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Okurková sezóna
Tak už je to opět tady. Jsme V tóm právě tak uprostřed á “vražedné’' stafé nebe V minulosti mnohokrát promítané,

zatím to za mnoho nestálo. Chvíli bylo pěkně, chvíli střídavě Alespoň še divák nemUsí dívat á místo toho může posedět s 
oblačno, ale větší část toho propršela. Říká se tomu také různě: přáteli u ohně a láhve dobrého vína.

“Okurková sezóna” se nevyhýbá ani naší politice. Členové 
vládního kabinetu se rozjeli na dovolené, parlament a senát na 

Tento výraz si pamatuji ještě z dětství, protože tatínek tom není jinak a tak jen politické strany po sobě “poštěkávají” a
vždycky, když se toho v době prázdnin mnoho nedělo, říkával: vytahují na sebe menší či větší skandály. Jak by ne? Doba
“Už je tu zase ta okurková sezóna”. Snad to vzniklo i z toho, že příštích voleb se blíží a co je doma, to se počítá, i když se to
se právě v tu dobu sbírají okurky na zavaření, nebo z toho, že se utrhne v době “okurkové sezóny”,
ani ve veřejném Životě toho zas tak moc nedělo. Letos to s tím 
sběrem okurků asi bude horší, protože vytrvalé deště asi brzy doufat, že se zlepší alespoň trochu počasí, aby děti a ti co mají 
přinesou plíseň a bude po nich.

Termín “okurková sezóna" se však neužívá jen z výše koupání. Od televize a politiků v tom dalším měsíci už toho také 
uvedených důvodů. V naší televizi se tento termín také užívá, moc čekat nemůžeme - je to a bude to stále stejné. Vždyť 
Televize NOVA mu však dala letos název “Vražedné léto”. Možná “okurková sezóna” je právě v plném proudu, 
ž důvodů ‘‘okurkové sezóny” se na obrazovce objevují filmy

děti tomu říkají prázdniny, dospělí doba dovolených, ale říká se 
tomu také “okurková sezóna”.

Tak nám zbývá přežít ještě jeden měsíc. Můžeme jen

dovolenou před sebou, si užili alespoň trochu sluníčka a

S.T.

Zajímavosti z historie
(pokračováníz minulého čísla)
Rybníky bývaly trojího způsobu. V "trdelních" se třely ryby, pilně opatřeno jest potrubí a "dochem" ohrazeno, aby ryby 

ve "výtažních" rostly do roka, v "násadních” žily a lapaly se. nemohly ucházeti, pak zatáhli pacholci plot, a když bylo 
Plod sázeti se měl od sv. Jiří do sv. Ducha po třikráte, aby se zataženo, puštěn do vody nevod, jehož hořejší lano tkvělo na 
zdařil. Podle rady: "Nechť se sázejí, když měsíce přibývá, v den loďkách a dolejší tlačeno bylo od pacholků ke dnu. V tom již 
tichý a jasný. Potom, když se kapři trou, nechť se jich pohlédá, pohotově byly košíky a vazby, ryby poplašené a nevodem hnané 
aby pokradeni nebyli..."

Což bývalo shonu a šumu v obci, když bylo oznámeno, že se 
bude loviti rybník! Veliký rybník u Holice míval násady na 1000 pacholkům, kteří měřili, nadáváno fišmejstrovi, nadáváno těm z 
kop, Horní loděnský 600 kop, Velký kaprový 350 kop, skrbenský obce, kteří se tlačili aby dostati ryb zadarmo, v obecenstvu 
"Rozhvizd” 400 kop. V radě města Olomouce určen před lovem nevyhověli jedni druhým, byly postrky a sváda, a po lovu bývaly 
písař, který měl zapisovati, co se uloví, co se odprodá. pro svádu a čest mařenou i soudy a šatlavy. Valenta Šaných z

Přichystán obecní "džber mírný", na nějž se měřilo kupcům, Loděnice nadal Václavu Halíkovi "ščikařů" narážeje snad na jeho 
přivlečeny veliké i malé "nevody" - sítě to k zalovení, vaky, verše, tajnou zálibu loviti v panském rybníku. Vůbec v Loděnici bylo 
pytle či saky, kesery (sítě s násadami a s oprátkou), přineseny tehdy hojně pomluv. Pro řeči klevetné ztratil grunt Jakub 
provazy a lana, řetězy a všelijaké nádobí do vody. Na hrázi Šilhavý z Loděnice. V knihách městských počtů shledáváme, že z 
upravena váha, postaveny a složeny kádě, džbery, přeběračky, rybníků mívala pokladnice obecní důchod dosti znamenitý přes 
korčáky, lopaty, rýče, plachty, koše. Na vodě houpaly se čluny. ;
Pod hrází při cestě čekaly voznice. Fišmejstr ohledával nejvíce J 
"vazby", koudel a nitě, aby toho pro potřebu raději zbylo, nežli | 
aby se nedostalo. s

V den lovu od rána šly cestou k rybníku řady a hloučky lidí I 
prázdných i s košíky, putnami, s kolečky. Přicházeli lidé z 
okolních vesnic přes hory a doly. A co dětí, rozpustilých hochů 
na hrází všude překáželo mimo mladé pány a dívčiny městské, 
již přišly na lelky a zábavu. I hudci přišli. Konečně přinesl biřic 
anebo rathouzní hospodář potravu lovčím pacholkům - obyčejně 
preclíky a sůl - z obecního pivovaru přivezli a načali řídké pivo 
nejlacinější, a brzy potom přijeli páni konšelé, a s nimi soudek 
piva lepšího. Lovčí pacholci čekali už na práci, k níž bývali 
najímáni jako nádeníci za 4 nebo 5 grošů na den. Po příc''Hě ff.

panském hned začínal se lov. Nejprve, než se rybník spustil,

připravovány byly do košů a z nich sypány do kádí.
Po lovu hned nastal prodej a s prodejem křik. Nadáváno
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stromy. Dlouhá léta slouží tyto vodní plochy k "úklidu" všech 
věcí doma již nepotřebných, od starých kol a televizorů až po 
sjeté pneumatiky našich aut. A zelené plochy kolem jsou plné 
poletujících papírů a plastových lahví, nebo přímo pytli s 
odpadem. Najdou se však mezi námi jedinci, kterým příroda á 
tedy i rybníky a jejich okolí nejsou lhostejné. Jejich přičiněním 
dochází na př. k vyčištění holické AMERIKY a tedy i k záchraně 
jejich unikátních rybníků. Važme si toho a snažme se svým 
citlivým přístupem k přírodě v našem okolí zachovat ji pro naše 
potomky.

Podle textu z  knihy “Z minulosti našeho kraje"
Zpracovat Silvestr Tomášek

to, že mnoho ryb se ustranilo a mnoho rozdalo. R. 1602 prodali 
měšťané z Velkého holického rybníka 610 kop kaprů za 3254 
zlaté. Kopa kaprů byla tehdy za 4 zlaté 18 grošů až za 5 zl. 10 
grošů. Úhrnem prodalo město za jeden rok 46000 ryb za 3926 
zl. Olomoučtí měli průměrně přes 20 rybníků. Lovení všech stálo 
r. 1603 115 zl. 25 grošů. Na opravu rybníků vynaložilo město 
1193 zl. Kdo si dnes na to všechno vzpomene? Zmizely rybníky 
z našich luhů, vyhynuli bobři, nepřilétá sem více vodní ptactvo, 
nezavoní dech puškvorců a něco jako stesk leží nad těmi 
lukami. Tak nostalgicky končí své povídání o rybnících písmák 
Zdeněk Opluštil. Já se jen musím k němu smutně připojit. 
Opravdu zmizely z okolí Holice čisté vody rybníků, kde bylo 
možné za parného léta nalézt příjemné ochlazení, kde bylo 
radostí procházet se bujnou zelenou trávou pod vzrostlými

Pátráme v naší historii
1772 zemřel, jak uvádí matrika v čís. 72. Číslování domů bylo 
zavedeno od roku 1771. To by ovšem nebylo ještě důkazem, že 
škola byla v čís. 72. Ale křty dětí dalších rektorů, úmrtí dětí, či 
rektorů samých, jsou vždy udávány v č. 72. A to dokonce i v 
době, kdy byla postavena už nová škola /ta přízemní, Náves 
Svobody č. 60/ , což svědčí o tom, že čís. 72 bylo ponecháno 
učitelům jako byt.

Která budova v Holiči však měla číslo 72?
Dle nynějšího seznamu popisných čísel bylo by číslo pop. 

72 na místě dnešního čísla 25 v ulici Přemysla Oráče /což je 
stavení také úctyhodného stáří/, ale od těch dob měnila se i 
popisná čísla, takže dnešní popisné číslo nemusí být shodné s

domovním číslem před 
dvěma sty léty.

Historie Holické školy
Protože se blíží 1. září a s ním zahájení nového školního 

roku, podíváme se trochu do historie holických škol. Myslím si, 
že to bude čtení zajímavé nejen pro holické školáky, kteří se 
dozví, jak vlastně nejstarší škola vypadala a kde byla, ale i pro 
jejich rodiče a prarodiče. Povídání je opět zpracováno podle 
“Holického almanachu vlastivědných prací I” a článek “Holické 
školní budovy” do něj napsal Ing. Jan JANÁSEK.

Všichni staří občané “neomylně” tvrdí, že nejstarší školní 
budovou v Holiči je tak zv. “stará škola”, přízemní budova na 
Návsi Svobody č. 60, vedle dvoupatrové školní budovy č. 58. 
/Dnes je již tato budova zbourána a je místo ní zelená plocha 
před obecnou školou/. To je 
ale omyl. Stejně je mylný 
názor, že tato “stará škola” 
byla postavena na místě 
školy dřívější, tedy nejstarší.
Abychom zjistili pravdu, 
musíme porovnat několik 
starších záznamů z oné 1 
doby. í

Jak tedy zjistíme místo 
nejstarší holické školy?

Rozhodujícím činitelem pro 
určení místa a tím i pro 
rozřešení celé záhady stala 
se stará mapa Holice z r. 
1779, velmi podrobná, na 
níž uprostřed návsi jsou 

l&ííá zakresleny jen tyto budovy: 
kostel napříč návsi, od něj 

| | | | ]  jižním směrem 
Egj| vzdálenosti 95 sáhů 

vídeňských /= 180 m/ je 
budova čís. 72 a od ní je 7 
sáhů /= 13,5 m/ budova 

ÍaSl čís. 73. Dále pak jsou v 
těsné blízkosti pouze 

chaloupky č. 74 a 75. Více budov tehdy na návsi nebylo. Na 
připojeném soupise budov v dolním rohu mapy je uvedeno čís. 
72 - škola, čís. 73 - kaplanka, čís. 74 a 75 drželi Jan a František 
Prchli /= Prchlý/.

Tím je určení místa nejstarší školy v Holiči dostatečně 
vysvětleno, čís. 72 souhlasí s číslem na plánu z r. 1779, kde je 
mimo to ještě označení “Schola”.

Pokud chceme srovnávati tehdejší situaci čís. 72 s dnešním 
stavem, pak ono číslo zaujímalo dnešní stav čísel 64 a 66 na 
návsi Svobody, pravděpodobně i číslo 62, které je dnes zbořeno, 
další budova čís. 60, které je bývalá “stará škola”. Přicházíme 
tak k zajímavému zjištění, že všechny tři školní
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Ve staré knize fundací j|fe 
“Liber fundationum” je O  
německý zápis tehdejšího 
faráře Františka Čápa, že | |  
v r. 1810 /3. srpna/
byla dekretem vysokého -Jj 
gubernia povolena stavba jfl 
nové školy v Holiči a v I 
dalších létech 1811 až 1816 
byly vydány další dekrety s 
udáním peněžních částek na 
stavbu školy. V zápisu nejstarší kroniky z r. 1870, v níž jsou ale 
zapsány i události starší, jest uvedeno, že při požáru obce v r. 
1854 shořela i “budova školní z roku 1818 vystavená a dosti 
úhledně upravená...”, což znamená, že nynější “stará škola” byla 
tehdy školou “novou”, postavenou v letech 1816 -1818.

Kde stávala nejstarší školní budova, když v Holiči byla škola 
už od r. 1748?
V oněch dobách nebylo vzácností, že se na vesnici vyučovalo ve 
světnici nějaké chalupy a když měla škola vlastní budovu, 
bývala “učírna” současně i bytem pana rektora. Holice měla od 
začátku vlastní budovu školy, v níž rektoroval od roku 1748 
první holický rektor Karel Koczi /= Kočí/, který v ní také roku
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budovy, bývalé i nynější stojí v těsném sousedství: nejstarší 
škola, postavená asi v r. 1747 /tehdy ještě bez čísla a od r. 1771 
s číslem 72, /v níž se učilo v letech 1748 až 1818 celkem 70 
roků, vedle je tak zv. “stará škola”, dnešní č. 60 náves Svobody, 
jak výše uvedeno, v níž se učilo v letech 1818 až 1874, tedy asi 
56 roků a konečně nová “národní škola”, postavená a vysvěcená 
r. 1874, v níž se vyučuje dodnes t.j. 127 roků!

Tato národní škola byla ještě dvojtřídní, ač byla postavena 
pro tři třídy. Vyučování ve třetí třídě však začalo až ve školním 
roce 1890/91.

Samozřejmě že obě staré školy nevypadaly tak, jak vypadají 
dnes. Vždyť při zhoubném požáru v r. 1854, o němž už byla 
dříve zmínka a při němž lehla popelem téměř celá vesnice, 
vyhořely obě školní budovy a nebyly pak v původní podobě 
obnoveny.

Kronikář píše: “ ...Shořelo ze školní budovy vše, i kamení, 
toliko pozdě onde z rumu na spáleništi se ukazovalo kus 
prohořelé zdi - děsné to bylo podívání! Když se byly štíty školní 
budovy zřítily, počaly opět hořeti” . Z budovy bývalé školy č. 72, 
v níž pak bydlel rektor, zachovalo se něco více, alespoň zdi, 
poněvadž kronikář dále píše: “..Dítky byly v koutě příbytku 
rektorova pod ochranou několika prken vyučovány ...” . Majitel 
dvora Eduard Veik zapůjčil svůj příbytek k vyučování. Ve dvoře 
se vyučovalo až do příštího roku.

Nová budova “národní školy”, jednopatrová, byla 
postavena v r. 1874 nákladem 16.800 zlatých. Stavba byla 
zahájena 16. března a ukončena 30. července 1874! Plán, 
rozpočet a detaily vypracovali stavitelé František Kottas a Karel 
Starý z Olomouce, kteří provedli též zednické, tesařské a 
nádenické práce. Kamenickou práci provedl E. Mělnický z 
Olomouce, klempířskou J. Chytil z Pavlovic, stolářskou K. Mašek, 
zámečnickou R. Opluštil oba z Brna, natěračskou J. Knopp z 
Olomouce, sklenářskou J. Grog, kamnářskou K. Mach a 
štukatérskou A. Amort vesměs z Olomouce.

Slavnost otevření národní školy spojené s vysvěcením byla 
velmi okázalá, za účasti mnoha úředních a církevních osobností. 
Promluvil i c. k. okresní hejtman Josef Januška, který pak 
odevzdal klíče od školy nadučiteli Josefu Novákovi. Po slavnosti 
oddali se holičtí občané i hosté přespolní v hostinci Jakuba 
Trousila nenucené zábavě. Význačné osobnosti /asi 40 osob/ 
byly pohoštěny ve školní budově na útraty obce. Hojné přípitky 
výborným šampaňským zavinily, že společnost velmi 
rozveselena /jak praví kronikář/ pozdě se rozcházela.

O další historii jak této tak i pozdější školy měšťanské, 
Vybudované nákladem asi 1 000 000 Kč a otevřené ve školním 
roce 1935/36 si povíme zase jindy.

Pro holické noviny zpracoval 
Silvestr Tomášek

Příběhy letců
Náš občan Bohumil Netopil
Motto:
Přísaháme, že svých vojsk neopustíme, ale i foo ty  své ochotně 
dáme na obranu vlasti a za je jí svobodu.
Přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, 
v nebezpečí se neopouštěti, aíe až do konce se brániti tak, jak 
nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských.

(přísaha čsí - vojsk služeb, předpisy A-l-1).

dojel na letiště, připravil letadlo. První start byl již ve 4 hod. 
ráno. V 6,30 se končilo a pak zase rychle do práce. Po práci zase 
na letiště a létalo se někdy až do 21 hod. Samozřejmě včetně 
všech nezbytných prací kolem létání. Jen opravdu nadšenci a 
chlapi s pevnou vůlí a vytrvalostí dokončili a splnili zkoušky 
motorového létání s pilotním diplomem.

Jako vycvičený pilot pak až přišla jeho doba, narukoval u 
leteckého pluku 2 Dr. Edvarda Beneše v Olomouci. Na vojně 
prodělal poddůstojnickou školu i pilotní školu. Pak zažil ten 
osudný a potupný rok, kdy 
byla naše republika všemi 
zrazena
hitlerovským Německem. Jak 
směšně znělo poučení o 
zachování voj. tajemství, 
když bylo kolem plno zrady.
Tehdy si začali propuštění 
vojáci uvědomovat tu hrůzu 
a neštěstí, které potkalo náš 
národ.

Tak přísahal a do konce svých sil splnil přísahu náš občan 
Bohumil Netopil.

Narodil se 29. 4.1916 v Lobodicích, ale po smrti své matky 
jako tříletý se s otcem přestěhoval do Holice. Ve 13ti letech 
osiřel úplně a o výchovu pak pečovala jeho teta. Bylo to v době 
světové krize, kdy bylo velmi tíživé období. Vyučil se zedníkem, 
byla nouze o práci, svízelné existenční podmínky. Byla to doba, 
kdy se začínalo rozvíjet letectví, které mladého Netopila zcela 
uchvátilo. (V Holiči byl velkým propagátorem a nadšencem 
létání Metoděj Kluka, který propadl letectví celou svojí duší a 
zůstal mu věrný po celý svůj život.) Za velmi obtížných 
podmínek a odříkání se svým kamarádem Valouškem se stal 
členem Hanáckého aeroklubu MLL (19. 9. 36).

První činnost leteckého výcviku probíhala na neředínském 
letišti, kde prodělávali nadšenci létání bezmotorový výcvik. 
Školení probíhalo každou sobotu a neděli jen s polední 
přestávkou. Tenkrát teorie a praktický výcvik byl poplatný době 
začínající letecké činnosti u nás. Vytrvalost dokončit výcvik byla 
odměněna osvědčením, které náš Bohumil získal s velmi 
dobrým prospěchem a byl doporučen i se svým kamarádem 
Valouškem pro motorový výcvik.

Tehdy v roce 1936 - 37 vznikla akce “Tisíc nových pilotů” . 
Výcvik motorového létání byl již prováděn v pracovní době. 
Tento výcvik byl perná práce, kde vydrželi jen ti 
nejhouževnatější. Létalo se od května do října. Bylo to již v 
době, kdy se dala jak takž sehnat práce pro zedníka. Zůstat bez 
práce to bylo nemyslitelné a tak stával ve 3 hod. ráno a na kole

okupovánaa

Věrni své přísaze ji pak 
mnozí splnili do posledního 
slova a mezi ně patřil i náš 
Boža, jak jsme mu říkali.
Společně s Valouškem za 
pomoci organizace Sokola se 
jim podařilo uniknout 
spárům gestapa a dostali se do Polska do sběrného tábora těch 
odvážných, kteří chtěli odčinit zradu na našem národě. Jako 
jedni z prvních se postavili proti germánské nadvládě.

V Polsku pak využili nabídky bojovat ve Francii proti 
Němcům. Tak se velké části podařilo ještě před okupací Polska 
opustit tuto sužovanou zemi. Je obtížné ve stručnosti popsat 
celou tu hrůznou situaci plnou nejistot, kdy celou Evropu 
zachvátil pocit bezmoci proti hitlerovskému Německu. Velké 
zklamání prožil pak ve Francii, která byla již zcela 
demoralizována a takřka bez vážnějšího odporu podlehla



Prožitky z doby v zajateckých táborech by vydaly na 
samostatnou reportáž. A je škoda, že tato doba a hlavně ta 
předchozí spojená s bojem proti Němcům zůstane jen ve 
vzpomínkách z vyprávění našeho Boži. Konečně po posledním 
12 přesunu ze zajateckého tábora, který se spíše už podobal 
pochodu smrti byl 2. 5. 1945 osvobozen v prostoru Selingen.

7. 5. byli osvobození piloti letecky přesunuti do Anglie a po 
dovolené za účelem obnovy sil, nastoupil do přeškolovacího 
leteckého kurzu. Po skončení služby u RAF 18. 8. 1945 odletěl 
do vlasti s osvobozenými letci. Tyto letecké přepravy zajišťovala 
311. bombardovací peruť na Liberátorech.

Co pak následovalo, to je spíše obžaloba a hanba našich 
vlád. Po válce působil v naší armádě jako učitel létání v Praze. 
Později jako instruktor ve škole pro učitele létání. Působil krátce 
v Hradci Králové a Pardubicích v Letecké akademii.

3. 2. 1949 byl propuštěn z armády. Je to paradox, když 
uvedu, že měl v době totality vlastně štěstí! Pracoval jako 
zedník, později mistr a vedoucí provozu panelárny. Proč štěstí, 
protože mnozí jeho spolubojovníci byli žalářováni, mučeni a 
ubíjeni v kriminálech jen proto, že totalitní režim měl z těchto 
jediných a opravdových vlastenců strach.

Toto hrozné období studené války mezi západem a 
východem, napáchalo tolik zla a poškodilo hlavně ty, kterým 
měl být národ vděčný.

A tak Bohumil Netopil prožil svůj poválečný život v tvrdé 
práci, aby uhájil svoji rodinu a její existenci. Byla to pro něho 
doba plná nejistit, že nakonec skončí v kriminále jako jeho 
mnozí spolubojovníci. Tato osudná doba nesmí být pro 
výstrahu, co dokáže totalitní režim, nikdy zapomenuta.

Až v době Pražského jara, kdy konečně skončilo toto 
hanebné období, byl rehabilitován, byly mu vráceny pilotní 
diplomy a vyznamenání. Pozdě, a to ještě mnozí se rehabilitace 
nedočkali.

V té době se už hlásily zdravotní potíže z válečných zranění 
a útrap. A tak 6. 3. 1989 navždy odešel tento skromný a 
pracovitý občan, kterému tolik naše společnost dluží.

Toto vzpomínání je projev vděčnosti a hrdosti na našeho 
holického občana, plukovníka Bohumila Netopila, pilota RAF, 
odpočívajícího na našem hřbitově s prostým náhrobkem 
“TAK URČIL OSUD”

bleskové válce Němců. Jen zázrakem se poslední skupině 
zoufalců podařilo odplout z Francie do Anglie v malé nákladní 
lodi, která byla určena pro přepravu uhlí.

V Anglii se poprvé za celou dobu útěku z naší vlasti dostal 
do země, která svůj odpor proti rozpínavému Německu myslela 
vážně. Vše pak dostalo pevný řád, smysl a pevné odhodlání. 
Bylo to už období plného ohrožení Anglie. V táboře Cosford byli 
soustředěni všichni piloti. Začal výcvik a především výuka 
angličtiny. Z nejstarších a zkušených pilotů byla založena 310 
peruť stíhací a 311 bombardovací peruť.

Boža se přihlásil do školy pro výcvik stíhačů. Výcvik byl 
velmi usilovný, doháněl se čas, co politici promrhali v jednání s 
Hitlerem. Boža létal na Mudax Hawker, Miles Masters, Hurikáne 
a Spitfire, u kterých pak zůstal jako operační pilot. Prodělal 
tvrdý výcvik podle přístrojů, v noci a za obtížných podmínek. 
Operační pilot, co to obnášelo znají jen ti, co to zažili. Operační 
hodiny byly zapisovány do leteckého deníku a odvažovaly se po 
minutách, taková to byla “vzácnost”. Při nalétání 200 
operačních hodin byli piloti přeřazováni do jiných akcí, které 
nebyly spojeny přímo s bojovou činností. Náš Boža létal v RAF u 
19. stíhací perutě a do doby posledního operačního letu 24. 3. 
1942 nad Abbeville, kde byl sestřelen.

Létat nad okupovanou Evropou a nad Německem bylo pro 
Čechoslováky velmi nebezpečné v případě sestřelení. Naši piloti 
byli pokládáni za zločince a zrádce a proto s nimi také tak 
Němci zacházeli. Pro ochranu nejen svoji, ale hlavně rodinných 
příslušníků, na kterých se Němci pak mstili, měl Boža doklady 
na jméno Bernett. Toto jméno vzniklo ze zvyku, zkracovat jména 
Netopil - Net. Navíc 19. peruť byla čistě anglická.

Při sestřelení byl těžce zraněn a jen zázrakem ještě nouzově 
přistál. Měl roztříštěnou čelist, nohu zlámanou v koleně, ve 
stehně a v pánvi. V nemocnici Božu ošetřovali za plného vědomí 
bez narkózy.
Jen díky tomu, že nemohl mluvit a podle dokladů byl pokládán 
za Angličana, mu věnovali vůbec pozornost. Jako Čechoslovák
by neměl šanci na přežití tak těžkého zranění.

Co následovalo po nedoléčeném zranění? Pokus o útěk a 
přemístění do zajateckého tábora. Prodělal 12 přesunů z tábora 
do tábora s nedoléčeným zraněním. Vylíčené utrpení a neustálé 
nebezpečí prozrazení jeho identity a tím ohrožení svých 
příbuzných v tehdejším protektorátě není možné vypsat.

Kouzelný svět skalek a zahrad
Kdo z holických občanů asi ví, že kousek za holickými poli 

směrem k Bystrovanům před křižovatkou ulic Hamerské a 
Lipenské se nachází něco, co návštěvníkovi přímo vyrazí dech.

Mezi vály bývalé tereziánské pevnosti, holičákům známé 
jako “Štefanikovy šance” najde návštěvník nádherné arboretum 
plné vzrostlých stromů listnatých i jehličnatých, různých tvarů 
a velikostí, rozkvetlé keře rododendronů, jasmínů, bunvillií, vše 
upravené do kouzelných zákoutí, s obrovskými balvany, či 
drobnou kamenou sutí mezi záhony rozkvetlých květin. A mezi 
tím vším chodíte po zeleném travnatém koberci tak 
měkounkém, jako u vás doma v obýváku.

Můžete se procházet i mezi kontejnery se vzrostlými 
stromy či keři, mezi záhony skalniček a květin, které pokud si z 
té bohaté nabídky něco vyberete, mohou zdobit váš dům či 
zahradu.

Květinářský “ OSCAR”
V minulém čísle jste si jistě přečetli 

zajímavý rozhovor s umělcem, který 
svou tvorbu zasvětil hlavně městu
Olomouci, o mistru Rudolfu Doležalovi.

Jeho sochařské realizace více než 
padesát let dotvářejí životní prostředí 
tohoto města a jeho okolí. Z jeho 
drobné plastiky je snad nejznámější 
JEČMÍNEK a KVĚTINÁŘSKÝ OSCAR, 
vytvořený pro zahradní výstaviště 
FLORA, Novitas Olomucensis. Z více než 
čtyřiceti medailí, jež za svůj plodný život 
realizoval, je drtivá většina věnována 
právě Olomouci, jejíž jak kulturně 
historické osobnosti, tak dominanty 
zdobí jejich avers či revers. Právě tyto 
medaile
dokladem silného citového pouta 
nestora olomouckých výtvarných umělců 
ke svému městu.

Ano to vše píši o “Zahradním centru ARTFLORY - studia 
zahradní krajinářské tvorby. Navštívit ji můžete každý čtvrtek a 
pátek od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., 
kdy je zde otevřeno pro veřejnost s možností nákupu.

Pokud jste tam jetě nebyli, neváhejte a jděte se alespoň 
podívat - stojí to opravdu zato.

nejmarkantnějšímjsou

PhDr. Zdeněk Pospíšil CSc.
S.T.



Průmyslová zóna se rozrůstá
Jak ukazuje fotografie M.LS. Olomouc Holice, v červenci 

zahájí vybavování nové výrobní haly v holické průmyslové zóně. 
Tato fotografie je sice z června, kdy se dokončovaly venkovní 
úpravy, dokončovala se vrátnice a budovalo se venkovní 
osvětlení. Vše se schylovalo k tomu, aby noví zaměstnanci v 
novém podniku se cítili co nejlépe, přesně tak, jak to dokáží 
noví majitelé bývalého MEZu - Francouzi.

0 kousek dál se činí firma anglická, SENIOR AUTOMOTIVE 
CZECH s.r.o., jak je patrno z další fotografie. Zatím co v květnu 
byla nová hala jen změtí nosníků a travers, v červenci se již

začínala pyšnit i kabátem. Jak je vidět i tato hala bude velice 
efektní.

V červenci byl také položen základní kámen a pilíř k další 
hale japonské firmy ONAMBA na výrobu televizních kabelů. 
Věříme, že ani Japonci se nenechají zahanbit a že jejich závod 
bude důstojně konkurovat oběma závodům.

Jak vidíte, v holické průmyslové zóně si podávají ruce 
nejvyspělejší země Evropy i Asie. Doufáme jen, že podají ruce i 
našim nezaměstnaným, kteří na svou pracovní příležitost 
netrpělivě čekají.

Výrobní hala M.L.S. Olomouc - Holice Hala SENIOR AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Žili mezi námi
Vážení čtenáři, slíbili jsme Vám, že se na tomto místě 

budete seznamovat s životopisy významných osobností, kteří v 
současné době mezi námi žijí nebo v minulosti žili. Je to čtení o 
lidech, kteří ve své době pro své okolí udělali nebo dělají něco 
víc, než my, normální občané. A protože v minulých číslech jsme 
psali o těch, co v Holiči žijí a tvoří, je čas podívat se trochu do 
minulosti.

Myslím si, že na místě prvním je třeba si připomenout 
holického rodáka a písmáka Jana DRÁPALA, který napsal dosud 
jediný samostatný spisek o Holiči “Paměti farnosti holické”. Byl 
vydán jeho vlastním nákladem v roce 1893.1 když převážná část 
pojednání je věnována stavbě a svěcení nynějšího 
římskokatolického kostela sv. Urbana, najdeme v něm též cenné 
údaje k dějinám obce, místního zemědělství, k počátkům 
místního průmyslu, k dějinám školy, spolků atd. V publikaci 
jsou otištěny i některé staré zápisy z obecní kroniky, dnes již 
bohužel nezvěstné. I když nechceme přeceňovat hodnotu 
spisku, autor neměl zřejmě vždy k dispozici archivní materiál a 
mnohdy přejímal údaje Schwoye a Wolného, přece šlo o dílo na 
tehdejší dobu cenné, které postrádají mnohé jiné obce.

Jan Drápal se narodil 14. prosince 1844 v Holiči, v domě 
čp. 36. Jeho matkou byla Mariana, dcera výměnkáře Františka 
Drápala. Základní školní vědomosti získal v Holické škole. 
Vděčně vzpomíná na svého učitele, holického rektora Josefa 
Nováka, který v Holiči působil 33 roků. /1846 - 1879/. Drápal 
pak studoval v Olomouci, zřejmě na některé německé střední 
škole a po studiích se stal tamtéž úředníkem. Své “Paměti 
farnosti holické” psal ještě v Holiči. V r. 1895 se stal ředitelem 
nemocenské pokladny venkovského okresu olomouckého a 
přesídlil z Holice do Olomouce. Byl členem katolicko - národní

strany a přispíval do listů této strany, do brněnského HLASU a 
olomouckého NAŠINCE. Své články psal též pod pseudonymem 
“Jindřich Stavinoha”.
Beletristickou formou / např. pod nadpisem “Z potulky za svitu 
luny”/  kritizoval v nich některé úsudky, které pronášeli 
protivníci jeho politického i světského názoru.

19. října 1901 přinesl olomoucký “POZOR” zprávu o 
výsledku revize finančního hospodaření v nemocenské 
pokladně. Pisatel počítá k tíži Janu Drápalovi schodek ve výši 
více jak 8.000 K. Drápal mezi tím zmizel. Ze zpráv “NAŠINCE” 
/ l .  11. 1901/ a “POZORA” /29. 10. 1901/ se dovídáme, že v 
neděli 27. října 1901 o 11. hodině dopoledne, byla vylovena z 
Moravy, naproti Klášteru Hradisko,-v místech, kde se vybírá z 
řeky písek, mrtvola pohřešovaného Jana Drápala. Listy usuzují, 
že “skončil dle všeho sebevraždou”.

“NAŠINEC” obhajuje obsah Drápalových článků: .... co psal 
bylo více méně povšechně národní a mohl každý Čech bez 
rozdílu smyšlení politického to podepsati a se tím říditi. Drápal 
byl zřejmě pohřben na hřbitově v Olomouci - Černovíře.

Smutný závěr Drápalova života zaznamenáváme z 
faktografických důvodů. Občanům holickým připomínáme spíše 
jeho slova, která napsal úvodem do své publikace: ..’’první tvou 
občanskou povinností jest milovati a ctíti svou rodnou ves co 
cenný letorost naší vlasti!”

Zpracováno podle článku Bohuslava Smejkala 
Z Holického sborníku “Vlastivědných prací I ” 
Zpracoval Silvestr Tomášek



NAŠI JUB1LANTIPranostiky
Na srpen:
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 
Moc hub srpnových, moc vánic sněhových.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje.
V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné.
Vesele bude řinčet kosa, je - li v srpnu hodná rosa.
Na září:
Jaké počasí v září, tak i v březnu se vydaří.
Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Ozve -li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Po hojných deštích v září, osení zimní se vydaří.
Září víno vaří - říjen víno pijem.
Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.

V měsíci srpnu se dožívají významných 
životních jubileí tito holičtí občané:

KRATOCHVÍLOVÁ Jaromíra 
BOLKOVÁ Františka 
HÁJKOVÁ Ludmila 
STOLIČKOVÁ Anežka 
THIN Břetislav 
CHYTIL Miroslav

K významnému životnímu jubileu přejeme 
všem jubilantům hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.

Setkání s jubilanty
Každoročně dvakrát do roka pořádá KMČ č. 4 - Holice 

setkání s jubilanty, s lidmi, kteří jsou na zasloužilém 
odpočinku a dožili se krásných 70, 75, 80 a 85 roků. 
Scházíme se s nimi v pěkné holické obřadní síni, abychom 
jim předali malý dárek a kytičku jako dík za to, co v 
minulosti pro své blízké vykonali. Tentokrát se tato malá 
oslava trochu lišila od těch minulých. Po krátkém recitačním 
vystoupení žákyň holické střední školy přednesl své kulturní 
pásmo Klub důchodců z Novosad. Přednes lidových písní a 
písní operetních skončil spontálním zapojením všech 
přítomných do zpěvu písní, které všichni znali.

S.T.

ZPRÁVY z jednání KMČ č. 4 Holice
V měsíci červnu KMČ jednala o:
- stížnosti občanů na stav vozovky a dopravní značení v ulici Staškově vzhledem k provozu na holickém hřišti.
- vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí OkU Olomouc ve věci částečné srážky na Hamerském náhonu.
- o záměru města pronájmu či prodeje majetku města v KÚ Holice
- o změně dopravního značení v ul. Přemysla Oráče (na základě stížnosti majitele přilehlé nemovitosti). Změna projednána a 
schválena Dl PČR.
- stížnosti ohledně zastávky autobusů MHD na Přerovské ul.
- vybudování nové kan. přípojky na ul. Partyzánská a napojení na stávající kan. přípojky náves Svobody - Keplerova

V měsíci červenci KMČ jednala o:
- vybudování nového osvětlení v ul. U Pekárny (ulice není dosud osvětlena)
- zahájení územního řízení “Vybudování zastávky MHD a obratiště autobusů na ul. Průmyslová
- vybudování dětského hřiště na ul. Slunečná - Ječmínkova
- o záměru města pronájmu parcel pro jezdecký areál
- stížnosti občanů na rušení nočního klidu v ul. Hamerské a okolí
- o situaci doručování poštovních zásilek v Holiči

Středisko SOS
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů je olomoucká nezisková organizace, která již jedenáctým rokem pomáhá tam, 

kde se lidé jakýmkoliv způsobem ocitli v nouzi.
Pracuje jako prostředník - občané mohou darovat předměty denní potřeby, které mohou ještě dobře sloužit, ve středisku je 

dobrovolní pracovníci roztřídí a jsou pak předávány těm, kdo je právě potřebují. Zájemcům z řad široké veřejnosti za nepatrný 
finanční příspěvek k uhrazení nejnutnějších provozních nákladů a humanitárních aktivit střediska, sociálně slabším 
spoluobčanům bezplatně.

Kam mohou Olomoučané přijít?
Provozovnu střediska najdete jednak na Nové Ulici v Čajkovského 17 (nedaleko konečné tramvaje 1, 4, 6) - otevřeno 9 -17, 

so 8 - 12, jednak na Novosadech v Rooseveltově 9 (9 - 18, so 8 - 12). Občané mohou věnovat nebo naopak si vybrat pěkné 
oblečení všeho druhu, obuv, hračky, dětské kočárky, knihy, sportovní potřeby, závěsy, záclony, domácí potřeby a drobné bytové 
doplňky.
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Ohlédnutí za výstavou
Norsku, SSSR a dokonce i v Egyptě či v Číně. Úspěšní nebyli 
však jen akrobaté. S letounem C-3 (Siebel) dne 11.10.1955 
vytvořili Otakar Plášil a Miroslav Šafka dva československé 
rekordy -  seskok z výše 7540 m s volným pádem v délce 6805 
m (0. Plášil) a seskok z výše 7535 m s okamžitým otevřením 
padáku (M.Šafka) -  tento rekord dosud nebyl překonán. Silní 
zde byli také plachtaři a není tedy divu, že se v Holiči konaly 
historicky 1. krajské plachtařské závody. Roku 1957 pak došlo 
k přestěhování nejdříve plachtařského odboru a v roce 1960 i 
ostatních odborů na letiště do Neředína a letiště v Holiči defini
tivně zaniklo. Proč? Byl podán návrh na rozšíření letiště 
v Neředíně (byť bylo kvalitativně mnohem horší, neboť tam není 
taková rovina jako byla v Holiči) a zemědělská správa si dala za 
podmínku předání holického letiště původnímu, tedy zeměděl
skému účelu... Jak to tam dnes vypadá už víme všichni, funkční 
je pouze jeden bývalý hangár jako sklad pivovaru, většina 
plochy bývalého slavného letiště však leží ladem...

V druhé části výstavy s názvem “LETCI NA VÁLEČNÉM 
NEBI 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY” bylo možno na vlastní oči spatřit 
poprvé v ČR unikátní světovou sbírku historika Bertholda Zanke- 
la, tohoto sympaťáka, který byl v průběhu výstavy nepřetržitě 
k dispozici podat veškeré informace o všech vystavovaných 
exponátech. A že jich bylo... Tak například jeho sbírka vojen
ských pilotních odznaků je právem považována za největší 
sbírku na světě. K vidění však byly i rekonstrukce profilů letců 
a letadel všech států, tj. v přehledných kazetách byla vždy fotka 
pilota, pokud možno s autentickým podpisem, v rekonstrukci 
všechny jeho medaile a řády, a barevně vyobrazeno do všech 
detailů jeho letadlo. Přítomny byly také všechny vydané medaile 
leteckých meetingů za první republiky, medaile velkých přeletů 
a rovněž velmi vzácné medaile vzducholodí a hrabě Zeppelina, 
když některých je jen pár na světě... Zkrátka jeho sbírka dala 
výstavě punc republikové (dle ohlasů v kronice výstavy však až 
světové) unikátnosti. To vše nejdříve od 25.06. do 29.06., pak 
po prodloužení až do 07.07.2001 v kulturním domě LOLA na 
Sudově ulici.

Před časem jsem koupil od Města Olomouce zdevasto
vané bývalé kino na Novém Světě, opravil ho a začal provozovat 
jako kulturní dům. Jelikož se za jeho zahradou kdysi nacházelo 
slavné letiště, přesně řečeno od silnice spojující Holiči s Novými 
Sady až po dnešní Sempru, přičemž zabíralo ještě i její řádnou 
část, a navíc lidi kolem něj se zde často scházeli, není divu, že 
jako první námět na výstavu mě napadlo právě letiště Holice (už 
nebylo v katastru Nového Světa, ale Holice). Zvlášť když jsem 
cítil, že olomoucká veřejnost už dávno zapomněla na ty borce, 
co dělali čest a slávu nejen městu, ale i celé republice. Ano 
nepřeháním, na holickém letišti byl nejslavnější aeroklub (Haná
cký aeroklub Olomouc) v republice, ve kterém působilo mnoho 
slavných pilotů a hlavně letecká akrobacie zde byla na světové 
úrovni! Pro ty z Vás, kteří výstavu nenavštívili a neseznámili se 
s historií a životem tohoto letiště, jsou určeny tyto řádky.

První část výstavy tedy nesla název “POD KŘÍDLY BYLO 
LETIŠTĚ OLOMOUC-HOUCE”. V ní bylo možno nahlédnout do 
historie letiště od jeho vzniku přes všechny úspěchy až po jeho 
zrušení, vše doprovázeno fotodokumentací a obohaceno modely 
letadel od těch malých plastových až po 3,5 m dlouhé.

Teď tedy něco ve stručnosti o té historii... Dne 
23.08.1929 podali pánové Rompart a Zedek, členové městské 
rady, návrh na zřízení civilního letiště v Olomouci (vojenské 
v Neředíně už existovalo). Zpočátku existovalo několik variant 
umístění, ale nakonec se zrealizovalo v Holiči, když kolaudace 
proběhla 19.04. a slavnostně otevřeno bylo 06.06.1937. Sotva 
však došlo k jeho rozmachu, především akcí “1.000 nových 
pilotů republice”, jehož se Olomouc účastnila (mnozí z Vás 
viděli film Tmavomodrý svět, kde na začátku složil zkoušky 
právě v Olomouci pilot Vojtíšek), došlo k okupaci naší vlasti 
hitlerovským Německem. Z Hanáckého aeroklubu potom odešlo 
bojovat do zahraničí 29 pilotů a v bojích zahynulo 19 z nich... 
Po válce teprve v srpnu 1945 byl zahájen první řádný kurz a 
absolvovalo ho do konce roku 122 pilotů, když bylo provedeno 
2.214 startů. Do plachtařského výcviku se přihlásilo téměř 700 
zájemců. Dnem 19.08.1946 byla slavnostně zahájena pravidelná 
letecká doprava na lince Praha -  Olomouc provozovaná ČSA 
(samozřejmě z letiště v Holiči!). Nejlepší roky holického letiště 
však přišly v 50. letech, neboť v druhé polovině 50. let si 
tehdejší Krajský aeroklub Svazarmu vysloužil označení 
OLOMOUC -  LÍHEŇ AKROBATŮ! Na letišti Olomouc-Holice byl 
silný letecký provoz plachtařů, motorářů, výsadkářů i modelářů. 
Létalo se v létě, v zimě, ve dne i v noci... V té době přišly také 
největší úspěchy akrobatů. Především zde musíme zmínit 
zasloužilé mistry sportu Mílu Přikryla, Slávka Kadlčíka, Františka 
Skácelíka a mistry sportu Karla Krenče nebo Miroslava Pohlída
la. Do roku 1960 v této disciplině neprobíhalo mistrovství světa, 
ale nejslavnější akrobaté se scházeli na neoficiálním mistrovství 
světa, tzv. LOCKHEED TROPHY v Coventry, kde se například 
v roce 1958 umístil na 5.místě Míla Přikryl a na 7. Karel Krenč. 
Pod vedením Míly Přikryla zde vznikla také akrobatická skupina 
tří, později čtyř děvčat ve složení Jiřina Lockerová, Drahomíra 
Číhalová, Eva Krenčová (všechny mistryně sportu) a Marie 
Loskotová. Tato čtyřka byla ojedinělou akrobatickou skupinou 
žen na světě. Dvě z nich (Lockerová, Krenčová) se rovněž zúčast
nily neoficiálního mistrovství světa v Coventry, kde obě postou
pily do finále mezi 7 nejlepších akrobatů světa, a to včetně 
mužů! V roce 1960 se pak poprvé konalo oficiální MS v letecké 
akrobacii, kde se stal František Skácelík (účastník 6 MS) 
2.vicemistrem světa. Dobrých umístění mezi muži dosáhly opět i 
obě ženy Lockerová, Krenčová. Rozvíjely se však také akrobati
cké skupiny (vznikla dokonce i akrobatická dvanáctka), které se 
podílely na programu leteckých dnů v sedmnácti místech Česko
slovenska, ale i v Polsku, Maďarsku, Rakousku, NDR, NSR, 
Švýcarsku, Velké Británii, Francii, Belgii, Lucembursku, Rumun
sku, Bulharsku, Jugoslávii, Řecku, Kypru, Španělsku, Švédsku,

Ještě před otevřením pro veřejnost však proběhla 
24.06. slavnostní vernisáž pojatá zároveň jako setkání všech 
těch, kteří byli s letištěm nějak spjati. Toto setkání předčilo naše 
očekávání, neboť se na něm sešlo více než 150 lidí, jejichž osoby 
budily respekt, byli přítomni například Míla Přikryl, Slávek 
Kadlčík, František Skácelík, Karel Krenč, Jiřina Lockerová, Draho
míra Číhalová, Marie Loskotová, Otakar Plášil, pilot RAF Mečislav 
Kozák a mnoho dalších, kteří jen těžko skrývali slzy dojetí ze 
setkání po tak dlouhé době. Pozváni byli rovněž zástupci města, 
bohužel nikdo z nich nenašel ve svém programu chvilku místa 
pro poděkování těmto borcům, kteří dělali jméno Olomouci po 
celém světě. Jsem rád, že tak učinili alespoň zástupci KMČ 
Holice pan Tomášek a paní Šišková. Nejvíce mě však zklamala 
základní škola v Holiči, neboť tak velká škola vyslala na tuto akci 
jen 27 žáků... A to se výstava týkala Holice, byla s průvodcem -  
historikem Zankelem, a též s někým z akrobatů (např. Jiřinou 
Lockerovou), kteří byli ochotni povyprávět pár zážitků či zajíma
vostí o akrobacii... Protikladem je zase například účast třídy ze 
školy až ve Velké Bystřici nebo celé školy Čemovír...

Několik statistických čísel na závěr výstavu navštívilo 
872 platících návštěvníků, a když k tomu přičteme účastníky 
vernisáže, dostaneme více než 1.000 lidí, kteří si tuto výstavu 
prohlédli.

Na úplný závěr děkuji touto cestou všem, kteří se o 
uskutečnění výstavy zasloužili, především však KMČ Holice, bez 
jejíž pomoci by se výstava rozhodně neuskutečnila. K tomu bych 
rád dodal, že zdaleka ne všechny KMČ se tak starají a zajímají o 
svou městskou část, jako je ta Vaše holická...

Alois Nováček - KD LOLA



Sport v teorii Poezie
Nedělní výletVáclava Maška, Petra Rady, Vladimíra Šišmu, 

Zdeňka Koukala a Slavomíra Hodúla.
Dodnes však nevíme, kde se leváctví bere a 
je snad dědičné? Dejme slovo tedy PhDr. 
Jaroslavu Šturmovi a PhDr. Zdeňku Žlaboví a 
dětské léčebně v D. Počernicích: jsou to slova 
psychologů, pedagogů, protože se leváctvím 
zaměstnávají.

Lidstvo je teprve na samém počátku 
odhalování záhad laterality. Jisté je zatím 
jedno, že praváci jsou v převaze nad leváky, 
což dokazují výzkumy dávných civilizací. Je 
možné, že v době kamenné bylo stejně 
leváků jako praváků a teprve později, s 
přibývajícími schopnostmi člověka pracovat, 
rozvojem mozkového centra se lidstvo pouze 
přiklonilo k praváctví. Například víme, že 
centrum řeči má pravák v levé půlce mozku, 
ale dnes se ukazuje, že u leváků to není 
prostě jen naopak, jak se původně 
myslelo.Víme, že s určitou lateralitou se 
člověk rodí a též, že se leváctví také dědí. A

Kopat levou nebo pravou?
Na fotbalových stadionech, ale i v jiných 

lidských činnostech se setkáváme s lidmi, 
kteří to prostě umí levou rukou nebo nohou. 
Vždyť největší vědec a umělec renesance 
Leonardo da Vinci vždy psal a maloval své 
obrazy levou rukou. Leváky byli například i 
ruský vědec I. P. Pavlov, ale i světový komik 
Charlie Chaplin. Z velkých osobností našeho 
umění vzpomeňme malíře Jiřího Trnku. I náš 
první Olympijský medailista František Janda 
- Suk házel disk levou rukou. Sami sportovci 
vědí, jak špatně se hraje na leváka.

Zdá se tedy, že není důležité, kterou 
ruku nebo nohu má člověk schopnější a že 
být levákem není nic pokořujícího a nic, co 
by člověka deprimovalo. Přesto však tlak 
pravorukého prostředí, tlak na menšinu 
leváků utvářený po tisíciletí je takový, že ani 
dnes není lehké být levákem. Vždyť ještě 
před nedávném se například rodiče včetně 
učitelů snažili předělávat děti na praváky a 
to způsobem mnohdy ne lichotivým.
Moderní doba, věda a vědecké poznatky, 
výsledky lidské práce a hlavně také sport 
jasně ukazují, že leváctví je ve svém výsledku 
zcela rovnocenné pravákům. A jak je to s 
nohama u našich fotbalistů? Faktem 
zůstává, že těch co kopou lépe levou než 
pravou je mnohem méně.

Antonín Kučera z FTVS UK svojí prací 
tzv. “Zkřížené laterality horních a dolních 
končetin” vnáší do této problematiky jasno. 
Vzal totiž za základ fakt, že za dominantní 
končetinu (ruku, nohu) je nutné považovat 
zásadně tu, která je schopná přesnějšího a 
obratnějšího výkonu. U rukou bývá 
dominující ruka silnější, ale u nohou je tomu 
trochu jinak.

Jedna noha je vždy zdatnější v silových 
výkonech například odrazu, zatím co druhá 
noha je šikovnější ve výkonech vyžadujících 
přesnost, například švihu. Proto říkáme, že 
máme nohu odrazovou a švihovou a 
levonohost nebo pravonohost určíme podle 
té nohy šikovnější čili švihové, obratnější. 
Vždyť například pravák naskakuje na kolo z 
levé strany a tak dále.

Takže levonohý fotbalista je ten, který 
raději kope tou svojí šikovnější nohou - 
levou. Pravdou je , že dobrý fobalista musí 
umět kopat oběma nohama, ale vždy tu 
druhou musí daleko více cvičit a připravovat 
a trénovat. Vzpoměňte jen levonohých 
fotbalových bombardáků Jožky Adamce,

Jarmila Leskovjanská

Hotova s nedělním obědem, 
na kole opět si vyjedem. 
Asfaltovou cestou mezi poli, 
pěkný pohled do okolí, 
kdyby mlžné opary 
neměly své rozmary.
Pod mostem budoucí dálnice 
náš směr je týnecká silnice. 
Týncem jedem za humny, 
potok tam bývá rozumný. 
Konečně Týnec - Komárov, 
na kopec Hradisko jen pár 
stop.
Vlečeme se těžce s koly, 
tři sta metrů trochu bolí. 
Zadýchaní, upocení, 
mohylu si všichni cení. 
Majestátný památník 
padlým v boji za to dík.
0 návštěvě Masaryka, 
na paměť je deska vryta.
Do Přestavlk po zelené značce 
nepodobá se cesta hračce. 
Chaty namačkané jako 
paneláky
upoutají naše udivené zraky. 
Pak projedem Přestavlky ves 
a uvítá nás zas smíšený les.
V dáli krmelce, u cesty lavice, 
rybník v lese, v tom kuna či 
lasice.
Lesní pohoda je balzám na 
duši,
netřeba slov o zdravém 
ovzduší.
Pak počasí se začne tvářiti 
nehostině,
přes Grygov, Týnec rychle k 
domovině.

jaký je poměr leváků a praváků?
Odpovědět je velmi obtížné a není na to 

ani jednotný názor, vždyť množství výzkumů 
dává i rozličné výsledky. Nejprve si musíme 
uvědomit, že jen část lidí je zcela 
vyhraněných leváků či praváků, zatím co 
mnozí jsou někde uprostřed. Tak například 
náš přední tenista Jan Kodeš kope míč levou 
nohou a píše levou rukou, ale tenis a 
Wimbledon vyhrál a hraje pravou rukou. 
Vyznat se v tom je skutečně obtížné a je to 
záležitostí výzkumů.Složitou 
výzkumnou cestou se prováděl důkaz asi u 
600 dětí. Zkoumala se lateralita a navíc i

dalších

ruky a oka, ale i ucha, která jsou důležité pro 
stanovení genetypu. Nyní se ustal uje názor, 
že u nás žije a pracuje, ale i úspěšně 
sportuje, asi 1,5 - 3,0 milióny leváků. Dnes 
již žádný rodič ani učitel či vychovatel 
nebrání levákům brát například tužku do 
levé ruky, nebo jinak bránit či dokonce 
bojovat proti leváctví. Vždyť úspěch ve 
sportu, ale hlavně v životě není dán tím, 
jestli píši levou rukou, nebo kopu do míče 
pravou či levou nohou, ale vždycky je 
rozhodující výsledek.

Předělávat například dítě na pravorukou 
či pravonohou lateralitu má vždy za následek 
neurotizaci, vady v řeči, koktavost i problém 
výchovný a zhoršený prospěch ve škole. A 
koneckonců je tom zásah i proti přírodě 
samé.

Vácíau Novotný
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