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Kachní sezóna
Milí přátelé,

zdravím vás z horkého léta. Vidíte, že fakt přišlo a pro mnohé z vás je až moc horké. Alespoň
jako správní Češi můžete opět být s něčím nespokojeni. No, jak kdo. Vrásčité růže kvetou a lípy také,
náves je plná jejich vůně. Prostě vše běží nostalgicky podle kdysi populární písně Heleny
Vondráčkové: ... „Bylo léto, horký léto, tak jak léto má být.“ Je tzv. okurková neboli kachní sezóna,
kdy by se v tomto parné létě vlastně nemělo nic dít. Mělo by platit Čapkovské „Dolce far niente",
sladké nicnedělání. Výstižnýje i výrok z italského film u Accatone: „Mladý italský muž v létě nepracuje
a v zimě tančí."
Nemělo by se dít, ale děje se. Naši státotvůrci se handrkují, co je vítězství a co je prohra,
a mně připadá, že stát a občan zůstává stát jaksi v pozadí. Pro někoho je to neklidná představa.
Chléb bude ale i nadále o dvou kůrkách, akorát že dražší. V Libanonu však plane válka, severní Korea
si vypustí dálkové rakety s názvem země-země. V Iráku denně stále umírají lidé a Irán dál vyvíjí
zbraně hromadného ničení, které se opět třeba nikdy nenajdou. A nafta a benzín jsou čím dál dražší.
Na to už jsme zvyklí. Co to však je proti ztrátě lidských životů?
Kdybychom tak mohli zakročit proti válkám a tím pádem i hlavně proti hlouposti. Vše odnáší
obyčejní lidé jako jsme my, kteří chtějí jen žít. Tak alespoň přejme těm nešťastným lidem štěstí,
zdraví a m íra projevme solidaritu. Řekli bychom, tak banální věci. A nemusí vůbec být. Stejné je to i
v životě. Kdo má dobrou rodinu a dobré přátele si možná neuvědomuje, jaké má bohatství. Proto
važme si věcí tak obyčejných. Líbí se mi budhistická modlitba: „Ať jsou všechny bytosti šťastné." V
tomto smyslu zní pěkně rovněž citace jednoho básníka: ...miluji věci, mlčenlivé soudruhy.
Taky se bavím šrumlem kolem nového silničního zákona s přísnějšími postihy. Vláda ho
prosadí a obratem se od něj distancuje, že je příliš přísný. Myslím, že kocourkovští byli břídilové.
My to řešíme „lépe" než oni. Vydáme zákon. Nedodržuje se. Vydáme zákon, který trestá ty, co
nedodržují zákon. A po všeobecném pobouření vydáme zákon, aby se první zákon nemusel tak
dodržovat. Je to krásně české. V normální zemi stačí vydat zákon a lidé ho normálně dodržují. Také uvažme, že proti bodovým postihům stačí dodržovat
pravidla silničního provozu. To je ale náročné a neřešitelné a nenormální, že?! Slušným řidičům nic nevadí a neslušní na silnice nepatří.
A co na mém předměstí, kde už dávno není biograf láska? Křižíkova věžička je počmárána grafity, spíše podpisy vandalů již podruhé, přibylo
poničených laveček na návsi a naopak v Americe ubylo stromů. Na jeden krásný jasan se tam zase někdo podepsal. No vizitka je vizitka. Abychom za chvíli
neměli tu naši čtvrt pěknou jen na první pohled. Nikdy také nepochopím, že když už si lidé dělají u hřbitova smetiště, tak že ještě někdo dokáže vyhodit staré
krámy do příkopu dvacet metrů od něj. Ale na druhé straně, jak jsem psal o jarních parádách Holice, jsou i letní parády, jen se dobře dívejte. Většina našich
občanů totiž má zájem, aby jejich obydlí bylo krásné nejen pro ně, ale i
pro nás.
Někdy máme dojem, že lidé jdou jen za výhodami a za penězi
a ztrácí se dobré vztahy mezi námi a naše družnost. Zaznamenal jsem
velice pěknou událost, která tento dojem zcela popírá. Ani to možná
nevíte, máme v Holiči partyzány a partyzánky, kteří drží skvěle při
sobě. Bez novinářské účasti i dalších medií proběhla akce Partyzánské
sele č.VIII. Mně naštěstí neunikla, byl jsem kolem jdoucí. Motto bylo:
Všichni už se těší moc na sobotní večer i noc. Je to tak a to je skvělé,
blíží se nám „osmé sele". Ve stinném prostředí humen Partyzánské
ulice se konala sešlost místních holičáků. Nebáli se přípravných prací a
opékání selete proběhlo k velké spokojenosti všech. Tekutin a dobrého
jídla bylo dostatek, dobré nálady a pohody ještě více. Součástí akce byl
i tanec a sport. Přeji jim ještě mnoho partyzánských selat. Takže, kde
má Holice správný konec? V Partyzánské ulici. Není to s námi ještě tak
špatné.
Posílám vám letní pozdrav a přítel JosefToman polní letní kytku.
Váš P e tr Š a frá ne k
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V nové budově se o pořádek a provoz staral pan Olivík, který

Už je nás jen

f , » U li" 1

málo, kteří jsme se

měli respekt před všemi, co nás měli na starosti. Já vím, byla to tenkrát
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to byl náš třídní. Obálky byly vlastně předchůdci dnešních žákovských

m ě š ťa n k a , n y n í
základní devítiletá
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Bysta T. G. M., autor mistr Pehfán. Pohnutá historie
bysty T. G. M. by stála samostatnou vzpomínku.

nás vedl k pořádku a kázni také mimo dobu vyučování. To se ví, že jsme

knížek. V obálce byl arch papíru, na kterém byl nápis „prospěch"

škola, 13. září 1936

Každý měsíc se tyto záznamy podtrhly a nechaly rodičům podepsat.

začala sloužit holické mládeži. Od této doby vychovala stovky mladých a

O následcích se nebudu raději zmiňovat. Nebo paní učitelka Králová,

už můžeme říci, že už i několik generací. Škola byla postavena v místě

Stloukalová, učitelé Jašek, Kuba, Látal, Navara a pan učitel Pospíšil, to

bývalých selských gruntů, které byly vykoupeny už v roce 1931.

byl náš hrdina. Ten po okupaci naší země šel bojovat proti nenáviděným

Tehdejší obecní radní v čele se starostou panem A. Kožušníčkem,

Němcům. Toto vzpomínání na naše učitele, to je jakási odměna za jejich

rozhodli postavit vlastní, tenkrát se říkalo "měšťanskou školu", aby

práci a trpělivost, kterou s námi mladými měli v přípravě na životní
cesty.

holická mládež nemusela chodit do Hodolan, nebo do Velkého Týnce.
Stavitel pan Šipka za 1 milion Kč postavil krásnou moderní školu, jakou

Když jsme se poprvé setkali už jako šedesátníci, tak tehdy ani

neměli široko daleko. Současně se školním objektem byl v čelní části ze

jeden z našich učitelů už nebyl mezi námi. Vzpomínám si na to tehdejší

strany návsi postaven obecní úřad s krásnou zasedací místností pro

setkání, kdy jsme vzpomínali především na naše učitele, kteří nás učili

schůze obecního zastupitelstva. V prvním poschodí byly pak byty pro

lásce k vlasti, učili nás slušnosti a vybavili nás do života, tenkrát pro náš

učitele a tajemníka. V budově byl rovněž otevřen poštovní úřad, který

národ v obzvláště těžké době. Dnes je nás prvních absolventů naší

do té doby byl ve starém objektu vedle obecné školy. Dnes je tato část

měšťanky už jen pár. Těch dalších 21 roků si vybralo svoji daň.

objektů včetně obecních domků zbouraná a na tomto místě je jen

Přál bych si, aby dnešní mladí, kteří mají nesporně daleko

zatravněná plocha s lípou a obecní studnou.

větší možnosti vzdělávat se, mají televizi, počítače, internet a já nevím,

13. září 1936 bylo zahájeno vyučování v moderní a krásně

co ještě všechno moderní technika vymyslí, aby měli vždy stejně pěkné

vybavené budově, která měla čestný název Masarykova, s úcty

vzpomínky na školní období, na svoji školu, jako my.

k našemu prezidentu osvoboditeli TGM.
Ty prví zážitky zůstanou nám, pamětníkům, nezapo

Ladislav Zahradník, ročník 1925

menutelně zapsány v naší paměti. Už zde nebyly dřevěné lavice se
stolky s odklopnou zeleně natřenou deskou s kalamářem. Teďjsme měli
kovové stoly s poctivou dřevěnou deskou s vyfrézovanými žlábky pro
psací potřeby a zapuštěný kalamář s mosaznou zasouvací krytkou. Židle
byly už samostatné, rovněž kovové, s dřevěnou sedací a opěrnou
plochou. Ve třídách byly vysouvací tabule, zapuštěné skříně, umyvadlo
s vodovodní přípojkou a jiné. Já vím, že dnes se to zdá samozřejmé, ale
v tehdejší době, která byla nesporně daleko skromnější, to byl nevídaný
pokrok. My, co jsme jako první nastoupili do nové měšťanky, jsme byli
šokováni nejen tím vybavením, ale pak následně úplně novým stylem
vyučování. Už jsme neměli našeho pana učitele Uhlíře, který s námi
prožil naše první léta v obecné škole. Pan učitel Uhlíř za těch pět roků,
co se s námi „trápil", nás velmi dobře znal, no prostě měl nás
„přečtené" a věděl o nás možná víc, než vlastní rodiče. A teď si
představte tu pohromu! Učitelé se střídali podle předmětů vyučování,
žádné loudání, najednou zde byl úplně jiný řád a pohyb. Důsledek se dal
očekávat, ale tak zase velký, to nikdo nečekal. A tak z „jedničkám" byli
najednou „trojkaři" a dokonce i „čtyřkaři". To bylo zděšení při vyučování
v prvním pololetí. Nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit novému stylu,
novým pravidlům. A že to šlo, to se ukázalo pak už za další léta strávená

První absobenti měšťanky o Holiči při svém setkání jako „šedesátníci
Dnes po dalších 21 letech ej nás užjen pár.
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Tento článek vychází tak trochu opožděně. JUDr. Vilém Slezák, čtenář Holických novin, nám jej poslal již v roce 2004, ale dopis se
někde zatoulal mezi ostatní dopisy a přípisy z radnice. Nakonec našel cestu k redakční radě a dnes jej otiskujeme. Bratru Vildovi se
omlouváme a Vám pamětníkům na krásný život v Junáku přejeme pěkné zavzpomínání.
Redakce

O SKAUTECH V HOLICÍ PO VÁLCE 1945
A DALŠÍCH LETECH, POKUD NEBYLJUNÁK ZRUŠEN
Po obnovení Junáka v ČSR byla zahájena činnost v Holiči. Za vedení střed, ředitele bratra Vojtěcha Bádala a dalších bratří a sester
rozjela se výchova dětí a mládeže, a to nejen typicky skautská, ale i kulturní. Byly uváděny v život družiny, oddíly, smečky Vlčat či roje Šotků
/pozdějších Světlušek/ a jejich náplně, jak je to ostatně zaznamenáno v zápisní knize 1. chlapeckého oddílu skautů Holice od roku 1947,
případně v dalších archiváliích a fotografií včetně vzpomínek tehdejších členů Junáka v Holiči. Z kulturní činnosti stojí za zmínku hraní
loutkového divadélka pro děti, vystupování oddílů u příležitostech slavností, včetně účasti v průvodech s ostatními spolky a organizacemi dětí i
dospělých. Byly pořádány soutěže ve skautských disciplínách, jako
jsou stavba stanů, uzlování, signalizace apod. V dětech a mládeži byly
pěstovány dobré vlastnosti, jako je služba vlasti, konání dobrých
skutků, kamarádství a přátelství a hlavně odpovědnost a kázeň.
Vyvrcholením celoročních schůzek, výletů, her a vůbec
různých náplní času byly tábory o prázdninách, uskutečňované
v krásné přírodě naší vlasti, v lesích, na loukách, u vody, kde každý ze
skautů a skautek se musel naučit tomu, co ve svém životě v dospělosti
a stáří bude potřebovat pro sebe, rodinu a okolí.
V roce 1946, po zvládnutí velkého počtu mládeže, která se
přihlásila do organizace, tábořili skauti pod zříceninou hradu Vikštejn
u Vítkova, na břehu řeky Moravice pod vedením bratra Josefa Havelky t
.
.
..v .
/Havlase/ a br. V. Bádala.
V roce 1947 opět U řeky Moravice pod vedením br. Grofka. Pohlednice kreslené a vydávanéJ. Havelkou (Haolasem) J5;
V roce 1948 a 1949 na severní Moravě poblíž Vrbna pod Pradědem, V těchto letech se však již projevovaly ve společnosti politické tlaky a i když
Junák byl organizací ryze nepolitickou, nemohl jako samostatná organizace existovat a spojoval se s ČSM. V roce 1950 byl organizován
poslední tábor v Dolní Lomné, ale už i pro jinou mládež než skautskou při počtu cca 200 členů. Ve vedení byl i bratr Slezák, který vzpomíná na
těžkosti, které nikdy skautská organizace v Holiči neměla. Vařit namísto skautů a skautek podle skautských pravidel neměla družina, ale ženy
zaměstnané jako kuchařky. Ty však do tábora vařit nepřišly, až po prvním týdnu táboření, takže ze vzpomínek se dozvídáme, že po nasbírání
borůvek dětmi na táboře byly na oběd uvařeny oddílem, který měl službu v kuchyni, borůvkové knedlíky, kterých nakonec bylo 1322. V poledne
byly pořádány závody, kdo jich nejvíc sní/za dohledu studentů lékařské fakulty/. Vítězem se stal skautík, který jich snědl dvaadvacet. Ani
dodávka chleba a pečivá nebyla zvládnuta sjednanými podniky. Když jednou v pět hodin ráno dovezli čerstvý, teplý chléb, který se nedal krájet,
kuchyňský oddíl na snídani zadělal na placky, které na rozžhavených plotnách upekl ke snídani. Předložil mládeži placky potřené marmeládou.
Jindy se vedení tábora (než přišly do tábora kuchařky) potýkalo s krájením vepřové kýty, která byla řezníkem dodána v celku, takže br. Stopař
musel kýtu pro 200 účastníků porcovat. Došlo se tedy k závěru, že nejlepší tábory jsou nanejvýše a maximálně se 40 účastníky a dle organizace
jaké měly skautské tábory, nikoli organizované jinými subjekty.
Jenže to už byl zase konec organizace Junák, český skaut. Mohl se probudit a
obnovit až v roce 1968. Ale o tom až jindy a od mladších nástupců.
Je třeba vzpomenout ještě žijících skautů a skautek, kteří se na výchově holické
mládeže podíleli a také těch, kteří již nejsou mezi námi.
Vedle br. Vojtěcha Bádala, střediskového, nazývaného Br Vů, vedl 1. chlapecký
oddíl br. L. Zaoral a po rozdělení 1. oddílu byl založen 2. oddíl chlapecký vedený br. J.
Zaoralem. Vlčata vedl br. Zd. Zacpal, světlušky sestra Zacpalová, oddíl skautek sestra
Končáková.
Ne všechny vzpomínky se dají v této době zachytit na papír, zejména, když mnozí
dobří skauti již nejsou mezi námi. Proto si na závěr dovolujeme upozornit na
nedostatky v tomto článku a žádáme tímto čtenáře o omluvu, ale ještě lepší by bylo,
kdyby pamětníci - a
to nejen z bývalých
Smečka Vlčat - Zaoral, Bádal, Zacpal
č le n ů J u n á k a zavzpomínali s námi
a p řis p ě li svým i
v z p o m ín k a m i do
h istorie holických
skautů a skautek.
Zavzpomínali za žijící
skauty a skautky Dr.
V. Slezák, K. Valentik a
St. Smysl.

Klubovna na obecním dvoře po úpravě okna

1. chlapecký oddíl
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Odkaz J. F. Coopera
Mirek Marusjak

Po večerech jsem hltal Coopera
a jako kluk běhal s lukem
Život byl dobrodružná hra
já toužil stát se Čingašgúkem
Spolu s Lovcem jelenů
chtěl plavit se po řekách
pít vodu z horských pramenů
a v ovzduší čpěl střelný prach
Čas obrousil tomahavkům hrany
vyčichly a zrezivěly převodovky
válečné sekery dávno zakopány
já jako Cooperův Stopař stál u vozovky
a spřádal další dobrodružné plány
Navracel se zpět k rodnému vigvamu
tak jak kdysi Unkas poslední Mohykán
Již z dálky volal na mámu
„Šilhám hlady a spolykám,
klidně i rezavé hřebíky!“
A ona mi naservírovala
báječnou cooprovku s knedlíky
/James Fenimore Cooper (1781 1851) autor románů
Stopař, Poslední Mohykán, Lovec jelenů, Prérie,.../

Holické květiny beze slov
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KLUB BÍLÝ JEŘÁB HOLICE

www.bilyjerab.cz

Chtěly bychom prostřednictvím Holických novin poděkovat všem
členům Klubu Bílý Jeřáb Holice za prezentaci "taiči" na Festivalu
zdraví a pohybu, který se konal 3. 6. 2006 na Výstavišti Flóra
Olomouc.
Náš Klub byl osloven Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci
k účasti na 1. ročníku Festivalu zdraví a pohybu, který proběhl
úspěšně, o čemž svědčí nejen rekordní počet návštěvníků, ale i kladné
ohlasy firem. Spolupořadateli akce byly Výstaviště Flóra, Radiožurnál
a Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci. Podobná akce je plánovaná
i na příští rok a náš Klub bude u toho.
Pokud byste se chtěli s "taiči" blíže seznámit i vy, kteří jste se tomuto
sportu nikdy nevěnovali, zveme vás na Setkání taičistů 23. 9. 2006 ve
14 hod. do tělocvičny ZŠ Holice, kde proběhne již 2. ročník Setkání
taičistů a kde uvidíte cvičit jak žáky, tak cvičitele z celé republiky, kteří
vám rádi odpoví na případné otázky.
Pravidelné kurzy zahajujeme v centru Olomouce v úterý 26. 9. 2006
a v tělocvičně ZS Holice ve středu 27. 9. 2006. Cvičíme několik sestav
a každý zájemce si můževybrattu svou.
Rozpis cvičení:
středa: 18 -1 9 hod. sestava „42“ pokročilí
19 - 20 hod. sestava „24“ začátečníci
20 - 21 hod. sestava „8 “ začátečníci

Klub Bílý Jeřáb Holice zve ke cvičení všechny, kteří chtějí být
v životě fit a v pohodě.
Za Klub Světluše Kostrunková, Radomila Brachově

v

MATERSKÉ CENTRUM
Obrázky z nějvětší akce mateřského centra, vynášení Mořeny

NAŠI JUBILANTI

ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice

B lahopře jem e našim m ilým
jubilantům, kteří se v těchto měsících
dožívají vzácných životních jubileí:

Na svých schůzích projednala KMČ č. 4
-odstranění nánosu z nádržního rybníka
- přihlášky do soutěže o květinovou výzdobu
- úklidové práce odplevelení chodníků
- majetko-právní záležitosti
- užívání veřejného prostranství a zahájení územního řízení

Marie ŘÍHOVÁ
Věra DOSTÁLOVÁ
Zdeněk HUDEC
Jana NOVOTNÁ
Magdalena KRULLOVÁ

Kra

Miroslav CHYTIL

-stížnost na opravu cesty ul. Partyzánská - žádost na zbudování zpomalovacího retardéru
- různé
Upozornění: příští schůze KMČ se koná 30. 8. 2006

Jiří NASTOUPIL
Anežka STOLIČKOVÁ
Břetislav THIN
Anna MARKOVÁ
Všem našim jubilantům přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.

VÝSTAVA OLOMOUCKÝCH MOTIVŮ
Naše holická občanka, paní dr. Slezáková, provozuje obrazovou "Galerii 1499" v Panské ulici
(jdete z Dolního náměstí k teologické fakultě). V současné době probíhá výstava obrazů na
téma Olomoucké motivy. Trvá do konce srpna. Vystaveny jsou i obrazy Holice od našeho
přítele, pana Josefa Tomana. Srdečně vás na výstavu zveme.

K vzácnému životnímu jubileu 92
roků patří naše upřímné blahopřání.
Do dalších let přejeme pevné zdraví,
osobní spokojenost a životní elán do
dalších let
p. Františku NEKOKSOVI

PRÁNOSTÍ KY
SRPEN
Potí-li se Dominik, bude Marek
jeste v kožiše.
Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude
myší plný záhonec.
Svaté Helence pletou ženci věnce.
Jak Bartoloměj velí, takový bude
podzim celý.
V srpnu mlhy na výšinách, jistá
voda v nížinách.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné
počasí se očekává.

Hádej, kde to v Holiči je?
Hillary ze 7. patra
/Mirek Marusjak/

ZÁŘÍ
Je to trochu křeč
z přízemí do sedmého patra
hledáme společnou řeč
Hovor
v prvním patře utichá
výtah přede jako kočka
vjíždíme do ticha
Myšlenky
hrají si na schovávanou
a pak úlevné
Na shledanou!

V září ještě slunce dosti září.
Když je vlhko v září, v lesích
houbám se daří.
Když v září babí léto všude, pěkný
podzim dlouho bude.
Divoké husy v září na odletu značí
konec i babímu létu.
Jestli září sluncem hýří, tak k nám
tuhá zima míří.
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KŘÍŽOVKA O CENY NA SRPEN
Povídá Pražák Ho ilšákovi: „Hele koukej, víš, že naše město, naše
aglomerace, patří mey největší o Evropě?” Holičák na to: „ Nemáš pravdu,
p ro to ž e (v iz tajenka)

V

X

V

KŘÍŽOVKA

1 / část stromu 2 / nyní, teď 3 / bílý antukový sport 4 / nástroj
ševče 5 / 12ti měsíční 6 / sluha 7 / výkvět společnosti 8 / mnoho
9 / kolem 1 0 / d ra v ý p tá k 1 1 / jm é n o C h ýlko vé
1 2 / zelenina 1 3 / indiánské plavidlo 1 4 / obr 1 5 / Alča 1 6 /
kolektivní zimní sport 1 7 / hodně letitá 1 8 / čtvrti v celku 1 9 / obzor 2 0 / části molekul 21/ les po vichřici 22/ podvádí
2 3 / strž 2 4 / asijský stát 2 5 / všechny části 2 6 / délkové jednotky 2 7 / soubor map 2 8 / plod dubu 2 9 / tulák 3 0 / přímo 3 1 / zmražená
pochoutka 3 2 / zabíjačkové pochoutky 3 3 / úcta 3 4 / nefalšovaný 3 5 / směr magnetické střely 3 6 / nejnižší vojenská hodnost 3 7 / brzy
3 8 / téma
_________________

OPĚT O CENY!

1
Výherci z minulého čísla, vyzvedněte si ceny v kanceláři detašovaného
pracoviště každé pondělí odpoledne.

2

to
c>

3

Střípky kouzla dětství
Generace mezi 20ti až 60ti a více léty, podle dnešních pravidel,
zákonů a zákazů neměla šanci vůbec přežít. Všichni narození ve 40. až 80.
letech uléhali do postýlek natřených barvou, která obsahovala olovo.
Neexistovaly žádné bezpečné flaštičky pro děti na medicínu. Pampersky
nebyly a pleny se vyvažovaly v hrnci s jádrovým mýdlem. Žádné pojistky na
dveře a okna. Kdyžjsme jeli na kole/koloběžce/, zásadně bez přilby. Pili jsme
obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. Pokud se pilo z flašky, tak obvykle
všichni z jedné a přežili jsme to... Místo čokolády jedli chleba s máslem a
cukrem, pili limonády s cukrem, vše se smažilo na sádle a nebyli jsme vůbec
obézní, protožejsme pořád „lítali někde venku.”
Několik dnů jsme vymýšleli káry ze starých kočárků a mořili se s
jejich sestrojením. Jezdili na nich z „Vysokáče,, nebo z kopce u mlýna. Již po
první jízdě jsme přišli na to, že nám chybí brzdy. Teprve po několika
přistáních u pangejtu jsme káru s lítostí demontovali.
Brzy ráno jsme si šli ven hrát a přicházeli často domů až tehdy,
když se venku rozsvítily lampy. Rodiče si užili pěkné nervy, ale mobily
neexistovaly, takže nebylo kam volat. Nebyl ani žádný Playstation, vlastně
ani televizní hry, žádných 111 televizních kanálů, žádný Surround sound,
počítače ani internet. Kamarády jsme si vyhledávali venku a ne chatováním
přes mobil nebo počítač.
Lozili jsme na stromy a také z nich padali. Kapesním nožíkem
řezali vrbové pruty na píšťalky a někdy i své prsty. Zlomili si ruku nebo nohu,
vyrazili zuby, ale nikdo nebyl kvůli těm úrazům žalován. Zkrátka stal se úraz,
nikdo nenesl vinu, jen my! Prali jsme se, měli boule, modřiny, odřené lokty,
kolena a naučili seto překousnout.
Našli jsme si hry s tenisáky, klacky, cvmkali jsme do důlku kuličky
/barevná skleněnka byla nejcennější/. Stavěli si bunkry a opevnění. Na jaře
chytali chrousty, což byla znamenitá nástraha na ryby. Chrousty jsme
využívali i k jiným klukovinám. Házeli jsme je holkám do vlasů, a bavili se
jejich pištěním. Když s námi začala mlátit puberta, dívčí vlasy jsme zaměnili
za výstřih. Na podzim jsme nezralá kyselá jablka vylepšovali opékáním nad
ohněm. V bramborové nati se zase pekly zemáky. Vše jsme jedli
nehygienicky, špinavýma rukama. Zkoušeli jsme jíst i trávu /ne marihuanu,
ale zaječí zelí, šťovík a pupavu/. Vyráběli jsme papírové draky, vlastnoručně
omalované, které na rozdíl od dnešních igelitových s potiskem skutečně
létaly. Vydlabávali jsme z řepy různé příšerky. Večer díky svíčce strašidelně
svítily, ale neříkali jsme tomu Helloween.
Bruslili jsme na Lamfeštu nebo Bahňáku. Někdy se led probořil a
my mokří hráli hokej až do večera. Bylo hodně pohybu a obešlo se to bez
zápalu plic, někdy z toho byla rýma. Podobně končívaly plavby na ledových
krách. Vyráběli jsme luky, oštěpy, praky. I když nás dospělí varovali, nikdy
jsmesi nevypíchlioko.
Posledních 50 let bylo explozí nových nápadů, ale i názorů na
správnou výchovu. My jsme měli volnost i odpovědnost, naučili jsme se
slušně chovat a poradit si. Každý z vás, kdo jste zažil špetku tohoto velkého
štěstí a dobrodružství,
radujte se z toho, že
jste žili opravdové
dětství. Vám, školáčci,
přeji úspěšné vykročení
do nového školního
roku a hlavně podobné
dětství, jako jsme měli
my.
Mirek Marusjak
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l.HFK Olomouc
Soutěžní ročník 2006/2007
5. 8. 2006 začíná II. fotbalová liga a holický celek
už dolaďuje přípravy na první utkání. Příprava se
rozeběhla 26. 6. 2006 a trenér Kalvoda měl k dispozici
27 hráčů. Z nových jmen se v hledáčku kouče objevili
tito hráči: Jaroslav Josefík a Michal Ševela (Kunovice),
Jaroslav Schindler a Jaromír Grim (Drnovice), Peter
Krutý (Pardubice), Vladimír Skuta (Košice), Masopust
(Mohelnice), Orlin Borislavov (Bulharsko), Aliaksandr
Luzhankov (Ukrajina), Štefan Czucz (Znojmo). Příprava
trvala 5 týdnů a mužstvo sehrálo 9 utkání a z toho 2
utkání v rámci turnaje v Albrechticích. Na turnaj byli
pozváni FC Hlučín a "jednadvacítka" polského výběru.
V prvním utkání narazil holický celek na pořádající
klub Albrechtice a vyhrál po brankách Kropáčka,
Spáčila a Krutého 4:1. Ve finále stejným poměrem
branek opět zvítězili holičtí nad Hlučínem 4:1. Tři
branky vstřelil Kropáček a jednu přidal Lošťák.
Kropáček byl také vyhlášen nejlepším střelcem
turnaje. Do statistik se také zapsal Petar Aleksijevič,
který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Bilance přípravných utkání: 4 vítězství, 2 remízy a 2
prohry. Mužstvo bylo prověřeno kvalitními celky první,
druhé a třetí ligy. Zvláště poslední utkání mohlo
napovědět, jak je mužstvo připravené na vstup do
soutěže. Silný soupeř - Baník Ostrava, ukázal, kde jsou
slabiny holického kádru. Po brance z penalty za
nastřelenou ruku Jaroslava Schindlera prohráli
nakonec svěřenci trenéra Klavody 1:0, ale i tak
předveli hráči dobrý výkon. V prvním utkání nové
sezóny zavítají v neděli 6. 8. 2006 holičtí na půdu
Čáslavi, nováčka z ČFL. Věřme, že vyhrají a celkově
obhájí úspěšné 6.místo z předchozího ročníku.
Výsledky přípravných utkání:
28. 6.
1.7.
5. 7.
8. 7.
11.7.
15.7.
18.7.
23.7.

Kralice - HFK
H F K -1.F C Brno
HFK - Sigma Olomouc
HFK - Baník B
Zlín-H FK
Albrechtice - HFK
HFK-Slovácko
Baník A -H F K

1 :4
2 :2

0 :2
0 :2
1:2
1 :4
0 :0
1:0

H F K - H lU Č Ín (turnaj Albrechtice) 4 : 1

Fenomén fotbal
Mirek Marusjak

Nalajnované hřiště
Zaplněné hlediště
Kelímky piva
Chorál se zpívá
Ofenzíva
Pomezní pozorně se dívá
praporek zdvihá
Ofsajd jako z čítanky
A teď
Hleď!
Staví se zeď
Strkanice u branky
Obrana řinčí halapartnami
záloha s vozovými hradbami
šikuje se u tyče
„Fuj! Faul bez míče!“
Rozhodčí již píská
„Honem nosítka!11
Útočník s bolestivou grimasou
úspěšně pro diváky hraje šou
sudí zase mariáš
„Srdcové eso tady máš!11
Bílý obránce s kartou červenou
Opouští plochu zelenou
„Co to pískáš?!? Děláš si legraci?!?
Ty nevíš, kdo jsou domácí?!?
Neříkej, že nebereš škváru,
když jezdíš v takovém fáru!
Běž pískat vlaky na nádraží!11
Nadávky kotlem se odráží
Penalta v předposlední minutě
s bodem to vypadá nahnutě
„Hipp hipp! Hurááá hop!11
Brankář zneškodnil pokutový kop
Davy šílí
petardy střílí
Gólman vítězně kyne rukou jako gladiátor
zbývá přečkat soupeřův závěrečný nápor
Ručička časomíry na devadesátku přeskočila
„Máme doma bod! Utkání končí 0:0“
Fandové jak pestrobarevný had
odchází rozebrat
jak to bývá
v klidu u piva
sestavu a hru obránců i útočníků
Začíná seminář fotbalových odborníků...
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