtiny  jsou u nás podpořeny mnohými anglickými pořady 
s rodilými mluvčími a samozřejmě cestováním. V únoru zhlédnou žáci 
7.–9.  tříd pořad o Americe, v březnu čeká žáky 5. a 6.  tříd Angličtina 
s Marvem, o měsíc později se žáci 3. a 4. tříd těší na Angličtinu s Nei-
lem. V květnu nás navštíví herci z divadla Azyzah Theatre. Co se ces-
tování  týká, v  říjnu navštívili naši žáci Polsko, v červnu se na polské 
žáky těšíme my. V květnu žáci 8. a 9.  tříd absolvují poznávací zájezd 
do Anglie. 
Závěrem bych snad jen dodala, že žijeme v době, kdy máme neomezeně 
možností se anglickému jazyku učit. Naše škola nabízí příležitostí nespo-
čet. Pokud toto dětem poskytneme, věřte mi, že si vždy vyberou. 

Eliška Bartošová

Před námi je první jarní měsíc a v naší škole nás čeká opět spousta akcí. 
Jistě tou nejvýznamnější bude jubilejní 20. ročník festivalu mateřských 
škol Holická Mateřinka. Ano již je tomu dlouhých dvacet let, kdy maše 
mateřská škola pořádá oblastní kolo celostátního festivalu. Holická Ma-
teřinka  se  uskuteční  ve  středu  11.  března  od  9.00  hodin  v  Kulturním 
domě města Holic. Do Holic se přijedou představit mateřské školy ze Se-
zemic, Přelouče, Lukavice, Cerekvice nad Loučnou a tři mateřské školy 
z Pardubic. Na festivalu také vystoupí děti z mateřské školy Holice Sta-
roholická a samozřejmě děti z naší školy Holubova. Přijďte se podívat 
na jistě poutavá vystoupení našich nejmenších umělců. Více o Holické 
Mateřince najdete na našich internetových stránkách www.msholubova.
cz. V  březnu  nás  však  čekají  i  další  zajímavé  akce. V  rámci  projektu 
Zvýšení  kvality  výuky  v MŠ Holubova  se  uskuteční  další  projektové 
dopoledne, tentokrát na téma Moje nožky, které naváže na předcházející 
projekt Lidské tělo. Další projektová dopoledne, která nás ještě v břez-
nu čekají budou na téma Lesní zvířátka, kdy se děti seznámí například 
s poštolkou nebo ježečkem a dále zabrousíme do fyziky v tématu Teplo 
a chlad. Pokud nám počasí dovolí, ještě dvakrát pojedeme do Ski areálu 
Hlinsko, kde dokončíme letošní lyžařské kurzy. Na závěr kurzu nás čeká 
karneval na lyžích. Ve čtvrtek 19. března zavítáme opět do Kulturního 
domu v Holicích na divadelní představení Nosáčkovo dobrodružství. Tě-
šíme se také na návštěvu školní družiny při Základní škole Komenského. 
Pro klienty Sanatoria Topas opět připravujeme Vítání  jara. S Moranou 
a jarním programem zpříjemníme babičkám a dědečkům dopoledne. Sa-
mozřejmě přineseme malé dárečky, pozdravy jara a nezapomeneme ani 
na ovečky. 
Přejeme čtenářům krásné první jarní dny.

Lenka Chotěnovská

Březen v Mateřské škole Holubova

Děti z naší mateřské školy se těšily na sníh a zimní radovánky, ale zima 
je skoupá, proto si hrajeme na zimní sporty alespoň v tělocvičně. Sníh si 
chválí účastníci lyžařského kurzu, který začal v pátek 7. února a koná se 
ve Ski areálu Hlinsko. Dětem se věnují lyžařští instruktoři a naučí je ly-
žařským základům a dovednostem. Úspěšně se rozběhly i různé zájmové 
kroužky ve 2. pololetí.
Hned po jarních prázdninách jsme se 19. února připravovali na každoroč-
ní školkový karneval, který si děti moc užily v krásných maskách a kos-
týmech. Velkou akci naše MŠ připravila na 26. února, kdy jsme měli Den 
otevřených dveří.
A co nás čeká dál? Protože měsíc březen patří knihám, navštívíme knihov-
nu, seznámíme se s jejím chodem, prostory a samozřejmě i s oddělením 
dětských knih. Čekají nás  také pohádky v MŠ: 5. března Jaro s čápem, 
11. března Popelka, 24. března Jak kůzlátka přechytračila lišku, 30. břez-
na Jarní kočička.
Maminky s malými dětmi zveme každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin 
do beruškové třídy na ČTVRTEČNÍ HRÁTKY.
Těšíme se na vás! 

Děti a zaměstnanci MŠ Pardubická Holice

Začátek druhé poloviny školního roku se u nás ve školce nesl v duchu vel-
kých změn. První změnou je jistě velká posila našeho týmu Mgr. Ludmila 
Richterová, která od února nastoupila jako školní asistent. Tuto personální 
podporu nám zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dal-
ší velkou změnou, kterou doufejme budeme realizovat v příštích letech, je 
proměna naší školkové zahrady v „zahradu v přírodním stylu“. Financo-
vání této proměny plánujeme pomocí dotace Ministerstva životního pro-
středí. O dotaci jsme zažádali začátkem února. 
V únoru jsme si také s dětmi užili školkový karneval. Všechny děti měly 
nádherné kostýmy a samozřejmě nechyběly ani soutěže, hry a velká dis-
kotéka. Také nás přijela navštívit dvě divadélka. Děti se také pilně připra-
vují na vystoupení v Holické Mateřince. V únoru se intenzivněji věnuje-
me našim předškolákům, zápis se blíží, a tak u nás proběhla informativní 
schůzka pro rodiče předškoláků, na které nás navštívila i Mgr. Iva Diblí-
ková ze ZŠ Holubova. Naši předškoláci se také v březnu chystají do ZŠ 
Komenského na tvoření ve družině.
Myslíme i na budoucí školkové děti, pro které v březnu pořádáme „Hrátky 
v  naší  školce“. Maminky  s  dětmi mohou přijít  každý březnový  čtvrtek 
od 15.15 do 16.15 hodin do naší mateřské školy. Mohou si prohlédnout 
prostředí,  seznámit  se  s  p.  učitelkami,  pohrát  si  a  také  si  něco  vyrobit 
a zacvičit si.
I když jsme si zimu moc neužili, jaro už klepe na dveře a tak vám celý 
kolektiv MŠ Staroholické přeje krásný začátek jara.

Mgr. Zuzana Horčičková

MŠ Pardubická informuje

MŠ Staroholická

Language is “the infinite use of finite means.” – Wilhelm von Humboldt

Z HOLICKÝCH ŠKOL,



H O L I C K É  L I S T Y  H O L I C K É  L I S T Y  • 3 7

Tentokrát vám chci představit mladou krev, která se začíná v teniso-
vém světě rozkoukávat a zkušeného borce, který v našem klubu patří 
mezi nejsvědomitější hráče. 
Mladík  se  jmenuje  Jakub Šmejc  a  je mu  9  let. V  loňské  sezóně 
v soutěži družstev babytenis se mu velmi dařilo. Vyhrál 4 z 5 zápasů 
ve dvouhře a spolu s Kryštofem Šrámkem vybojovali 4 z 5 zápasů 
ve čtyřhře. V  letošní halové sezóně se na každém  turnaji probojo-
val až do čtvrtfinále. Což v babytenisu znamená vyhrát až 5 zápa-
sů. Kuba je fyzicky velmi zdatný hráč. Ale emoce se mu ještě krotí 
těžce. Má štěstí, že se na holických kurtech má od koho učit klidu 
a naprosté soustředěnosti ve hře.
Inspirací mu může být ostřílený hráč Adam Kačírek, kterému bude 
v červnu 18. S tenisem začal v 9 letech na tenisových kurtech v Hor-
ních Ředicích. Jeho talent se ukázal okamžitě. Za rok se vypracoval 
v tenistu, který již mohl hrát zápasy v soutěži družstev. Mezi svými 
vrstevníky  vynikal. Nejen  svými  herními  schopnostmi,  ale  hlavně 
pílí  a  houževnatostí.  V  loňské  sezóně  hrál  v  družstech  za  dorost 
i  za  dospělé. V  obou  kategoriích  dosáhl  neuvěřitelného  výsledku, 
ve dvouhře neprohrál jediný zápas. Což je výsledek jeho zodpověd-
ného přístupu.

Renata Urbánková

Hned 7 hráčů vyslal náš klub na prestižní mezinárodní turnaj Memoriál 
Pavla Holíka do Přerova. V kombinovaných sestavách mužů a dorosten-
ců se lépe vedlo „A“ sestavě ve složení Konečný, Mrákava a Pohl, která 
se umístila na 5.–8. místě. Sestava s označením „B“ (Dreiseitl, Veselý, 
Voříšek)  skončila  po  jedné  prohře  a  dvou  lepších  remízách  již  v  nabi-
té  základní  skupině. Výbornými  výkony  se  na  turnaji  prezentoval  náš 
hráč Marek Vojtíšek, který v dresu dorostenecké reprezentace ČR obsadil 
9.–12. místo.
Další zkušenosti a hráčské dovednosti budou dorostenci Dominik Veselý 
a Marek Vojtíšek sbírat na soustředění talentovaných hráčů. Na toto sou-
středění byli nominováni reprezentační komisí a komisí mládeže Českého 
nohejbalového svazu. Tato nominace je velmi prestižní, jelikož se ho zú-
častní pouze 8 vybraných hráčů z celé České republiky.

Renata Urbánková

Fotbalový oddíl SK Holice uspořádal další zimní mládežnické fotbalové 
turnaje v místní sportovní hale. V sobotu 14. prosince loňského roku se 
uskutečnil turnaj mladších elévů, ročník 2011 a mladší. Hrálo se na dvě 
základní skupiny po pěti, dále se pak hrály zápasy o umístění. Herní hřiště 
18×45 metrů, házenkářské branky, počet hráčů 4+1. 

Pořadí turnaje „Bajer cup“
  1. FK Pardubice
  2. FK Vysoká nad Labem
  3. FK Mladá Boleslav 
  4. FC Slavia Hradec Králové
  5. SK Týniště nad Orlicí
  6. SK Lázně Bohdaneč
  7. MFK Chrudim
  8.  SK Holice – černá: Chmela, Zirnsák, Nývlt, Caletka, Novotný D., 

Koza, Černá. 
  9. TJ Sokol Mětice
10.  SK Holice – modrá: Horák, Chmela, Budiš, Chovanec, Novotný J., 

Janeba, Ungrád, Bartízal, Šimák.
První  tři  týmy  obdržely medaile  a  poháry. Všem  celkům byly  předány 
věcné dárky z rukou předsedy klubu pana Petra Bajera.

Další, první letošní halový turnaj proběhl 18. ledna. „Oliva cup“ byl ur-
čen pro fotbalisty ročníku 2011 a mladší. Herní systém jako u předešlého 
turnaje. 

Pořadí turnaje „Oliva cup“
  1. FK Pardubice
  2. FC Slavia Hradec Králové
  3. FK Vysoká nad Labem
  4. AFK Horní Jelení
  5. SK Dobruška/Opočno
  6. SK Solnice
  7. Sokol Malšova Lhota
  8. TJ Sokol Staré hradiště
  9.  SK Holice – černá: Chmela, Holub, Koza, Horák, Černá, Chovanec, 

Novotný
10.  SK Holice – modrá: Kašpar, Janeba, Ungrád, Novotný, Minařík, Ši-

mák
Nejlepší  hráč: Tomáš Košek  – Malšova Lhota,  nejlepší  brankář:  Jakub 
Fajsauer – Solnice, nejlepší střelec: Jan Levai (7 branek) – FK Pardubice. 
Poháry a věcné dárky předal osobně patron turnaje Antonín Oliva.

Rozlosování SK Holice – jaro 2020 
SK Holice A – krajský přebor
14. březen   14.00   Choceň
28. březen   14.30   Lanškroun
11. duben   16.00   Heřmanův Městec
  2. květen   17.00   Třemošnice
16. květen   17.00   Pardubičky
31. květen   17.00   Svitavy
13. červen   17.00   Litomyšl

SK Holice B – IV. třída – Holicko
29. březen   15.30   Staré Čivice
12. duben   16.00   Nemošice B
26. duben   16.30   Chvojenec B
10. květen   17.00   Dříteč B
30. květen   17.00   Opatovice n/L
14. červen   17.00   Popkovice

Ing. Vladimír Faltys

SK HOLICE a halové turnaje

Tenis

Nohejbal

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU



2 liga mužů: 
TJ Sokol Prah Kbely – BVK Holice
82 : 76 (28:19 47:33 67:53)
Žaba 23, Baťa 18, Rolenc 14, Bartheldi 12, Bu-
reš 4, Drahoš 3, Welsch Michal 2 
BK Brandýs nad Labem – BVK Holice
73 : 75 (12:11 28:27 46:45 66:66)
Žaba  23, Drahoš  15, Bureš  11, Trojan  9, Bar-
theldi 7, Welsch Michal 6, Skotálek 2
BVK Holice – BA LYNX Liberec
67 : 61 (22:13 31:30 48:46)
Rolenc 18, Dvořák 16, Žaba 14, Trojan 9, Dra-
hoš 8, Welsch Michal 2
BVK Holice – TJ AŠ Mladá Boleslav
83 : 78 (22:28 40:44 62:61 73:73)
Dvořák 22, Žaba 20, Rolenc 19, Trojan 15, Dra-
hoš 3, Welsch Michal a Kolář 2
BC Benešov – BVK Holice
80 : 63 (24:10 37:31 54:44)
Dvořák 24, Baťa 19, Žaba 14, Bureš 4, Kolář 2 
GBA Lions Jindřichův Hradec B – BVK Holice
108 : 51 (28:13 61:29 88:40)
Dvořák 18, Baťa 14, Bureš 7, Kolář 6, Žaba 4, 
Skotálek 2 
V  dalších  třech  dvoukolech  zajížděli  holičtí 
muži  čtyřikrát  ven  a  dvakrát  hráli  na  domácí 
palubovce.  Na  palubovce  sokolů  Praha  Kbely 
od  začátku  utkání  tahali  za  kratší  provaz.  Zá-
věrečné  zlepšení  hry  jak  v  útoku,  tak  v  obra-
ně v poslední čtvrtině utkání už ale stačilo  jen 
na  optické  vylepšení  skóre.  Nedělní  utkání 
v Brandýse nad Labem pak přineslo velké dra-
ma, jehož hrdinou se stal holický kapitán Víťa 
Trojan. V samotném závěru utkání vedli domácí 
o dva body a holičtí hráči měli v držení míč. Dvě 
sekundy před koncem kapitán  holického  týmu 
provedl agresivní nájezd do koše, při kterém byl 
faulován.  Následovaly  dva  trestné  hody,  které 
Víťa  Trojan  chladnokrevně  proměnil  a  poslal 
utkání do prodloužení. Pětiminutové prodlouže-
ní pak bylo vyrovnané opět až do závěrečných 
vteřin, kdy na sebe vzal zase zodpovědnost ho-
lický kapitán. Opakovaně se odhodlal k nájezdu 
do koše, který proměnil a zařídil  tak holickým 
mužům vítězství.
Ve dvou utkáních na domácí palubovce přivítali 
holičtí muži  týmy  Liberce  a Mladé Boleslavi. 
V  obou  utkáních  se  hrál  pohledný  basketbal, 
který se musel domácím divákům líbit, zejména 
pak nedělní utkání proti Mladé Boleslavi, kte-
ré skončilo vítězstvím domácích mužů opět až 
v prodloužení. Za pozornost opět  stojí výkony 
teprve  osmnáctiletých mladíků Dvořáka  a Ro-
lence, kteří svojí bodovou produkcí nejvíce táhli 
domácí tým k vítězství.
Třetí dvoukolo v jarní části soutěže přivedlo ho-
lické muže do Benešova a Jindřichova Hradce. 
Benešovští hráči na podzim prohráli v Holicích 
o 30 bodů, když jim zejména utekl začátek utká-
ní a prohráli první čtvrtinu 28 : 10. Chtěli proto 
doma začít utkání lépe a to se jim povedlo lépe 
než si asi dovedli představit. Než se stačili ho-

ličtí muži rozkoukat, prohrávali v sedmé minutě 
utkání 19 : 0 a bylo prakticky rozhodnuto. Zby-
tek utkání už se potom hrál vyrovnaný basket-
bal  a na konci byl  rozdíl 17 bodů,  stejný  jako 
v osmé minutě první čtvrtiny utkání, kdy holičtí 
trefili poprvé koš. Nedělní utkání s jindřichohra-
deckým  béčkem  jasně  ukázalo,  že  ve  zdejším 
městě má basketbal velkou podporu a jeho cíle 
v letošní sezóně jsou velmi vysoké. Loňské spo-
jení basketbalu v Jindřichově Hradci s nejúspěš-
nější  basketbalovou  akademií  v  ČR Get  Bettr 
Academy Praha přivedlo do Jindřichova Hradce 
mnoho kvalitních mladých hráčů  i  ze  zahrani-
čí. Cíle pro jindřichohradecké jsou postup „A“ 
týmu do Národní basketbalové ligy a „B“ týmu 
do 1. ligy. Holičtí muži neměli mnoho šancí, což 
se potvrdilo od samého začátku utkání, které pro 
ně skončilo krutým debaklem.
I přes  tuto porážku jsou holičtí muži v tabulce 
na  pěkném  5. místě  a mají  již  zajištěn  postup 
do závěrečného play off. 
Liga kadetů U17 – finálová skupina:
BVK Holice – BK Lions Jindřichův Hradec
77 : 59 (17:14 34:31 56:48)
Kouba 18, Chmelík a Horký Filip 17, Slawisch 
9, Kamitz 6, Šindelář 4, Priessnitz 3, Brandejs 
2, Adamec 1 
BVK Holice – BC Vysočina Jihlava
84 : 63 (24:13 41:29 60:43)
Horký  Filip  26,  Chmelík  16, Adamec,  Kouba 
a Kamitz 10, Slawisch 6, Brandejs 4, Priessnitz 
2
BVK Holice – JBC Brno
74 : 73 (17:23 32:35 54:59)
Chmelík 22, Horký Filip 20, Kouba 12, Kamitz 
10, Adamec 7, Šindelář 2, Brandejs 1
BVK Holice – BK Opava
65 : 66 (14:17 22:36 44:49)
Horký Filip 21, Chmelík 18, Kouba 12, Kamitz 
6, Šindelář a Adamec 3, Pluhař Josef 2
BA Sparta Praha – BVK Holice
78 : 57 (25:16 49:31 67:48)
Mikuláš 19, Horký Filip 16, Chmelík a Kamitz 
11
BK Levharti Chomutov – BVK Holice
76 : 57 (19:11 41:28 61:40)
Chmelík 23, Horký Filip 21, Slawisch 8, Kamitz 
5
Holičtí kadeti v závěrečném dvoukole dlouho-
dobé části této soutěže jednoznačně přehráli své 
vrstevníky z Jindřichova Hradce a Jihlavy a za-
slouženě postoupili do závěrečného šestičlenné-
ho finále  této soutěže. V prvním kole se střetli 
na  domácí  palubovce  s  prvními  dvěma  týmy 
z moravské skupiny. Jak v sobotu, tak i v neděli 
se hrál svižný mládežnický basketbal a fanoušci 
všech týmů prožívali infarktové chvíle. V sobo-
tu  prožívali  euforii  domácí  fanoušci  a  zdrceni 
odjížděli z Holic fanoušci Brna, když jejich tým 
prohrál o 1 bod díky trojce vstřelené se závěreč-
ným  klaksonem  holickým  Janem  Chmelíkem. 
V neděli  to  bylo  přesně  naopak,  když  o  jeden 

bod byli šťastnější hráči Opavy.
V druhém kole finálové  skupiny  se holičtí  ka-
deti utkali na palubovkách soupeřů s týmy BA 
Sparta Praha a BK Levharti Chomutov. K jejich 
velké smůle na poslední chvíli onemocněli dva 
hráči základní pětky Petr Kouba a Pepa Pluhař. 
Ještě v pátek večer absolvovali trénink, ale v so-
botu  ráno  se  probudili  s  horečkou. Tato  ztráta 
byla nesmírně citelná a projevilo se to i na vý-
sledcích,  kdy  zejména  v  Chomutově  by  bylo 
utkání v plné sestavě hratelné.
Nadregionální liga – Divize žáků U15:
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou – BVK 
Holice
45 : 35 (14:4 24:10 40:18)
Krejčík Ondřej 13, Patlevič 10, Holub a Vtípil 
6,
v odvetě 28 : 65 (7:17 12:39 16:57)
Krejčík Ondřej 29, Holub 18, Vtípil a Svačina 6, 
Patlevič 4, Tobola 2
Východočeský přebor žáků U13:
BK Studánka Pardubice – BVK Holice
37 : 52 (10:21 20:35 24:50)
Štembera 16, Libánský 12, Urbánek 10, Duche-
ček 6, Dostál Antonín 5, Johanová 3
v odvetě 46 : 60 (8:14 16:35 34:50)
Urbánek 24, Libánský 12, Štembera 10,  Joha-
nová  9,  Ducheček  a  Dostál Antonín  2,  Suchý 
Martin 1
Východočeský přebor žáků U12:
TJ Svitavy – BVK Holice
54 : 80 (10:25 26:43 35:68)
Pokorný Vít 25, Pokorný Vojtěch 19, Štembera 
14, Urbánek 13, Libánský 7, Johanová 2
v odvetě 34 : 86 (10:28 17:50 28:65)
Pokorný Vojtěch 18, Urbánek 17, Dostál Anto-
nín 15, Pokorný Vít 14, Libánský 10, Štembera 
a Johanová 6
BVK Holice – Sokol Hradec Králové
53 : 33 (17:6 27:14 41:18)
Urbánek 17, Libánský, Štembera, Pokorný Vít 
a Pokorný Vojta 8, Dvořáková a Ducheček 2
v odvetě 47 : 28 (11:1 21:10 37:12)
Libánský 11, Pokorný Vojta a Urbánek 10, Po-
korný Vít 8, Štembera 5, Krejčík Vojta 2, Du-
cheček 1
Východočeský přebor žáků U11:
Holice – BK Pardubice B
80 : 20 (26:4 46:10 70:14)
Pokorný Vít 18, Pokorný Vojtěch 16, Dostál An-
tonín 14, Suchý Lukáš 12, Horčička 6, Krejčík 
Vojtěch a Minařík 4, Pokorná a Dvořáková 2
v odvetě 63 : 33 (34:2 43:6 49:21)
Suchý Lukáš 12, Pokorný Vít 10, Pokorný Voj-
těch a Minařík 8, Krejčík Vojtěch 7, Pokorná 6, 
Dvořáková 4, Ročková 2
Umístění  jednotlivých  týmů v  tabulkách  jejich 
soutěží můžete sledovat na drese http://vco.cbf.
cz/  –  Východočeská  basketbalová  oblast  (ob-
lastní  soutěže)  nebo  na  adrese  http://www.cbf.
cz/ – Česká basketbalová federace (ligové a ex-
traligové soutěže).
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Výsledky basketbalových mistrovských soutěží

ZAJÍMAVOSTI Z TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


