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Vítejte v České tatské republice
Milí přátelé,

zdravím vás a přeji vám pěkné předletní i posléze letní 
dny. Dva měsíce jsem sledoval opět naše věci veřejné, tedy 
stav naší politické scény. Myslím, že ani Václav Havel už není 
schopen uchopit a pochopit náměty, které se na ní předvádí. 
Nejen že všichni bojují podle svých programů proti korupci, 
ale také všichni proti všem. Přitom korupčních afér přibývá 
a zdá se, že se nic neděje. Je jednoduché vyhlásit boj politic
kým dinosaurům. Oni se ale stejně jako jejich živočišní před
chůdci změnili v tyranosaury, vrchol predátorů té doby. No, 
jenomže vývoj šel dál a jsme v politických třetihorách, době 
království přizpůsobivých savců, kteří vysávat teda umí. Tak 
tu máme praještěry v součinnosti s moderními savci. Rvát 
se o místo na výsluní dovedou dokonale všichni. Přitom se 
vydávají za volenou elitu národa. Rozdělení elit je různé. Je to 
menšina lidí s mimořádnými vlastnostmi a schopnostmi nebo 
to může být skupina lidí s dominantním postavením v politice 
či ekonomice klidně bez těch vlastností. O jejich schopnos
tech, když tu elitu sledujete, nemůžete pochybovat. Pro moc 
jsou schopni čehokoliv. Když zvážíme vývoj lidí, tak už kdysi 
Kain zabil Ábela. Drsnější vyhrál. Přijde mi, že je to pořád. 
Slušnost a morálka jsou slabina. Omlouvám se za předchozí 
úvahy těm našim voleným zastupitelům, kteří tyto vlastnosti 
mají, jen zatím nevím, kde je hledat.

Udělal jsem si rozdělení padlých politiků na trafikanty, 
parašutisty a hloupé. Trafikanti mají trafiky, parašutisté zlaté 
padáky, hloupí nemají nic. Pak ještě mám speciální skupinu 
pohádkových. To jsou ti, kteří zázračně přišli k pohádkovým 
majetkům. Pokud se týká mého návrhu změny názvu našeho 
státu, tak vězte, že ta ť  je zloděj. Myslím, že je to lepší než 
Kocourkov. Posledně jsem psal, že nás neohrožují přírodní 
katastrofy. To je sice pravda, ale tsunami akcí politických 
expertů je asi horší než zemětřesení.

Náhledy na naše stvoření a vývoj jsou různé. Já si myslím, 
že my lidé jsme se Bohu moc nepovedli. Když uvážíme dél
ku našeho života vůči věku matky Země, tak na nás platí jak 
vyšitý tenhle vtip: Mars se baví se Zemí a říká jí: „Co jsi tak 
smutná?" „Ale vyrazil na mně člověk." Mars na to: „Neboj se, 
to přejde!"

Po televizních seriálech o stromech, pramenech a rozhled
nách jsem začal mít rád pana Luďka Munzara. Řekl zajímavou 
věc: „Karel Čapek celý život respektoval tu zásadu, že se slo
va nepočítají, neměří, ale váží. Kéž bychom uměli i v dnešní 
době plné plytkosti nacházet častěji slova moudrá, vlídná 
a pravdivá!"

Napadlo mě, že by možná pomohlo, kdyby do dalších voleb 
vstoupila nějaká strana s názvem ABL. Byla by to strana A bude 
lip a jako hlavní program by měla boj proti srůstání politické 
a ekonomické moci ve státě. Sám si ale nejsem jistý, zda by 
mě o tom někdo přesvědčil dopředu. Myslím, že se učíme, že? 
* tat je  staročeské slovo = zloděj

Mým krédem je hledání poezie všedního dne. Existuje, 
ale musíte se ji naučit hledat. Důležité je umět se radovat 
z maličkostí. Jestlipak víte, jak jsou správně světové strany? 
„Naděje, láska, víra a trpělivost." Mějte se hezky a nenechte 
si kazit dny. Když nebudete mít slunce nad hlavou, mějte je 
v duši a srdci. Přeji vám jen krásně rozmarné léto a žákům 
parádní prázdniny.

Na závěr jedno moudré německé přísloví: „Kdo se může 
dnes radovat, nemá čekat do zítřka."

Váš Petr Šafránek

Takto to s námi politici koulí!
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Vzpomínání
ně nic neděje a taky obvykle na to doplatí. Instituce povinné 
odhalovat nepořádky jsou z různých důvodů bezzubé. Jsme 
svědky silného poklesu morálky, zvláště u námi volených 
představitelů. Tomu se říká „demokracie11 za diktatury kapi
tálu. Nemusíme být rozhořčeni jen poměry „nahoře". Jen 
si vzpomeňte, co se stalo s domem na návsi Svobody č. 37 
vybraným komisí jako nejvhodnější objekt pro domov seniorů 
v Olomouci. Podívejte se, jak „kvalitně" vybudovala Skanska 
- DS naši Náves. Po pár letech povrch vozovky praská a začíná 
se rozpadat. Kdo zodpovídá za kvalitu odvedené práce? Kdo 
j i kontroluje? A tak je to bohužel v celém státě, čím výše, tím 
jsou jen lumpárny větší a dražší!

Námi volení dokázali za dvacet let zadlužit stát bilionem 
a čtyřmi sty miliard korun, dluh domácností je bilion, zlatý 
poklad státu sjel ze sto patnácti tun zlata na třináct a půl 
tuny. Všichni politici měli v programu snižování administra
tivy. Výsledkem je, že máme státní aparát stejný jako Francie 
s šedesáti čtyřmi miliony obyvatel a dvakrát více policistů na 
počet obyvatel než Německo. Mladí těžce získávají uplatnění. 
Ostudou jsou narůstající počty narkomanů, alkoholiků, bez
domovců a lidí zneužívajících sociální dávky.

Je to cena za to, že máme možnost zajet kamkoliv do svě
ta, že supermarkety jsou plné zboží z celého světa a autoba
zary přetékají auty, která už nikdo nechce, a máme vše, 
si vzpomeneme? Co nám však chybí, víte sami.

Je hodně co napravovat. Nebuďme lhostejní. Jde o nás, 
většinu slušných obyčejných lidí, kteří jsou solí této země 
a bez kterých by se zastavil chod světa.

Jak se časy a naše společnost změnily v porovnání 
s mým mládím! Jistě tehdy nebylo vše ideální, ale přece je na 
pováženou, kam se lidstvo dnešní uspěchanou dobou hrne. 
Snad ne do pohrom, které jsme zažili my, dříve narození. 
Poklid mého mládí se zdá dnes jako vymyšlený. Vzpomínám, 
jak se doma nezamykalo. Jak na stole vždy ležel chléb při
krytý vyšívanou dečkou a vedle byla dřevěná miska se solí 
a nůž. Život byl skromný, neměli jsme tolik vymožeností 
a lákadel, jako máte nyní. Je v tom ale taky kámen úrazu, stojí 
to peníze. Dost lidí v bezohledné honbě za úspěchem a za 
penězi zapomíná na pravidla slušnosti, zatímco většina pocti
vých občanů žije v neustálém stresu, nejistotě a úzkosti, že 
přijdou o práci. „Všehoschopní" v pohodě zneužívají zfušova
nou legislativu. To se odráží v celé řadě negativních jevů spo
lečnosti a narušují se vztahy v rodinách a mezi lidmi. Žijeme 
v době právní nejistoty. Legislativa nahrává lumpům. Neva
dí nám úspěšní, ale ti zázračně zbohatlí, kteří okrádají stát, 
a to zcela beztrestně. Honoře de Balzac prohlásil: „Za každým 
takovým bohatstvím je zločin."

Vidíme to denně a bezmocně přihlížíme, jak běží jedna 
aféra za druhou, překrývají se a dosud žádná není objasně
na. Tuto situaci umožnil ve své režii pan Klaus a jeho přátelé 
z prognostického ústavu hned po sametové revoluci. Nebyl 
zájem vytvořit dobrou legislativu. Sklízíme, co zaseli, a zasta
vit rozklad naší společnosti je dnes téměř nemožné. My, oby
čejní občané, neseme také svou vinu svojí lhostejností, poho
dlností a tolerancí stavu práva v našem státě.

Za totality jsme nesměli kritizovat režim, nevyplácelo se 
to, následoval postih bez odvolání. Dnes sice cenzura nee
xistuje, ale když někdo poukáže na nesprávnosti, tak se stej

ná co

Ladislav Zahradník

Poděkovaní
Komise městské části č. 4 Holice děkuje panu Ladislavu

Zahradníkovi za pravidelnou údržbu a výzdobu okolí busty
T. G. Masaryka, která stojí ve školním areálu zdejší základní
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školy. Pan Zahradník se o toto místo staral i v letech před
rokem 1989, což byl od něj určitý hrdinský čin, protože
o našem prvním prezidentovi Osvoboditeli se v té době nezmi
ňovaly žádné doporučené dějepisné učebnice.

Panu Zahradníkovi děkujeme i za pěknou výzdobu památ
níku, který připomíná padlé holické občany, kteří o svůj život
přišli v I. a II. světové válce. Památník najdete v parčíku na
návsi Svobody u sochy Františka Palackého.

Letošní výzdoba k výročí osvobození vlasti v květnu 1945
se Vám zvláště povedla.

Srdečně děkuje KMČ č. 4 Holice



ŠKOLA

Střípky z holické školy
Chválíme Roberta Navrátila z 8. A, který se stal úspěšným 

řešitelem okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda. 
To se konalo ve čtvrtek 24. března 2011 na ZŠ Mozartova 
za účasti 110 žáků osmých tříd a tercií víceletých gymnázií. 
Robert se umístil v první třetině výsledkové listiny s bodovým 
ziskem 11 bodů z 15 možných. Blahopřejeme!

Ve středu 23. 3. 2011 děti prvního stupně zaplnily tělo
cvičnu školy a za hudebního doprovodu pana Jůny si zatan
čily, zahrály různé hry a soutěže a zazpívaly si. Veselé odpo
ledne pro děti připravily vychovatelky SD a učitelky 1. stupně. 
Všem se rej masek líbil a už se těší na příští rok.

Znak Holice
Na začátku školního roku nám paní učitelky a pan uči

tel ze školní družiny vyprávěli o našem městě Olomouci 
a o místních památkách. Nebylo to jenom vyprávění, ale 
i různé soutěže, malování a pro některé z nás také procházky 
po Olomouci. To záleželo na rodičích, jak si na nás udělali čas. 
Také jsme si vyprávěli o Holiči, jak vypadala dříve, jaké tady 
byly domy, statky a jak zde lidé žili a hospodařili. A samozřej

mě o životě v současnosti - kam chodíme na procházky, kde 
si můžeme hrát a také se koupat.

Pak jsme si řekli, že by si Holice zasloužila svůj znak. A tak 
jsme zkoušeli kreslit a kreslit. Nakonec porota dětí vybrala 
nejlepší znaky pro Holiči a tady jsou. Tak posuďte sami, jak 
se vám líbí?

kluci a holky je  školní družiny

1. Tereza Žáčková
2. Eva Řeháková
3. Anna Richterková
4. Vendula Riedlová
5. Barbora Soušková
6. Lucie Čečatková

O *
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RODINNÉ CENTRUM HEŘMÁNEK
MC HEŘMÁNEK

Dříve narozené děti z celé republiky se sešly v Olomouci - Holiči
První civilní setkání předčasně narozených dětí z celé České 

republiky proběhlo 3. května v Olomouci - Holiči, v Rodinném 
centru (RC) Heřmánek. Na Párty s Nedoklubkem dorazilo šest 
desítek dětí a jejich rodičů, zúčastnili se i zdravotníci a zástupci 
organizací, kteří se o dříve narozené děti starají. Akci pořádalo 
občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s olomouckým 
Rodinným centrem Heřmánek.

Jsme rádi, že za námi přijeli primář novorozeneckého oddě
lení Fakultní nemocnice Olomouc pan doktor Lumír Kantor a také 
pan doktor Jan Hálek z olomoucké dětské kliniky. Dorazily i sest
řičky novorozeneckého oddělení jednotky intenzivní a resuscitač
ní péče a bývalá staniční sestra, paní Jaroslava Tomášková, která 
stála na konci padesátých let u zrodu nového novorozeneckého 
oddělení v olomoucké nemocnici, “ informuje Petra Tenglerová, 
manažerka RC Heřmánek. „Rodiče se jim pochlubili svými dětmi, 
předvedli pokroky, které jejich ratolesti rok od roku dělají a samo
zřejmě s nimi probrali řadu zajímavých témat. Chtěli bychom toto 
setkání pořádat každoročně," dodává Petra Tenglerová.

Na párty přišla se svými o dva měsíce dříve narozenými dvoj
čátky i Lenka Vykoukalová. „Je to úžasné, že vidím našeho pana 
doktora Hálka takto v civilu a můžu si s ním popovídat a poděko
vat mu. Chodíme k němu pravidelně už skoro dva roky, co jsou 
Kristýnka a Karolínka na světě. Je to jeden z nejlepších doktorů, 
které znám - po odborné i po lidské stránce,“ říká maminka, kte
rá se sama narodila před 27 lety předčasně, ve 33. týdnu těho
tenství a stala se tak „nejstarším11 dříve narozemým účastníkem 
Párty s Nedoklubkem. „Holky si to tu náramně užily - dívaly se

s úžasem na přichystaná kouzla, daly si pořádně do nosu s dor
tem a na závěr si nechaly pomalovat obličeje a nechtěly se pak 
vůbec umýt,11 usmívá se Vykoukalová.

„Před rokem jsme se v květnu sešli ve Fakultní nemocnici 
Olomouc, abychom zde slavnostně spustili projekt Mámy pro 
mámy. Dnešní akcí jsme mimo jiné chtěli poděkovat nemocnici 
a těm, kteří pomáhají. Vše běží tak, jak má,11 sděluje Klára Czirková 
z Nedoklubka. „V Heřmánku se soustředí dárky od mateřských 
center a maminek z celého Olomouckého kraje, dále jsou předány 
sestřičkám v nemocnici a tyje spolu s kontakty dají každé mamin
ce, které se narodí děťátko předčasně. Ta potom najde pomoc 
a podporu nejen u odborníků, ale i u maminek, které si mnohdy 
nečekaný předčasný zvrat těhotenství prožily na vlastní kůži,11 při
bližuje projekt Czirková.

Akce se zúčastnila i Zuzana Staroštíková, manažerka Centra 
pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, které působí v Olomouci-Holi- 
ci. „Rádi jsme pomohli s organizací, s Nedoklubkem dlouhodobě 
úzce spolupracujeme, protože dvojčat a vícerčat se problém před
časného porodu týká velice často. Pro maminku je velmi bolest
né, pokud si třeba domů může odnést jenom jedno z dvojčátek 
a druhé může vídat jenom v nemocnici v inkubátoru,11 vysvětluje 
manažerka. „Každá matka prožívá intenzivně týdny po porodu
- a představte si mámu, která má dětí víc a ještě musí věnovat 
zvýšenou péči těm dříve narozeným. Pomáháme, jak jenom to jde
- odbornými poradnami, půjčovnami speciálních pomůcek pro 
vícerčata, umožňujeme rodičům nejrůznější setkávání a vymýšlí
me zajímavé programy,11 dodává Staroštíková.

Prázdninový program v Heřmánku - Letní školička Anička, herna a hlídání dětí
Po celé prázdniny běží v Rodinném centru Heřmánek vždy 

v úterý a ve čtvrtek dopolední Letní školička Anička. O děti se 
starají profesionálové v přívětivém prostředí herny Heřmánku. 
Přichystány jsou cvičení, čtení, zpívání, říkanky, hry, výtvarná 
dílna, procházky a mnoho dalšího.

V pondělí a ve středu k nám s dětmi o prázdninách můžete

přijít do dopolední herny, která je otevřena až do 19. 8. Nově 
nabízíme i hlídání dětí od 6 měsíců do 6 let. Na hlídání a Letní 
školičku Aničku je nutné se předem nahlásit. Těšíme se na vás!

Nahlaste se nebo si o více informací napište na: 
rc-hermanek@seznam.cz, případně volejte paní Marii Veselé 
na telefon 736 783 629.

4

mailto:rc-hermanek@seznam.cz


Vítání novorozenců 2011

0 tom, že městská část Holice nevyhyne, svědčí skutečnost, že 
se každoročně dvakrát do roka uskuteční vítání nově narozených 
občánků. Letos jsme pozvali do starobylých prostor olomoucké 
radnice první z nich. Stalo se tak dne 29. dubna 2011. Z osmnácti 
pozvaných rodin se dostavilo pouze jedenáct.

Byli přivítáni: Jakub VLÁČIL, Gabriela ZNOJILOVÁ, Lukáš 
VEČEŘA, Jáchym WEINLICH, Filip TESAŘ, Josef GROSS, Milan 
HEGER, Eliška HAVLOVÁ, František ŠVÁB, Tereza JASENKO- 
VÁ, Vanesa ŠVECOVÁ.

Po uvítání všech přítomných dostaly jako obvykle děti z holic
ké Základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Vikové prostor, 
aby přednesly pásmo hudby, písní a veršů. Jejich vystoupení 
bylo jako vždy precizní a zaslouženě byly odměněny potleskem. 
Slavnostní projev přednesl pan Silvestr Tomášek, předseda KMČ

č.4 - Holice. Zdůraznil v něm, jak je důležité klidné a uspořádané 
rodinné zázemí pro úspěšnou výchovu dětí.

Předávání blahopřání a květin po zápisu do pamětní knihy 
Holice se zúčastnila paní Mgr. Yvona Kubjátová, členka Sboru pro 
občanské záležitosti a také občanka naší městské části Holice.
Dárky, které nově narozeným dětem věnoval Magistrát města 
Olomouce a Rodinné centrum Heřmánek z Holice, předávaly opět 
děti ze základní školy v Holiči.

Celá tato malá slavnost byla ukončena přivítáním dětí mezi 
občany města Olomouce.

Věříme, že se v naší městské části i v budoucnu nepřestanou 
rodit nové děti, které se stanou důstojnými pokračovateli toho, co 
jsme my starší i jejich rodiče pro ně vybudovali.

Redakce HN

Výročí pana Jiřího Rédy výchovy Pedagogické fakulty LIP u Jaromíra Borovičky, Pavla 
Klapila, Ladislava Daniela a J. Petzolda. Klavír a kompozici 
studoval soukromě u Cyrila Černého 1964-1967.

Na varhany se učil hrát v LŠU Žerotín u M. Brychtové - Šev
číkové v letech 1966-1969. Sbormistrovský kurs absolvoval 
v KPÚ Ostrava v letech 1971-1973. Od roku 1963 sbor
mistrem dětského pěveckého sboru ZDŠ Olomouc - Holice. 
V období 1. 9. 1975 - 31. 1. 1986 zástupcem ředitele školy 
ZŠ Holice. Poté působil na odboru kultury ONV. Dlouhodobě 
spolupracuje s Magistrátem města Olomouce a Sborem pro 
občanské záležitosti, občas hraje na varhany v krematoriu 
a taky spolupracuje s matričním oddělením Městského úřadu 
ve Velké Bystřici a s folklórním souborem Haná ve Velké Bys
třici a se Smíšeným pěveckým sborem Cantus v Morkovicích.

Komponuje převážně texty Františka Navary a N. Hraba- 
lové, upravuje lidové písně. Mnohé byly publikovány ve sbor
nících. Autor písní: To naše stavení; Tovačovsky hatě; Jak je 
to slunéčko; aj.

Dlouholetý pedagog a sbormistr holické 
základní školy oslaví začátkem července pěkné 
výročí, sedmdesát let. Mnoho z vás zná tohoto 
pána jako skvělého člověka, sloužícího svým žákům a hudbě. 
Je mi ctí, že je mým vzácným přítelem, a dokonce zhudebnil 
mou báseň pro vnučku. Protože mu v poslední době neslouží 
nejlépe zdraví, přeji mu je z celého srdce a za vás také. Jiří tak 
zdraví, štěstí a lásku hudebních múz. Tvůj Petr Šafránek.

Dále cituji kronikářku osobností regionu paní Hanu Šev
číkovou:

RÉDA Jiří
* 4. července 1941 Olomouc, hudební pedagog, sbormis

tr, varhaník, hudební skladatel.
V roce 1959 maturoval na Střední pedagogické škole 

v Olomouci, kde jej hudbě učili Ladislav Daniel, Josef Vaca.
V letech 1967 - 1970 dálkově studoval Katedru hudební

Petr Šafránek
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4NAŠI JUBILANTI

Miloš MLČOCH 
Pavel ONDRÁČEK 
František STRAKA 
Oldřich ŠULISTA 
Rudolf KOTÍK 
Dagmar JANOŠÍKOVA 
Marie KOŘALKOVÁ 
Jaroslava ZAPLETALOVÁ 
Lubomír KOZÁK 
Jaroslava TOMÁŠKOVÁ 
Marie DURAJOVÁ 
Ludmila VAŠKOVÝCH 
Anna VLACHOVÁ 
Milada STIBOROVÁ 
Veronika PAPAJOVÁ 
Viktor PAPAJ

Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese 
www.olomouc.eu. Přečíst si je můžete ve vývěsních skříňkách 
v ulici náves Svobody, Keplerova a také Jaselská.

Redakce HN

Změna provozu sběrového dvora v Hodolanech v ulici Chel- 
čického

Technické služby města Olomouce oznamují, že od 
1. května do konce října 2011 bude sběrový dvůr otevřený 
denně od pondělí do soboty od 8:00 -  20:00 hodin.

Přivézt můžete vyřazené ledničky, televizory, starý náby
tek, sedací soupravy, nebezpečný odpad, např. zbytky barev, 
zahradní odpad. Vše zde uložíte zdarma.

Stavební suť, střešní krytinu je třeba odvézt na řízenou 
skládku do Mrskles za poplatek.

Redakce HN
Do dalších íet 
přejeme usem jubiíantům 
pevné zdraví, 
spokojenost a pohodu 
v rodinném kruhu.

Komise městské části č. 4 Holice

Rada města Olomouce na svém dubnovém zasedání jme
novala tyto členy naší holické komise.

Předseda komise: Silvestr TOMÁŠEK 
Tajemnice:
Členové:

Mgr. Jarmila HORSKÁ 
Mgr. Iva GLACNER 
M gr. Pavel HANÁK 
Mgr. Barbora JURKOVÁ 
Ivana KALODOVÁ

Vzácné životní jubileum oslaví

Jarmila NAVAŘÍKOVÁ 
Anna BARABÁŠOVÁ 
Anna MARKOVÁ 
Oldřich PETŘÍK 
Anna ŠOLCOVÁ

Bohumil PEIKER 
Ing. Mojmír ŠTĚPÁNEK 
Bc. František ŠVÁB 
Mgr. Tomáš TRUNEČKA 
Ing. Juraj VÍŤAZKA

Těmto našim vzácným jubiíantům  
přejeme pevné zdraví, 
spokojenost, mnoho íásky 
a úcty nejen nejbíižších, 
aíe i nás všech.

Předseda komise na své pravidelné květnové schůzi podě
koval za mnoholetou práci všem bývalým členům KMČ, kteří 
svou činnost v této komisi ukončili.

Srdečně blahopřeje KMČ č. 4 Hoíice Nově jmenovaným popřál hodně sil, iniciativy a úspěchů 
do nadcházející činnosti.

Redakce HN

Výročí v červnu

1910 - narodil se čs. spisovatel, autor knih pro děti a mládež, 
novinář a grafik Zdeněk Adla 

1910 - na Nové Guiney byli objeveni Pygmejové 
1910 - narodil se francouzský oceánograf, cestovatel 

a spisovatel Jacques-Yves Cousteau.
1930 - byla poslána z New Yorku kolem světa první radiová 

zpráva
1934 - Noc dlouhých nožů 
1940 - narodil se český básník Václav Hrabě 
1945 - byla podepsána Charta OSN 
1950 - začala Korejská válka
2011 - 30.6. končí školní rok 2010/2011, začínají prázdniny 

- Ať jsou krásné!!!

240 před Kristem - Eratosthenes provedl první poměrně 
přesná měření velikosti Země

1070 - francouzský pastýř objevil náhodou sýr Roquefort 
1150 - zemřel český duchovní a diplomat, olomoucký biskup

Jindřich Zdík
1400 - narodil se Johan Gutenberg z Mohuče, vynálezce 

knihtisku
1410 - vytvořili Mikuláš z Kadaně, Jan Šindel a Jan Hanuš 

pražský Orloj
1520 - byl papežskou bulou exkomunikován z katolické 

církve Martin Luther
1850 - byla v Rakousku zavedena poštovní známka 
1890 - se narodil známý angl. filmový komik Stan Laurel
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NAŠE SOUTĚŽ PRO VÁS - O PĚKNÉ CENY OD NÁS

Nová soutěžní křížovka - v tajence najdete citát Maxe Švabinského.

AUTOMA-ROZHL.

>
ricKtČASTI BALKÁNSKÁ CELNÍ KÓDA TEL. ALENAPRIMÁTI TA- 

VOVÁNÍ TV
H / SSPOL.

MAĎARSKA
STANIC

MEZINÁ
RODNÍ KÓD

omanu

čistírna

Tajonka 1

•a p j ^
~ W  TIGRIDU

O N A

ZPRAVA
COMPACTHISTOR.

i IISKRÁZU

CHEM. ZN.
LAWRENCIA

ZÁMEZÍ VE
FOTBALE

FRAN-ŘÍMSKY
2099

PRIMÁTOS' ĚŽUJÍCl
ZASTÉNÁNÍ CHININOVÝ

NÁPOJ TÁTA

RUSKY TEN

Tajenka 2

OZNAČENI
LETADEL

SÝRIE

li NEMOCEN

Správné vyluštění křížovky z dubnového čísla HN znělo takto: Co bývaly hříchy, jsou dnes mravy.

Vyhodnocení minulé křížovky z dubna 2011:
Vylosováni byli čtenáři, kteří správně a včas poslali svá řešení.

Hana Rumpíková, Slunečná 1E, Holice knižní odměna
Dáša Kremplová, U Cukrovaru 10, Holice překvapení
Květa Sovová, U Cukrovaru 8, Holice překvapení

Redakce výhercům blahopřeje.
Cenu si můžete vyzvednout v pondělí nebo v úterý v kanceláři našeho detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

Soutěžit můžete nejpozději do 15. července 2011. Odpovědi prosím vhoďte do naší schránky KMČ, kterou najdete v chodbě 
pošty a detašovaného pracoviště magistrátu města vlevo na stěně. (Pozor, hnědá schránka!).

Redakce HN
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v /
HOLICKÝ SPORT

Tabulka střelců l.HFK Olomouc v MSFLP (prav)L skórezápasy 0 BMSFL +
2**11. (26)6225 19 5 1 46:11SFC Opava

7 branek - Richter 
5 branek - Tógel, Zedníček 
4 branky - Onofrej, Lukášek, Kovář, Polák, 

Obal
2 branky - Bednář, Korčián 
1 branka - Filipský, Čtvrtníček,

\ 'Á2. (20)47:11 561. HFK Olomouc 25 17 5 3w
BS*3. (5)47:31 44Fotbal Frýdek-Místek 25 13 5 7

©4. (2)32:30 38SK Sigma Olomouc B 26 11 5 10

l5. (2)33:33 3825 11 5 9Kroměříž

6. (-2)32:29 37SK Uničov 25 10 7 8
Pô n.: platí pro soutěžní ročník 2010 - 2011

7. (-5)11 33:35 34SK Sulko Zábřeh 25 10 4

8. (-5)* 10 34:38 34FCTescoma Zlín B 26 9 7

■09. (-8)8 7 10 20:26 31MSK Břeclav 25

©10. (-5)318 7 10 36:43Jihlava B 25

íi. (-5)29:38 319 4 121. FC Slovácko B 25

©12. (-10)13 36:38 2926 8 5FC Zbrojovka Brno B

013. (-13)13 26:38 2625 7 5SK Líšeň

I (-13)14. 2 35:49 2625 8 15SK Spartak Hulín

(-29)15. 15:51 10FC TVD Slavičín 25 1 7 17

Nové webové stránky l.HFK Olomouc

Nedávno byly spuštěny nové webové stránky fotbalového klubu 1. HFK Olomouc. Naleznete zde informace o dění v klubu, co 
chystáme za další akce, program utkání a mnoho jiných užitečných informací. Pro jakékoliv dotazy nebo připomínky nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailové adrese l.hfk@seznam.cz. Věříme, že se Vám naše nová internetová prezentace bude líbit a přispěje tak 
k lepší orientaci v našem klubu. Internetová adresa klubu: www.hfkolomouc.cz.

Dotazník Tomáše KrejčíhoDotazník Radima Kopeckého

Datum a místo narození: 15. 03. 1987 v Olomouci. Stav: 
svobodný, přítelkyně Veronika. Vzdělání: Gymnázium Hej- 
čín. Výška, váha: 187 cm, 84 kg. Hráčský post: obránce. 
L/P: pravák. Debut v HFK: 03. 10. 2008. Přezdívka: Krejča. 
V kolika letech si začal s fotbalem: v šesti letech. Fotbalo
vý cíl: 1. nebo 2. liga. Fotbalová kariéra: odchovanec HFK, 
08 - 09 HFK (2. liga), 09 - 11 HFK (3. liga). Značka kopaček 
a velikost: Adidas Predator X, UK 9,5. Oblíbený hráč: John 
Terry, David Beckham. Oblíbený 
klub: Chelsea, FC Real Madrid.
Oblíbený trenér: Jose Mourin- 
ho. Sporty: tenis, in-line brusle.
Oblíbený film: Pelíšky. Oblíbená 
hudba: Iné kafe, Rytmus. Oblí
bené jídlo a pití: pizza, mořské 
plody, pivo, Red bull. Oblíbené 
auto: Plummer. Koníčky: poker,
PC, internet.

Datum a místo narození: 07. 06. 1985 v Přerově. Stav: svo
bodný, přítelkyně Lucia. Vzdělání: SŠ Elektrotechnická - obor 
Mechanik silnoproudých zařízení (maturita). Výška, váha: 180 
cm, 83 kg. Hráčský post: pravý obránce. L/P: pravák. Debut v HFK: 
březen 2010. Přezdívka: Kopec. V kolika letech si začal s fotba
lem: v pěti letech. Fotbalový cíl: momentálně postup s HFK do 
2. ligy. Fotbalová kariéra: 04 - 07 Sigma Olomouc, 07 - 08 Hlučín, 
08 -09 Třinec, 09 - 10 LACF Lučenec, od 10. 1. HFK Olomouc. 
Značka kopaček a velikost: Adidas 
F50 Adizero, UK 8. Oblíbený hráč:
Charles Puyol. Oblíbený klub: FC 
Barcelona. Oblíbený trenér: Petr 
Samec. Největší fotbalový úspěch: 
sezóna 2005 - 06 - Intertoto cup, 
utkání s Borusií Dortmund a Ham
burgerem SV. Sporty: házená, 
hokej. Oblíbený film: Pelíšky. Oblí
bená hudba: Hip hop. Oblíbené 
jídlo a pití: Tatarák. Oblíbené auto:
Infinity. Koníčky: plavání, internet. Redakce HN

HOLICKÉ NOVINY - Vydává: Statutární město Olomouc, KMČ č. 4, Holice, IČO: 299 308 
Redakční rada: Silvestr Tomášek, Mgr. Jarmila Horská, Ing. Petr Šafránek, korektura textu Mgr. Milan Polák, Ph.D. 

Grafické zpracování a tisk: reklamní agentura NEW SIGNUM, s.r.o., Olomouc 
Vychází jednou za dva měsíce. Toto vydání vyšlo v červnu 2011.
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