
Kulturní dům města 
Holic – výročí
Znáte náš kulturní dům? Víte, co vše pod KD Holi-
ce patří, co vše zajišťuje a umí nabídnout? Dovolím 
si v  dnešním článku uvést alespoň část odpovědí 
na tyto otázky.

Kulturní dům města Holic slaví letošní rok 60 let 
od svého otevření. Přesně to bylo 4. února 1962, kdy 
otevřel. Za  těch šedesát let připravili zaměstnanci 
KD Holice tisíce kulturních akcí a přivítali tisíce divá-
ků a  návštěvníků. Po  celý letošní rok vám budeme 
prostřednictvím Holických listů představovat kultur-
ní dům a jeho aktivity.

Kulturní dům města Holic je příspěvkovou organi-
zací města a  jeho hlavní náplní je pořádání drama-
tických, hudebních či literárních akcí, pořádání spo-
lečenských a  klubových akcí, vzdělávacích kurzů, 
přednášek, besed a  výstav. K  těmto účelům jsou 
v budově tyto prostory: velký sál včetně zázemí pro 
účinkující, skladu kulis a  skladů rekvizit, prostorné 
předsálí, klubovny, učebna, malý sál a  galerie. Dále 

zde máme velké prostory pro městskou knihovnu 
včetně depozitáře knihovny a na odloučeném praco-
višti v budově MŠ Staroholická se nachází půjčovna 
kostýmů.

Mimo pořádání divadelních představení a koncertů 
je velký sál využíván i k prezentaci cestopisných před-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s  přicházejícím jarem se 
nám opět rozeběhnou sta-
vební práce ve městě. V le-
tošním roce by měly být 
největšími investičními ak-
cemi města rekonstrukce 
prostor po bývalé KB, kde 

vznikne nová chirurgická ambulance, mělo by se začít 
s realizací i vámi – občany města – vybraného projektu 
nové lávky přes Ředický potok. Opravovat by se měly 
chodníky v  různých částech města včetně panelové 
cesty u  Puškinovy ulice, vzniknout veřejné osvětle-
ní ze sídliště Na Mušce směrem na Podlesí… Je ještě 
mnoho dalších návrhů investic, o kterých bude rozho-
dovat zastupitelstvo města, které se sejde 14. března 
a na které jste srdečně zváni.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se aktivně zají-
mají o dění ve městě a nebojí se zapojit do činnosti 

ve  městě. Uvnitř tohoto čísla Holických listů nalez-
nete dotazník, který je zaměřený na pohled občanů 
na kvalitu veřejných prostranství ve městě. Věnujte 
mu prosím pozornost a zapojte se i vy do tvorby kon-
cepce veřejných prostranství. Jsem naplněn důvě-
rou v to, že naše město se i díky aktivitě svých obča-
nů může rozvíjet tím správným směrem.
Epidemická situace se začíná uklidňovat, a proto je 
možné obnovit společné hovory při kávě se staros-
tou. Srdečně zvu občany města na posezení při kávě 
se starostou, které se uskuteční ve středu 16. března 
od 16.00 do 18.00 hod. v zasedací místnosti městské-
ho úřadu. Přijďte se podělit o starosti, náměty i  ra-
dosti z běžného žití v našem krásném městě.
Přeji dětem klidné prožití jarních prázdnin. Peda-
gogům pak inspiraci v učiteli národů – Janu Amosi 
Komenském, který se narodil před 430 lety a  jehož 
narození je oslavou dne učitelů a  všem občanům 
města pohodové vkročení do  jarních měsíců napl-
něných porozuměním a přátelstvím.

Ondřej Výborný
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Zpráva z jednání 
Rady města Holic 
24. ledna 2022
Na druhém letošní jednání rada města schválila Ra-
dioklubu OK1 KHL Holice převzetí záštity města nad 
konáním 32. Mezinárodního setkání radioamatérů 
ve  dnech 26.–27. srpna 2022. Dále byly řešeny pro-
vozní záležitosti města a  implementace některých 
vládních nařízení.

Zpráva z jednání 
Rady města Holic 
7. února 2022

Rada zde schválila převzetí záštity města nad koná-
ním Holických pivních slavností dne 20. srpna 2022. 
Také vzala na  vědomí předložené žádosti o  dotaci 
a  návrh rozdělení finanční podpory a  postupuje je 
Zastupitelstvu města Holic k projednání.

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

V pondělí 14. března 2022 v 18.00 hod. se bude konat 
ve společenském sále Základní umělecké školy Kar-
la Malicha pravidelné zasedání Zastupitelstva města 
Holic. Srdečně zveme občany na veřejné jednání ho-
lických zastupitelů.

Veškerá usnesení ze zasedání rady a  zastupitel-
stva jsou ke stažení na webových stránkách měs-
ta >> www.holice.eu.

Barbora Štěpánová

Úřední deska
Roznáška složenek a zahájení svozu BIO odpadu
Roznáška složenek za  odvoz komunálního odpadu 
a na poplatek za psy proběhne v měsíci březnu. Po-
platky zůstávají stejné jako v roce 2021. Svoz biologic-
kého odpadu bude zahájen v týdnu od 4. dubna. In-
formace o poplatcích a platbě také najdete na www.
holice.eu.

Dotazník pro tvorbu Koncepce veřejných pro-
stranství města Holic
Uvnitř tohoto čísla Holických listů naleznete dotaz-
ník, který je zaměřený na pohled občanů na kvalitu 
veřejných prostranství ve  městě. Máte-li zájem se 
zapojit a vyjádřit se k veřejným prostorům v našem 
městě, vyplňte anonymní anketní formulář, který 
je dostupný na  webových stránkách města, v  apli-
kaci mobilní rozhlas nebo v  tištěné podobě. Vypl-
něný formulář v  tištěné podobě můžete odevzdat 
do sběrné nádoby ve vstupní hale městského úřadu 
do 30. března 2022.

Co se děje v prostorách 
bývalé pily?
V loňském roce byla v Holicích povolena stavba pro 
firmu RETAIL Park Holice a.s. se sídlem v Brně. Stav-
ba je povolena v místě původního dřevozpracujícího 
areálu vedle prodejny LIDL v ulici Hradecká. V sou-
časné době probíhá výstavba s plánovaným ukonče-
ním do konce roku 2022.
Jedná se o  komerční objekt obsahující 6 maloob-
chodních prodejních jednotek se sortimentem zbo-
ží – oblečení, elektronika, drogerie, bytové doplňky, 
potřeby pro chovatele domácích zvířat a hračky. Dle 
předběžného sdělení stavebníka jsou smluvně ošet-
řeny prodejny řetězce PEPCO, KIK, TETA, ZOO, PLA-
NEO, WIKY. Konkrétní osazenstvo se ovšem může 
v průběhu změnit. Stavba je napojena na technickou 
infrastrukturu a součástí je nové parkoviště.
Bude upraven stávající sjezd do  areálu prodejen 
a tím i upraveno dopravní značení jak vodorovné, tak 
svislé na ulici Hradecká na silnici I/36.
Samostatně je v tomto areálu zároveň jiným subjek-
tem budováno Mycí centrum Holice, kde se jedná 
o  samoobslužnou myčku se čtyřmi boxy pro ruční 
mytí vozidel. Tato stavba by měla být dokončena rov-
něž do konce roku 2022. Sjezd do myčky bude spo-
lečný s areálem prodejen.
Termíny dokončení staveb jsou orientační.

Helena Sedláková,
 vedoucí Stavebního úřadu v Holicích



Tříkrálová sbírka 
byla rekordní
S  velkou radostí a  vděčností může-
me napsat, že letos se v Holicích po-
vedlo vybrat rekordních 101 612 Kč. 
Hranici 100 tisíc korun se nám po-
vedlo překonat poprvé v historii. Ko-
ledníci do  svých 14 pokladniček vy-
brali celkem 80 141 Kč a ve statických 
pokladničkách se vybralo dalších 21  471 Kč (z  toho 
nejvíce v pokladničce, kterou vozil místní farář, P. Ra-
dek Martinek, mezi třemi kostely – 11 180 Kč). 
Aby těch čísel nebylo málo, přikládám i tabulku s his-
torií výtěžku od roku 2017 (Zdroj: www.trikralovasbir-
ka.cz/vysledky). 

 Srovnáme-li letošní výsledky s  „před-pandemic-
kým“ rokem 2020, celková částka byla skoro o třetinu 
vyšší. V každé pokladničce bylo v průměru o 1 200 Kč 
více. Pro Oblastní charitu Pardubice se letos vybra-
lo celkem 1 213 133 Kč, což je defacto stejný výsledek 
jako v roce 2020. 
Rádi bychom tedy ještě jednou moc poděkovali 
všem, kteří se na sbírce jakýmkoli způsobem podíleli 
a samozřejmě i všem dárcům – byli jste letos oprav-
du štědří. 
Kéž jsme takto štědří i v rozdávání optimismu, rados-
ti, úsměvů, pomoci – prostě lásky – ve svých domo-
vech, ve škole, v zaměstnání, až půjdeme na nákup… 
jednoduše všude, kde tvoříme vztahy. 

Vše dobré vám i vašim rodinám v roce 2022 (K+M+B)

Jarda Novotný

Labutí píseň Zeláku 
mlsného pantáty 
z Holic
Po dvou letech nucené pauzy se v sobotu 29. ledna 
2022 uskutečnil v holické Restauraci Černý kůň reál-
ně šestý ročník degustačního klání o nejlepší domácí 
kysané zelí Zelák mlsného pantáty z Holic. Vítěznou 
cenu, více jak dvoulitrový keramický zeláček, si od-
nesl domácí borec Tomáš Beran. Koštující návštěvní-
ci jeho zelí ohodnotili 44 body, přičemž zelí druhého 
v pořadí, Rudolfa Vícha z Kostěnic, ve finálním sou-
čtu zaostalo jen o pouhé 3 body. Bronzové ocenění si 
odnesli manželé Marie a Miloslav Peškovi. Ti ovšem 
ovládli další vypsanou kategorii nakládaných okurek 
a o stejné 3 body pokořili svého prvorozeného syna 
Lukáše Pešku a třetí Jitku Koudelkovou. Pořadatelé 
z  holického spolku Kultura pro město sice vypsali 
ještě další dvě soutěžní kategorie – nakládaná kva-
šená zelenina a  domácí vína – leč ani jednu z  nich 
soutěžící svými produkty neobsadili.

Historie soutěže se začala psát v roce 2015 prvotním 
nápadem duchovního otce, právě letošního vítě-
ze Tomáše Berana. Po  pěti ročnících ale pandemie 
Covid19 další dva roky neumožnila akci uspořádat. 

Možná proto již letošní ročník nezískal takovou ode-
zvu a pořadatelé se proto rozhodli, že rok 2022 zapěl 
klání o  Zelák mlsného pantáty z  Holic labutí píseň. 
Celkem šest vyhraných zeláčků se tedy třeba jednou 
stane sběratelským kouskem. Soutěž má své dva 
šampiony, a sice Miloše Klikara, držitele zeláku z  let 
2018 a 2019, a právě Tomáše Berana, který si kromě 
letošního posledního zeláku odnesl v roce 2017 také 
zlatou plaketu v kategorii červeného zelí.

Pořadatelé děkují nejen všem soutěžícím, degustá-
torům a  příznivcům akce za  přízeň po  celou dobu 
jejího trvání, ale také městu Holice a dalším sponzo-
rům za podporu.

Lukáš Peška

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 22 vs. 21 22 vs. 20
Výnos (Kč) 75 990 95 500 82 537 76 916 45 414 101 612 124% 32%
Pokladny (ks) 25 27 25 27 17 25 47% -7%
Průměr za pokladnu 3 040 3 537 3 301 2 849 2 671 4 064 52% 43%

Výnos (Kč) 1 009 447 1 245 772 1 286 371 1 210 724 579 749 1 213 133 109% 0%
Z toho online 87 299 63 783 -27%

Pokladny (ks) 425 427 447 403 351 380 8% -6%
Průměr za pokladnu 2 375 2 917 2 878 3 004 1 652 3 192 93% 6%

7,5% 7,7% 6,4% 6,4% 7,8% 8,4%% Holice / OCH Pardubice

Oblastní 
charita 
Pardubice

Holice
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Kalendárium
1. března 1902 (120 let)
Ve  Vídni byl vystaven úmrtní list 
Dr. Emila Holuba. Narodil se 7. říj-
na 1847 v Holicích, zemřel 21. úno-
ra 1902 ve Vídni ve věku 55 let.
1. března 1932 (90 let)

V Holicích se narodil Jiří Platenka, 
foto dokumentarista – výborný fo-
tograf. Úředník, významný český 
fotograf a  umělec absolvoval In-
stitut výtvarné fotografie v  Brně. 
Jeho nejoblíbenějším tématem 
byla krajinářská a  panoramatic-
ká fotografie. Získal řadu ocenění 
na  domácích i  zahraničních foto 
soutěžích. Zemřel 1. února 1999 
v Holicích.
2. března 1962 (60 let)
V  klubovnách Kulturního domu 
byl slavnostně otevřen první klub 
důchodců. Samosprávu vedl bý-
valý učitel Karel Machač.
3. března 1902 (120 let)
V 9 hodin dopoledne byla ve zdej-
ším chrámu Páně sv. Martina 
sloužena smuteční mše svatá 
za  zesnulého holického rodáka 
Dr. Emila Holuba.
3. března 1927 (95 let)

Okresní hospodářská zálož-
na schválila příspěvek 2  000 Kč 
Okresnímu sdružení chovatelů 
hospodářského zvířectva v  Ho-
licích k  odměňování čeledě 
a schválila jako delegáta na výsta-
vu předsedu Antonína Kohlera.

3. března 1997 (25 let)
V Praze zemřel doc. RNDr. Ctibor 
Votrubec, CSc. – docent geografie 
na  Univerzitě 17. listopadu v  Pra-
ze, pracovník Ústředního geolo-
gického ústavu, autor děl o  Afri-
ce a  Dr.  Emilu Holubovi, znalec 
jeho díla, spoluzakladatel afric-
kých sympozií v Holicích. Narozen 
8. června 1925 ve Vodňanech.
5. března 1897 (125 let)

Zemřel první předseda Občanské 
záložny v Holicích František Holub. 
Bylo vzpomenuto jeho velkých 
zásluh o  záložnu a  k  uctění jeho 
památky bylo věnováno 200 zl. 
na zřízení městského chudobince.
9. března 1947 (75 let)

V sále hotelu U krále Jiřího se ko-
nala valná hromada odbočky Au-
toklubu republiky československé. 
Od loňského založení měl klub již 
230 členů, takže patřil k největším 
v  okolí a  autoškola vycvičila přes 
100 řidičů.

10. března 1932 (90 let)
V  Holicích se narodil Zdeněk Bi-
dlo, původně úředník, pak redak-
tor Čs. rozhlasu v Praze, spisovatel, 
dramatik, autor četných rozhla-
sových pořadů. V  době „norma-
lizace“ propuštěn a  nesměl pu-
blikovat. Pracoval v  dělnických 
povoláních, jako zakázaný autor 
publikoval pod pseudonymy Ro-
man Cílek a  Zdeněk Roman. Ze-
mřel 8. listopadu 1994 v Praze.
17. března 1927 (95 let)
Ve  Vysokém Chvojně se konala 
ustavující valná hromada Vodního 
družstva. Projekt na melioraci po-
zemků vypracoval Ing.  Vendelín 
Dvořák z  Pardubic. Rozsah pro-
jektu byl 67,35 ha plošné drenáže 
a rozpočet do 360 000 Kč. Drenáž 
dodala 17. září 1930 f. Rychlík, kru-
hová cihelna Holice.
18. března 1942 (80 let)
V  Holicích byly z  věže kostela sv. 
Martina sneseny dva ze čtyř zvo-
nů a odvezeny do Pardubic k vá-
lečným účelům.
28. března 1912 (110 let)

Ve Stainbrunnu se narodil P. Vladi-
mír Dobiáš. Na kněze byl vysvěcen 
29. června 1941 v  Hradci Králové. 
Farářem v  Holicích byl od  1. čer-
vence 1946 do 30. listopadu 1954. 
Po něm byl v Holicích ustanoven 
farářem P. Jan Smejkal.

Václav Kment
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KULTURNÍ DŮM HOLICE
Kulturní kalendář na měsíc březen 2022

PŘEDSTAVENÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
datum hodina program vstupné
10. 3. 9–18  Den otevřených dveří
čtvrtek   Prohlídka zákulisí kulturního domu, hereckých šaten skladu kulis a dalšího zázemí.
   Začátek prohlídky každou půlhodinu. zdarma 
25. 3. 19.30  Francis Veber – Chlap na zabití 
pátek   Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když se 

setká nájemný zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, 
může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou…

   Komedie plná slovního a situačního humoru a dočkala se i tří filmových zpracování.
   Uvádí Pantheon Production Praha v režii Jakuba Nvoty. 
   Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, Alžběta Staňková, Zdeněk Rohlíček 

a Pavel Dvořák.
   Zařazeno v předplatném ABO 2021/2022. 430–410–390 Kč 
29. 3. 18.00  VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU?
úterý   Gepardí stezkou do ráje řeky Okavango. Nejnovější díl fotograficko-filmové projekce Ka-

teřiny a Miloše Motani nás zavede na další velké africké dobrodružství mezi divoká africká 
zvířata i mezi domorodé kmeny. 

   Poutavé vyprávění spojené s promítáním pořádané v rámci roku Dr. Emila Holuba.
   Kateřina a Miloš Motani. 120 Kč 

KINO
datum hodina program vstupné
1. 3. 19.30  Margrete – královna severu
úterý   Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, 

Norsko a Švédsko do unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého adoptovaného syna 
Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické 
princezny. Natáčelo se i v Čechách – hrad Křivoklát, Točník a jejich okolí. 

   Režie: Charlotte Sieling.
   Hrají: Trine Dyrholm, Soren Malling. Morten Hee Andersen a další.
   Žánr: historický/drama. Délka 120 minut. 100 Kč
8. 3. 17.00  Dračí země
úterý   Rodinný film s trojicí neobvyklých hlavních hrdinů: drakem, zlodějíčkem a horským šot-

kem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země. 
   Žánr: animovaný/obrodružný. Délka 93 minut. 80 Kč
15. 3. 19.30  Minuta věčnosti
úterý   Kam až zajdete, abyste někomu zachránili život? Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Is-

landu v podmínkách divoké přírody natočil komorní dobrodružné drama. Špičkový kar-
diochirurg Petr operuje vrozenou srdeční vadu své dcery Lucie. Po operaci se společně 
vydají na dobrodružnou výpravu na severský ostrov. Jenže jednoho dne Lucie náhle upro-
střed divoké přírody zkolabuje… 

   Hrají: Jiří Langmajer, Martina Babišová, David Švehlík.
   Žánr: drama. Délka 79 minut. 100 Kč
22. 3. 19.30  Festival pana Rifkina
úterý   Příběh nové komedie legendárního režiséra a scenáristy Woodyho Allena. Vypráví příběh ame-

rického manželského páru na filmovém festivalu v San Sebastian. Jsou okouzleni malebností 
města i filmovým světem. Znovu prožívají romanci, avšak ne tak, jak bychom si představovali.

   Hrají: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya, Steve Guttenberg.
   Žánr: Komedie. Délka 92 minut. 100 Kč 

AKADEMIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
datum hodina program vstupné
14. 3. 16.00 Místní vlastní jména
pondělí  Přednáší doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc. 50 Kč

GALERIE – VÝSTAVA
3. 3.–30. 3.  Z ateliérů UVU – Unie výtvarných umělců pardubického regionu
  Lenka Dobešová – kresby, Alena Dvořáková – sochy, 
  Šárka Hrouzková – sochy a Daniela Mrtiníková – tkaní

1. 2.–31. 3.  Výstava k výročí 60 let od otevření Kulturního domu Holice
  – vitríny I. poschodí



nášek, promítání filmů, pořádání akademií místních 
škol. Slouží k  pravidelným zkouškám ochotnických 
souborů kulturního domu a dechového orchestru.

V  malém sále se pravidelně uskutečňuje setkávání 
příznivců jógy a bojových umění. Dále je malý sál vy-
užíván k pořádání společenských akcí soukromého 
charakteru. K  takovým akcím jsou využívány i  klu-
bovny v prvním patře budovy. Zde se pořádají napří-
klad přednášky, oslavy narozenin, svatby či hudební 
odpoledne pro důchodce. V  krásných prostorách 
galerie v přízemí budovy jsou každý měsíc pořádány 
výstavy včetně jejich vernisáží. Částečně zrekonstru-
ovaná učebna, která se nachází v  prvním patře, je 
připravena k pořádaní školení či prezentací různého 
charakteru. Celou budovu, včetně venkovních pro-
stor, využívají již řadu let pravidelně každý rok holičtí 
radioamatéři k  pořádání několikadenního meziná-
rodního setkání. Dechový orchestr kulturního domu 
města Holic se ujal pořádání Pivních slavností, které 
se již staly pravidelnou součástí letních akcí a využí-
vají opět vnitřní i venkovní prostory KD Holice.

Konkrétně nabízíme velký sál s kapacitou 340 osob 
+ 110 míst na  balkóně, malý sál s  kapacitou cca 
50  osob, klubovny až pro 70 osob, prostory galerie 
pro výstavy obrazů, fotografií, keramiky, plastik a ji-
ných uměleckých děl. Mezi poskytované služby patří 
předprodej vstupenek, zajištění předplatného ABO, 
barevný tisk (až do formátu A3), kopírování, lamino-
vání, kroužková vazba, vyhotovení butonů, výpůjční 
služby knihovny a půjčovny kostýmů.

Do  náplně práce zaměstnanců Kulturního domu 
města Holic patří i  organizace každoročních oslav 
města, zajištění letního kina, venkovního koncertu 
známé kapely a zájezdu do Vídně, kde je uctěna pa-
mátka Dr. Emila Holuba na vídeňském hřbitově.

Pod vedení KD Holice patří i  Africké muzeum 
Dr. Emila Holuba. I v tomto muzeu, které bylo otevře-
no dne 24. května 1964, je pořádána řada akcí jako 
jsou přednášky, výstavy, svatby či prodejní akce vý-
robků z Afriky. V budově muzea je také umístěno Tu-
ristické informační centrum města Holic, které také 
spadá pod vedení KD Holice.

Prezentace kulturního domu a pořádaných akcí pro-
bíhá formou plakátů ve vitrínách ve městě i blízkých 
obcích, na  webových adresách www.kdholice.cz 
a  www.holice.eu, facebookových stránkách, Insta-
gramu, na nástěnkách přímo v budově KD, zasíláním 
hromadných e-mailů a pozvánek formou mobilního 
rozhlasu. Fotografie z  akcí si můžete prohlédnout 
na adrese www.rajce.idnes.cz – název účtu Kulturní 
dům města Holic.

Pokud chcete dostávat informace o  kulturních ak-
cích KD Holice i vy, stačí se zaregistrovat na našich 
webových stránkách nebo využít možnost mobilní-
ho rozhlasu města. Tato služba je nedocenitelná pře-
devším v případech náhlého rušení kulturní akce.

Víte, že celá budova kulturního domu je podskle-
pena? V  minulosti sloužila část podsklepení jako 
protiatomový kryt. Pozůstatky tohoto krytu jsou 
ve sklepích stále. U příležitosti oslav výročí KD Holice 
v letošním roce pro vás uspořádáme 10. března 2022 
v čase 9–18 hod. den otevřených dveří, při kterém 
budete moci nahlédnout jak do  sklepních prostor, 
tak do skladu kulis a rekvizit. Podíváte se na místa, 
kam se při běžné návštěvě budovy kulturního domu 
nedostanete. Využijte tuto možnost prohlédnout si 
podrobně stávající budovu kulturního domu. Tato 
příležitost se již nebude opakovat, neboť budovu 
(snad) čeká v následujících letech dlouho plánovaná 
přestavba.

Poslední roky nebyly bohužel pořádání kulturních 
a  společenských akcí nakloněny. Setkali jsme se 
i s uzavřením budovy z důvodu lockdownu. Ani v té 
době jsme nezaháleli, zapojili jsme se do šití roušek, 
zajišťovali jsme nákupy pro seniory a potřebné, pro-
váděli jsme drobné opravy ve  vnitřních i  vnějších 
prostorách budovy, zajistili jsme kompletní úklid bu-
dovy profesionální firmou a chystali vše na znovuza-
hájení pořádání kulturních akcí. V  současné době 
organizujeme jak promítání v městském kině, výsta-
vy, pravidelné přednášky pro starší a  pokročilé, tak 
divadelní představení a  koncerty. Přijměte srdečné 
pozvání na všechny pořádané akce jak v budově KD 
a v budově muzea, tak i na akce venkovní.

Eva Hlaváčková, ředitelka KD Holice
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Jaro s Holoubkem
V  úterý 8. března od  16.00 do  19.00 
hod. zveme na přednášku s psycho-
ložkou PhDr.  Lidmilou Pekařovou 
na  téma „Co nepokazit ve  výchově 
dětí od  3 do  7 let“. Lektorka je au-
torkou známé knížky Jak žít a  ne-
zbláznit se (Psychologie dítěte od předškolního věku 
do dospělosti). Uskuteční se v Holoubku v přednáš-
kové místnosti v 1. patře a je nutné se přihlásit přes 
přihlašovací formulář na webu nebo Facebooku Ho-
loubka.
Připravujeme pro vás další přednášku na téma “Máte 
doma předškoláka?”, určeno pro rodiče a prarodiče 
předškoláků současných i budoucích. Bližší informa-
ce, kdy se uskuteční, včas zveřejníme. 
Aktuální informace o  provozu Holoubka naleznete 
na  našich webových stránkách a  Facebooku: RVC 
Holoubek, Dudychova 782, Holice, mobil: 733 141 960, 
e-mail: holoubek@charitapardubice.cz, www.rvcho-
loubek.cz, www.pardubice.charita.cz 

Jana Majcová

V Holoubku aktuálně probíhají kapacitně obsazené 
kurzy angličtiny, španělštiny, němčiny a  osobního 
rozvoje. Přihlásit se můžete na:

Jak na sociální sítě – Facebook
17. března 2022 od 8.00 do 16.30 hod, lektoruje Re-
nata Kašparová

  Jak spravovat stránky
  Jak být jiná/jiný? 
  Jak propojit osobní a pracovní image na sociálních 

sítích
  Jak si přejete, aby vaše jméno bylo vnímáno a s čím 

spojováno, když si ho lidé vysloví? Co má v  lidech 
vzbuzovat? 

Cykličnost i.
31. března 2022 od  8.00 do  12.30 hod., lektoruje 
MUDr. Barbora Andrejsová

Jak o  sebe pečovat a  zároveň vytěžit maximum 
z jednotlivých fází menstruačního cyklu.

Více na www.rovnopravnostsrozumem.cz nebo kon-
taktujte projektovou manažerku Vladimíru Krejčíko-
vou na tel. 603 566 141.
Projekt Rovnoprávnost s rozumem s rč.. CZ.03.1.51/0
.0/0.0/17_081/0011605 je financovaný za  pomoci Ev-
ropské unie z prostředků Evropského sociálního fon-
du a Operačního programu Zaměstnanost.
www.esfcr.cz 

Vladimíra Krejčíková
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Zájmové kroužky na Gymnáziu 
Dr. Emila Holuba

Mateřské, základní, střední, vysoké… Školy, které mají 
určité znaky společné. Je toho ale hodně, čím se 
od  sebe liší. Naše gymnázium například svým stu-
dentům nabízí zájmové kroužky. Holická veřejnost 
již mnohokrát slyšela pěvecký sbor na  vánočních 
koncertech, na školní akademii, mohla vidět studen-
ty Sportovních her ve  venkovním areálu gymnázia. 
Máme ale i kroužky „schované pod střechou“. Je to 
Astronomický kroužek, Kroužek 3D tisku, Badatelský 
kroužek a Kroužek robotiky. 
O  tom, čemu se v  nich žáci věnují, nám řekli jejich 
vedoucí – členové pedagogického sboru.
Mgr.  Marek Janů: „Do  Badatelského kroužku jsou 
zapojeni žáci ze třídy 1. C. Každé pondělí se scháze-
jí v  laboratoři biologie a  věnují se rozšiřování svých 
znalostí a  dovedností v  přírodovědných oborech. 
Během podzimních a zimních měsíců si vyzkoušeli 
práci s mikroskopem a binokulární lupou, prostřed-
nictvím mikroskopu a mobilního telefonu pořizovali 
mikrofotografie. Mezi zajímavé výzkumné úkoly pat-
řilo pátrání po příčinách hnědnutí listů u jírovce ma-
ďalu nebo experimentální ověření, zda zachráníme 
kousek jídla před plísní, když ho sebereme ze země 
do pěti sekund. V předjaří plánujeme vyrábět ptačí 
budky a vyvěsit je v okolí školy pro další pozorování.“ 
Astronomický kroužek funguje na gymnáziu už čtvr-
tým rokem, mohou ho navštěvovat jak naši studenti, 
tak studenti externí. Vede ho Mgr. Jan Češík: „Letos 
chodí do kroužku 12 studentů (nejmladší z 1. C, nej-
starší z 6. C). Řešíme aktuality z astronomie, povídá-
me si o  Sluneční soustavě i  o  vzdáleném vesmíru, 
učíme se souhvězdí, zpracováváme astrofotografie 
a  koukáme na  oblohu zrcadlovým dalekohledem 
o průměru 200 mm.“
Mgr. Jan Češík vede i ne zcela běžný Kroužek 3D tisku: 
„První 3D tiskárnu škola pořídila koncem roku 2018. 
Studenti si ve  volném čase vytváří modely, které si 
pak po konzultaci se mnou mohou sami vytisknout. 
Za  zmínku stojí absolvent Matouš Chytka, který se 
ve své SOČ 3D tisku na naší tiskárně detailně věno-
val. Stálicí je Zuzana Matějová (3. A), která si chodí své 
modely tisknout pravidelně již několik let. Gymnázi-
um na začátku letošního roku pořídilo tiskárnu další, 

která se konstrukčně liší, a studenti tak mají možnost 
vidět dvě různé technologie 3D tisku na vlastní oči.“
Ačkoli je většina sportovních akcí na školách omeze-
na, naši studenti mohou stále využívat školní spor-
toviště. „Tradičně nabízíme Kroužek sportovních her 
pro žáky nižšího gymnázia a velmi oblíbený volejbal 
pro vyšší stupeň. Studenti si zde prohlubují doved-
nosti z hodin TV, zahrají si se spolužáky z jiných tříd 
softball, florbal, vybíjenou, obnoví pandemií zpřetr-
hané a  tolik potřebné sociální vztahy, zapomenou 
na svoje strasti. V hodinách pak pozorujeme nárůst 
sportovní úrovně i u ostatních, příklad spolužáka je 
totiž určitě bližší,“ říká Mgr. Václav Vohralík.
Jedním z  nejmladších členů pedagogického sbo-
ru je Mgr.  Antonín Vlach, vedoucí Kroužku robotiky: 
„Na kroužek chodí 4 chlapci z primy. V prvním pololetí 
jsme se hodně potýkali s karanténami, takže kroužek 
byl jen několikrát. Žáci mají k dispozici soubor úkolů, 
které mohou plnit. Často navíc také sami zkouma-
jí a objevují, jaké možnosti robotická stavebnice pro 
stavbu a  programování robotů Lego Mindstorms 
nabízí. A  projevují se velmi hravě! Potýkali jsme se 
i  s  technickými problémy. Zaváděli jsme novou ver-
zi aplikace, která ještě nebyla tolik vyzkoušená, vyla-
děná a často nás pozlobila. Ale slibuje nové možnosti 
v moderním prostředí, tak se těšíme, že až se to pove-
de „rozchodit“, bude se nám pracovat ještě lépe.“
Na závěr dejme slovo ženě, Mgr. Marii Filipové: „Sbor 
Gyholi se snaží i v covidovém čase dále pokračovat 
v činnosti a jsme rádi, že zájem studentů o zpěv do-
čista neopadl. Pořád se u nás najdou nadšenci, kte-
rým i přes opatření, jako větší rozestupy, karantény 
apod., nechybí elán dělat něco nového, ale hlavně 
zpívat! Máme radost, že se nám podařilo na podzim 
uskutečnit pěvecké soustředění v  Bělči a  následně 
se účastnit školní akademie, která se moc podařila!
Chystali jsme se s  radostí i na prosincový Adventní 
večer, který jsme ale museli kvůli vzrůstajícímu po-
čtu covidových opatření zrušit. Nicméně v 2. pololetí 
máme naději, že s přibývajícím teplem se pandemic-
ká situace zase zlepší, a chystáme se proto na květ-
nový Benefiční koncert, kde bychom rádi vystoupili 
s některými slavnými hity hudební skupiny ABBA.“
Samozřejmě doufáme, že vše dobře dopadne a kon-
cert se uskuteční, že studenti budou i nadále sporto-
vat, sledovat vesmír, bádat, tisknout a programovat. 
A možná přibydou další…

Mirka Králová
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Ze života 
MŠ Holubova

Blíží se nám jaro, těšíme se všichni na to, jak se nám 
příroda začne probouzet. V  lednu a  únoru jsme si 
ještě užili zimní radovánky. Děti si užily lyžování 
ve  Skiareálu Hlinsko. Pod vedením zkušených in-
struktorů ze Skifanaticu se i  začátečníci naučili 
zdolávat svah. Děti si užily sport i  spousty zábavy. 
Epidemie nám přinášela komplikace, ale těší nás, 
že se vše zvládlo a že byl o kurz velký zájem. Lyžař-
ské kurzy nám krásně obohatily období olympiády, 
kdy si děti ve třídách zasoutěžily a sledovaly úspě-
chy našich sportovců. Dětské výtvory se nesly také 
v duchu olympiády. Prezentaci zimních sportů děti 
sledovaly na interaktivní tabuli. Oblíbenou součás-
tí zimních radovánek jsou také karnevaly. Některé 
třídy se rázem proměnily na prostor, kde se potka-
la všechna možná domácí a exotická zvířátka, kte-
rá se pobavila tancem, soutěžením. S  příchodem 
jara očekáváme lepší podmínky nejen klimatické, 
ale i epidemiologické pro pořádání akcí a celkové-
ho dění v mateřské škole. Přejeme všem čtenářům 
hezké jaro prožité ve zdraví.

Lenka Chotěnovská, ředitelka 

Novinky 
z MŠ Staroholická
Na  začátku nového roku jsme se opět všichni sešli 
v naší škole. Děti byly plné dojmů z vánočních svát-
ků a taky nadšené z nových hraček. Po svátku Třech 
králů, jsme se opět na rok rozloučili s Vánocemi a za-
hájili jsme „Školkovou Olympiádu“. Děti soutěžily 
v  týmech v  olympijských disciplínách. Bohužel nás 
dostihla karanténa, a tak jsme museli odložit vyhlá-
šení vítězů. Díky vstřícnosti rodičů našich děti jsme 
brzy opět otevřeli, i když v omezeném provozu. 
Po  všech nepříjemnostech souvisejícím s  onemoc-
něním covid-19 jsme se pustili do příprav karnevalu. 

Děti i pedagogové se převlékli do zvířecích kostýmů 
a společně jsme si užili zábavný program plný soutě-
ží, her a tancování. V polovině února jsme se za dodr-
žení všech hygienických opatření zúčastnili vzdělá-
vacího programu v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. 
Starší děti se v  programu Barvy země vyzkoušely 
tvoření z přírodnin a mladší děti se přeměnily do role 
myšky a zkusily si její život.
S  příchodem března jsme využili akci Březen mě-
síc knihy a  navštívili jsme s  předškoláky městskou 
knihovnu. Předškoláci se také začali intenzivně při-
pravovat na zápis do základní školy.

Zuzana Horčičková
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Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN - SLEVA AŽ -50%
na brýlové čočky Crizal Sapphire a Prevencia

ČIROST, 
KTERÁ OBSTOJÍ 
VE ZKOUŠCE 
ČASU

Příběhy 
našich sousedů

Pardubicko
Příběhy našich sousedů

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní závěrečnou
prezentaci projektu Příběhy našich sousedů

pátek 11. 3. 2022 od 17 hodin
Základní umělecká škola Karla Malicha 
Holubova 1234
534 01 Holice

Na setkání s Vámi se těší žáci a studenti z Holic, Přelouče a Choltic,  
zástupci z měst Holice a Přelouč, městyse Choltice a Post Bellum.
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Výsledky 
basketbalových 
mistrovských soutěží

Celostátní 2 liga mužů: 
BK Chrudim – BVK Holice
74:67 (28:26 40:42 55:55)
Dvořák 32, Ulrych 18, Rolenc 9, Bar-
theldi 4, Mikuláš 15, Welsch Michal 
a Kolář po 2 
TJ Tesla Pardubice – BVK Holice
72:67 (12:22 22:37 42:55)
Žaba a  Dvořák po  18, Ulrych 15, Bar-
theldi 9, Rolenc 5, Kolář 2 
BVK Holice – Sokol Praha Žižkov
89:98 (23:15 45:39 65:61)
Půlpán Tomáš 16, Dvořák 14, Mrázek 
13, Žaba a Rolenc po 11, Ulrych 9, Bar-
theldi a Mikuláš po 6, Vlček 3
BVK Holice – Slavia Praha B
90:60 (20:13 44:28 68:47)
Dvořák 35, Rolenc 17, Půlpán Tomáš 9, 
Ulrych 8, Bartheldi 7, Drahoš 6, Vlček 
a Kolář po 4
Po dvou důležitých vítězstvích, v Tře-
bíči a  ve  Žďáru nad Sázavou, sehráli 
holičtí muži další dvě utkání na  hři-
štích soupeřů. Tentokrát se jednalo 
o  místní derby s  Teslou Pardubice 
a  Chrudimí. V  obou utkáních holičtí 
muži dobře začali, a obzvláště na Tes-
le si vybudovali velice slibné vedení. 
Bohužel v  obou případech nedoká-
zali nadějně rozehraná utkání dovést 
do  vítězného konce. Totální kolaps 
holických mužů v  obraně v  posled-
ních čtvrtinách obou utkání byl vodou 
na  mlýn útočného snažení soupeřů. 
K  tomu se přidala špatná koncovka 
v  útoku, zaviněná nervozitou a  zby-
tečně zbrklým zakončováním. Pou-
hých 12 bodů, vstřelených v  posled-
ních čtvrtinách, pak rozhodlo o dvou 
zbytečných porážkách. 
V  dalším dvoukole přivítali holič-
tí muži na  domácí palubovce týmy 
z  Prahy. V  sobotním utkání se Žižko-
vem se opakovala situace s předcho-
zích utkání. Dobře rozehrané utkání, 
se soupeřem z  čtvrtého místa tabul-
ky, ztratili holičtí muži opět v poslední 
čtvrtině. Tentokrát si zachovali stře-
leckou potenci po celé utkání, ale 37 
bodů obdržených v  poslední části 
hry je prostě neomluvitelných. Vstře-
lit doma 89 bodů a prohrát, to se jen 
tak hned nestává. Nedělní utkání se 

Slavií Praha bylo velice důležité pro 
konečné umístění holických mužů 
v  tabulce z  hlediska udržení druholi-
gové soutěže. Tentokrát ale muži ne-
ponechali nic náhodě a  přesvědčivě 
zvítězili. Od první minuty byli jasnými 
pány na hřišti a potvrdili svoje bezpeč-
né umístění ve středu tabulky. 
Přes tři smolné porážky je potěšitelné, 
že hlavní roli v týmu přebírají osmnác-
tiletí a  devatenáctiletí mladíci, což je 
vidět i při pohledu na střelce v jednot-
livých utkáních. Kolapsy v posledních 
čtvrtinách jsou pro ně velká basketba-
lová škola, která jim může jen prospět 
na jejich další basketbalové cestě. 

Východočeský přebor mužů:
TJ Jiskra Heřmanův Městec – BVK 
Holice B 
64:49 (15:15 38:19 47:30)
Kašpar Vojtěch 15, Janoš 12, Vlasák 11, 
Vrbický 8, Kulhavý 3
BVK Holice B – SK Týniště nad Orlicí
80:60 (13:16 27:27 55:45)
Janoš 19, Chmelík 13, Horký Adam 12, 
Kašpar Vojtěch a Vlasák po 11, Vrbický 
8, Kulhavý 4, Hloušek 2 

Extraliga juniorů U19:
BVK Holice – Supi Praha 
77:78 po prodloužení (26:19 45:31 59:51 
72:72)
Ulrych 19, Mikuláš, Šindelář a  Horký 
Filip po  12, Vlček 11, Kamitz, Topinka 
a Chmelík po 3, Votava Martin 2
BVK Holice – Slavoj BK Litoměřice 
82:73 (19:22 47:45 73:54)
Mikuláš 25, Ulrych 20, Vlček 15, Horký 
Filip a Kouba po 7, Votava Martin 5, Ka-
mitz 3, 
Get Bettr Academi Lions Jindřichův 
Hradec – BVK Holice 
82:74 (25:9 41:30 66:43)
Mikuláš 28, Ulrych 14, Horký Filip, Vo-
tava Martin Chmelík po  7, Vlček 5, 
Kouba 3, Topinka 2, Kamitz 1 
BK Lokomotiva Plzeň – BVK Holice – 
odloženo z důvodu covid nákazy pl-
zeňských hráčů 
Extraligoví junioři pokračují v  nad-
stavbové části extraligy, kde se po-
stupně utkají s  týmy z  tzv. „západní“ 
části České republiky. V prvním utkání 
s pražskými Supy dobře začali a udr-
žovali si slibný náskok až do poslední 
čtvrtiny utkání. V  této části zápasu 
na  ně dolehla odpovědnost a  stejně 
jako holičtí muži propadli panice. Do-
volili soupeřům skóre utkání vyrov-
nat a nakonec podlehli v prodloužení 
o  jeden jediný bod, když si dovolili 

v prodloužení neproměnit dva trestné 
hody. Druhé utkání proti Litoměřicím 
bylo do  poločasu vyrovnané. Ve  třetí 
části utkání však předvedli holičtí ju-
nioři excelentní výkon. Do  poslední 
čtvrtiny získali slibný náskok devate-
nácti bodů a utkání se zdálo být roz-
hodnuté. Na  holické juniory ale opět 
přišla slabá chvilka a  dovolili soupeři 
snížit až na  rozdíl sedmi bodů. Ten-
tokrát se naštěstí kolaps neopakoval 
a  junioři dovedli utkání do  vítězného 
konce. 
V  dalším dvoukole měli junioři zajíž-
dět na  palubovky soupeřů. Nakonec 
z toho bylo jen jedno utkání v Jindři-
chově Hradci. Tamější Get Bettr Aca-
demi je nabitá samými cizinci z  vý-
chodoevropských zemí. Holičtí junioři 
tentokrát zaspali v začátku utkání. Po-
stupně se jim ale podařilo hru vyrov-
nat a v závěru poslední čtvrtiny utkání 
se přiblížit na  rozdíl čtyř bodů. Už už 
to vypadalo na  nečekané překvape-
ní, ale v samotném závěru chyběly už 
trochu síly a také trochu štěstí. Holič-
tí neproměnili dvě zcela volné trojky, 
na  které domácí odpověděli dvěma 
úspěšnými rychlými protiútoky. Jin-
dřichohradečtí už pak poslední dvě 
minuty stav utkání kontrolovali.
Ve  všech utkáních holičtí junioři po-
strádali svého tahouna Pepu Pluhaře, 
o jehož zranění jsme psali v minulém 
vydání. Pepa je v  současné době už 
po  operaci těžkého zranění kotníku 
a  čeká ho několik týdnů se sádrou 
na  noze a  potom následná rehabi-
litace. Přejeme mu brzké, a  hlavně 
dokonalé uzdravení a doufáme, že se 
do týmu vrátí ještě v této sezóně.

Celostátní liga kadetů U17:
Tesla Pardubice – BVK Holice – odlo-
ženo z důvodu covid nákazy v obou 
týmech 
BVK Holice – BK Brandýs nad Labem 
– odloženo z  důvodu covid nákazy 
brandýských hráčů 
Basket Poděbrady – BVK Holice
91:47 (23:6 45:16 71:33)
Kubánek 17, Holub 11, Votava Adam 10, 
Vtípil 6, Barcal 2, Knejp 1 
Holičtí kadeti v nadstavbové části ce-
lostátní ligy sehráli zatím jen jedno 
utkání. Další dvě byla z důvodů covidu 
odložena. Jak jsme si v  minulém čís-
le pochvalovali, že kadeti se konečně 
scházejí v kompletní sestavě, tak opět 
do  týmu zasáhla zranění, a  to hned 
dvou klíčových hráčů Ondřeje Krejčí-
ka a  Vojty Synáčka. Bez těchto dvou 
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SK Holice – 
fotbalové jaro 
2022
Závěrečné kolo podzimní části kraj-
ských a  okresních přeborů, ročníku 
2021/2022 bylo na  programu 6. a  7.
listopadu 2021. Od tohoto data začaly 
fotbalové „zimní prázdniny“ a  očeká-
vání toho, co s sebou přinese covidová 
doba, jak budou pokračovat jarní části 
přeborů. 
Krajský fotbal: SK Holice A  – Naše 
mužstvo strávilo zimu na  čtvrtém 
místě s 30 body a skore 43:29. Pořadí 
před jarní částí: 1. místo Horní Ředice 
38 b., 2. místo Chrudim B 31 b., 3.mís-
to Litomyšl 30 b. a my čtvrtí. Bilance 
podzimní části: Doma – 5x výhra, 2x 
remíza, 1x prohra. Venku – 4x výhra, 
1x remíza, 3x prohra. První jarní mist-
rák odehrají Holičáci 20. března 2022 
v Moravské Třebové. Na  jarní domácí 
premiéru si naši fanoušci musí počkat 
do  neděle 27. března 2022. Výkop je 
od 15.00 hod., do Holic přijede Roho-
vládová Bělá. Všechna následná do-
mácí utkání budou vždy v neděli od-
poledne. 
SK Holice dorost: Zimu dorostenci 

přečkali na  9. místě krajského pře-
boru. Z  15 utkání jsme 6x vyhráli, 1x 
remizovali a  8x prohráli. Z  celkových 
16 družstev krajského přeboru se 
skórem 33:43 a  19 body je to zimní 
deváté místo. První domácí jarní vý-
kop se uskuteční v sobotu 12. března 
2022 proti Moravské Třebové. Začátek 
utkání je v 11.30 hod.
Okresní fotbal Koberce Strnad III. tří-
da: SK Holice B – Holická reserva na-
střílela v  posledním zápase podzimu 
plný tucet branek, Holice B – Valy 12:0. 
Jednoznačná záležitost pro domácí. 
Ještě připomeneme pět vstřelených 
branek v  tomto utkání pana správce 
stadionu a  záložníka Radka Macha-
tého. Konečné pořadí podzimu: 1. 
místo Pardubičky B 38 b., skóre 58:20 
(Pardubičky jako jediné na  podzim 
nepoznaly hořkost porážky), 2. místo 
Holice B 37 b., skóre 80:19. Pro úplnost 
celé statistiky je to 12x výhra, 1x remí-
za a 1x prohra. Vzájemné utkání obou 
týmů skončilo v srpnu v Holicích remí-
zou. První utkání jara SK Holice B se 
uskuteční 2. dubna 2022 v 15.30 hod. 
v  Lánech na  Důlku. Teprve v  neděli 
10. dubna 2022 v  15.30 hod. se holic-
ké béčko představí domácím fanouš-
kům. Přijedou k nám fotbalisté Býště. 
Ti právě drží průběžné třetí místo v ta-

bulce s odstupem 10 bodů od Holic.
Holický fotbal se probudil ze zimního 
spánku. Snad se dobře vyspal na jarní 
sezónu a snad toto jaro přinese dlou-
ho očekávanou tečku za  koronaviro-
vými trablemi. 

Vladimír Faltys

superstřelců byli holičtí kadeti v Podě-
bradech úplně bezzubí a odjeli domů 
s krutou porážkou o 44 bodů. Nezbý-
vá než doufat, že se oba zmínění hráči 
brzy uzdraví a  tým se vrátí na  před-
chozí sedminásobnou vítěznou vlnu. 

Východočeský přebor žáků U14:
BK Ústí nad Orlicí – BVK Holice
52:45 (10:10 32:16 39:32)
Novák 11, Pokorný Vít 10, Hemerka 
a Motl po 6, Libánský 5, Fecko 4, Du-
cheček 3 
v odvetě 39:48 (10:11 24:24 37:37)
Libánský 9, Novák a  Hemerka po  8, 
Pokorný Vojtěch 7, Motl 6, Pokorný Vít 
a Fecko po 3, Ducheček a Suchý Mar-
tin po 2 
BVK Holice – BK Bizoni Náchod – od-
loženo z  důvodu covid nákazy ná-
chodských hráčů 

Východočeský přebor žáků U12:
BK Přelouč – BVK Holice 
59:23 (16:4 36:10 49:19)
Krejčík Vojtěch 8, Caletka a  Minařík 
Richard po 4, Douša 3, Abel a Barto-
níček po 2
v odvetě 84:22 (14:10 36:16 58:18)
Minařík 7, Bartoníček 4, Caletka, Krej-
čík Vojtěch, Pokorná, Douša a Vobor-
ník po 2, Abel 1 
BVK Holice – BSK TJ Jičín
58:31 (20:4 28:17 48:19)
Suchý Lukáš 20, Minařík Richard 18 
Krejčík Vojtěch 10, Voborník Vlastimil 
6, Douša a Pokorná po2
v odvetě 86:42 (38:6 56:18 77:22)
Suchý Lukáš 37, Minařík Richard 18, 
Krejčík Vojtěch, Novotný a  Douša 
po 8, Voborník Vlastimil 4, Pokorná 2, 
Urbánková 1

Východočeský přebor žáků U11:
BVK Holice – BSK TJ Jičín – odlože-
no z důvodu covid nákazy holických 
hráčů 
BK Studánka Pardubice – BVK Holi-
ce – odloženo z důvodu covid nákazy 
holických hráčů 
Sokol Hradec Králové – BVK Holice 
– odloženo z  důvodu covid nákazy 
hradeckých hráčů 

Umístění jednotlivých týmů v  tabul-
kách soutěží můžete sledovat na ad-
rese www.vco.cbf.cz (Východočeská 
basketbalová oblast – oblastní soutě-
že) nebo na adrese www.cbf.cz (Česká 
basketbalová federace – ligové a  ex-
traligové soutěže).

Rozpis zápasů 
SK Holice
A–tým – krajský přebor
Ne 27. 3. 2022 15:00 Rohovládová
   Bělá 
Ne 3. 4. 2022 15:30 Horní Ředice 
B–tým – III. třída
Ne 10. 4. 2022 15:30 Býšť
Dorost – krajský přebor
So 12. 3. 2022 11:30 Moravská
   Třebová
So 26. 3. 2022 12:00 Přelouč/Semín
So 9. 4. 2022 12:30 MFK Chrudim B

Žáci mladší a  starší začínají svá mis-
trovská utkání až v dubnu.
Pozn.: Koronavirová opatření mohou 
zamíchat výše uvedeným rozpisem 
pro nejbližší domácí utkání. Doporu-
čujeme sledovat webové stránky SK 
Holice nebo vývěsku, kde budou pří-
padné změny uvedeny.
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