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Holické Novin
Číslo 5 Ročník XII. říjen 2012
Listopad
Přátelé, zdravím podzimně. Uklidňuje mě pozorovat, jak 
padající zabarvené listí víří ve větru. Padá se ale také i na 
politické scéně. Padají tam listy do volebních uren, 
a dokonce i hlavy politiků. Je otázkou, co je zajímavější. 
U těch politických hlav záleží na výšce zaujímaného postu. 
Čím je vyšší, tím tvrdší je dopad. Před ním obvykle bývalo 
místo víření hýření. Politici sedí trvale s prachama na sudu 
s prachem. U nás v Čechách mají bohužel dost kliku. Mají 
šanci, že prach zvlhne z jejich potu, jak se lopotí za 
mamonem, nebo prach prostě někdo ukradne. Zákon 
úspěchu se mezitím od tzv. totality změnil. Není každý 
každému strýčkem, ale každý na každého něco ví.

Korupční zlodějny dosahují miliardových částek. Miliarda 
sem, miliarda tam. Pouhá nehmatatelná číslovka. Udělejme si 
jasno malou lekcí z počtů. Miliarda není milý Jarda, ale tisíc 
milionů. Jednička s devíti nulami. Průměrná mzda činí 
zhruba 25 000 Kč. Napadlo mě spočítat, kolik let by musel 
člověk při této mzdě pracovat na tu miliardu.

Zaujal mě rozhovor s Jiřím Menzelem v MF dnes. Rozvádí 
v něm svůj názor, že jsme potomci nevolníků (Rakousko- 
Uhersko, Německo, ruský koloniální satelit, nyní vzhlížení 
k Západu...). Cituji: „Máme pořád náturu nevolníků, kteří 
utíkají od odpovědnosti a nechtějí za nic ručit. Tak je  se 
nedivme, je-íi naše vláda síojená z potomků neooíníků, 
příkladem kolektivní nezodpovědnosti." Tolik citát a to, že 
každý má nárok na svůj názor. Já s ním souhlasím.

Hodně se diskutuje o školství, kde opravdu jedeme rychle 
z kopce dolů. Co se dalo na něm za dvacetdva let zkazit, je 
neuvěřitelné. Mám tři porovnání našeho odborného školství. 
V roce 1964 jako absolvent strojní průmyslovky, v roce 1983 
jsem na ní začal učit a školství jako na dlani jsem viděl od 
roku 1990 do roku 2006, kdy jsem byl ředitelem. Jako žák 
jsem absolvoval celostátně vyhlášené písemky z češtiny a 
ruštiny (jedné úrovně). Maturita se skládala ze čtyř předmětů 
a obhajoby praktické maturitní práce, na níž jsme dělali tři 
týdny. Předsedou komise byl odborník z praxe. Dnes trvá 
praktická zkouška šest hodin, výjimečně i více. Dál nemám 
slov. Snad jen to, že Západ se nás už pro naše kvality nemusí 
bát. Rád bych viděl Jana Amose, jak to na ministerstvu mlátí 
rákoskou a nestačí utrácet za oslovské lavice.

Rád sleduji přírodu, které si velmi vážím, i to, jak na ni 
působíme. My, lidé, jsme velmi legrační mravenci. Jako 
bychom sem na planetu Zemi nepatřili a chtěli šiji sami zničit 
(mimo jiné, binec pode mlýnem je stále). Nevím, od koho 
mám citát: „Člověče, zač stojíš, díváš-li se na krásné hory a 
nepochopíš, jak malicherná je tvoje ctižádost?"

Noviny nám vyjdou v půlce října. To bude malíř podzim 
v plné práci. Vyjděme si ven do parků nebo zajeďme busem 
na Svatý Kopeček. Stojí to za to. Podzim je unikátní Pan malíř. 
Maluje miliony let a stále nádherně. Jen se dívejme. Přeji 
pěkné podzimní dny bez plískanic v duších.

1 0 0 0  0 0 0  0 0 0 : 2 5  0 0 0 : 1 2  =  3  3 3 3  let.

To by musel vydělávat od Nové egyptské říše před Kristem 
dodnes a nesměl by jíst, pít a cokoliv nakupovat. Myslím, že 
teprve teď jsme v obraze o ceně za miliardové korupční 
aféry.

Objevil se návrh na omezení odběrů DNA trestaným 
vzhledem k ochraně osobnosti. To se mají kriminalisté asi 
zbláznit. Návrh podporuje i premiér. Já naopak navrhuji, aby 
se navrhl zákon povinného odběru DNA poslancům při 
nástupu do funkce. Je jich málo, co se v oblasti korupce 
pohybují za hranou hospodářské kriminality? Taky bych jim  
zcela zrušil poslaneckou imunitu, o jejímž omezení stále jen 
kecají.

Telegramy
Když opodáuá íistí 
vítr je  jene jen  tak do dáli 
po zablácených cestách 
listy nemají adresáta 
každý jen  neosimaoe 
chvátá
a vůbec nikdo neví 
Že vítr nese telegramy 
všem dávným láskám.
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Soutěžit můžete nejpozději do 15. listopadu 2012. Odpovědi prosím vhoďte do 
schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného pracoviště 
magistrátu města vlevo na stěně, (hnědá schránka)

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Správné řešení křížovky ze srpnového čísla: “Gerge B. Shaw: Je lepší ženu rozčilovat nežli nudit”
Stoličková Anežka, U Cukrovaru 8, Holice - překvapení, Kubalová Jiřina,U Cukrovaru 14 A, Holice - překvapení
Redakce výhercům blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.
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ŠKOLA
Naše „přírodní zahrada” Právě proto je zavedení rizik do přírodních zahrad nezbytnou součástí, 

I  Jaro 2012 bylo v naší mateřské škole samozřejmě rizik úměrných dětskému věku. Děti riziko potřebují, musí
spojeno především s budováním nové mít možnostje poznat.
zahrady.Záměrem celého projektu bylo A to zejména proto, že sejiž od malička učí, jak překážky zdolávat, jak 

vytvořit zahradu, která by dětem umožňovala lépe poznávat přírodu a ses nimi vyrovnávat a jak se případným rizikům vyhnout. Děti se přece 
která by jim nabídla rozmanitá zákoutí pro jejich tvořivou hru, nemohou přirozeně vyvíjet na plotem obehnaném rovném ne-li 
experimentování a objevování. Na základě toho došlo k přeměně naší betonovém terénu... copak to je pro děti zajímavé? Tím se zvyšuje jejich 
zahrady v tzv. „přírodní zahradu1'. Inspirací byl šířící se trend budování obratnost, jejich poznání? Schody, voda, kameny, vždyť to vše jsou 
„přírodních zahrad" zejména v Německu, Rakousku a skandinávských elementy, se kterými se dítě každodenně setkává. Je důležité, aby dítě 
zemích. Cílem těchto zahrad je především dát dětem možnost bylo seznámeno se všemi náležitostmi, které k tomu patří. Pochybuji o 
pohybovat se v rozmanitém přírodním prostředí, seznamovat se s tom, že rodiče našich dětí mají doma zavedené plošiny místo schodů, 
různými elementy, které jsou součástí přírody (půda, voda, kameny, že nechodí s dětmi k vodě, že dokonce doma nikdo z nich nemá bazén 
písek), zdolávat různé překážky a tím rozvíjet jejich samostatnost, či jezírko... Nemá proto smysl snažit se zabránit veškerému riziku, které 
obratnost, motoriku, představivost. Dětem je tak dána možnost dětská hra může přinést. Děti pak nemají možnost samy si vyzkoušet 
„zažívat" přírodu a od přírody se také učit. své meze, neučí se rizika hodnotit, neučí seje zvládat, neumí je
Celková realizace zahrady probíhala ve dvou etapách. První etapa byla odhadnout-a potom se mohou stát tragédie.
již zahájena předešlého školního roku, kdy došlo k úpravě celkového Navzdory všemu jsme však my i děti se zahradoun nadmíru 
terénu zahrady. Zbudovány byly terénní vyvýšeniny v podobě valů se spokojeni. A za to patří náš dík především ing. Mileně Zapletalové, 
zabudovanými tunely. Druhá etapa pak probíhala ve zmíněném jejímž djlem zahrada je, dále rodičům, kteří se na její tvorbě podílejí, a 
období jara tohoto školního roku. V této fázi byly terénní vyvýšeniny také našemu panu řediteli Mgr. Mojmíru Chytilovi a Magistrátu města 
obohaceny o skluzavky a následné dopadové plochy pod nimi v Olomouce, že nám realizace zahrady byla umožněna, 
podobě písku. Součástí svahů se staly také terénní dřevěné lavičky 
(mosty). Dále bylo na zahradě MŠ vybudováno jezírko, kde mají děti 
možnost pozorovat vodní rostliny, hmyz i vývoj žabiček či jiných 
živočichů, kteří (jak doufáme) se brzy stanou jeho součástí. Již v 
současné době tráví děti u jezírka ponejvíc času a se zájmem se 
šplouchají ve vodě a pozorují nedávno objevené pulce.

Součástí zahrady jsou také nové výsadby v podobě dřevin, trvalek a 
bylinek. U tzv. „bylinkové spirály" se děti učí poznávat různé bylinky a 
jejich použití, učí se péči o rostliny.

Mobiliář zahrady byl obohacen o vrbová teepee obehnaná vrbovým 
plůtkem, která dětem nabízí určité soukromí k různým námětovým 
hrám i příjemné útočiště v období slunečných dnů.

I přesto, jak rozmanitá zahrada je, šíří se mezi rodiči neustálé obavy 
o bezpečnost dětí. Nejčastějšími důvody jsou právě zmíněné jezírko a 
kamenné schody u skluzavek. Je nutné podotknout, že to jsou věci, se 
kterými se děti v běžném životě setkávají a je třeba je na případná 
rizika připravit.

Prázdniny ve škole
Když se děti na konci školního roku rozprchnou na prázdniny, škola 
osiří... Ale ne tak docela. Štafetu přebírají řemeslníci nejrůznějších 
profesí, aby provedli opravy a různá vylepšení.
Po letošních prázdninách je naše základní i mateřská škola zase o něco 
hezčí. Asi nejnápadnější změnou, které si obyvatelé Holice jistě sami 
všimli, je výměna všech oken a venkovních dveří na hlavní budově 
mateřské školy. Na sousední budově, ve které sídlí knihovna a ordinuje 
dětská lékařka, bylo provedeno opláštění schodiště. Tuto dříve 
poněkud pochmurnou budovu rozsvítila veselá zelenkavá barva. Další 
zvenčí viditelnou opravou prošlo venkovní schodiště vedoucí k 
tělocvičně.
V budově základní školy na návsi bylo rekonstruováno a doplněno 
zábradlí. Ve školní družině byla realizována první etapa celkové opravy 
hygienického zařízení. Najedná stupačce byly nově položeny rozvody 
inženýrských sítí, záchodky byly osazeny novou sanitární keramikou a 
položena dlažba a obklady ve veselých barvách. Vše je doplněno 
moderním sanitárním mobiliářem.
Návštěvník, který v Holiči nějakou dobu nebyl, musí být jistě příjemně 
překvapen, jakou proměnou k lepšímu za několik uplynulých let 
prošla. Veselý vzhled většiny školních budov, hřiště ve školním dvoře i 
zahrada mateřské školy, nová okna... I pro další rok máme další plány. 
Teď už záleží „jen" na tom, jaké finanční zdroje naše škola dostane, 
protože (bohužel) -  o peníze jde přece až v první řadě.

uedení školy
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ZDRAVÁ RODINA - ZDRAVÉ FINANCE CSOB
RC HEŘMÁNEK projekt Rodinného centra Heřmánek -  podpořený ČSOB

Místo konání: RC Heřmánek, Náves Svobody 38, 779 00 Olomouc -  Holice 
školící místnost v suterénu mateřské školy Olomouc -  Holice 

Doba konání: 9,00 - 13,30 hodin
Kontakt: rc-hermanek@seznam.cz, mob. 604 339 220, www.rc-hermanek.cz

Název vzdělávacího bloku
Úvod do finanční gramotnosti

Zákl. term inologie, finanční produkty

Rodinný rozpočet I. -  spoření, pojištění, krizové situace

Rodinný rozpočet II. -  praktické  příklady, jak  s dětmi m luvit o rozpočtu

Finance v pracovně právním  vztahu

Dávkový systém

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Zodpovědné zadlužování

Exekuce, osobní bankrot

Práva spotřebitele

Datum
31.10.2012
21.11.2012

12.12. 2012

16.1. 2013

13.2.2013
6.3.2013

3.4.2012

24.4.2012

15.5.2012
29.5.2012

Vzděláváníje určeno pracovníkům rodinných a mateřských center a dalších neziskových organizací, i široké veřejnosti. 
Je bezplatné.
Absolventi celého programu (min. 70% účast) získají osvědčení. Vybrat si můžete i jednotlivé bloky podle vlastního 
zájmu. Na kurzyje nutno se přihlásit min. 3 dny předem.
Hlídání dětí zajištěno: cena 50,-Kč/den, sourozenecká sleva 70,-Kč/den. Počet a věk dětí je nutno nahlásit min. den 
předem.

♦
HOLICKÝ LES ŽIJE UŽ DNES Sdružení proi

HOLICKY LES
V sobotu 8.9. 2012 proběhla Drakiáda na území budoucího Holického lesa 
pod taktovkou Sdružení pro Holický les a Rodinného centra Heřmánek.
Sluníčko se už od rána na nás usmívalo a odpolední větřík postupně přivál přes 60 účastníků. Draci velice rychle vylétli 
do oblak a mávali na nás svými pestrobarevnými ocasy. Asi po hodinové přehlídce létajících draků nás svolal zvuk 
trubky do stanu, kde na všechny účastníky čekalo překvapení -  dort jako Holický les. Při sladkém pohoštění jsme si 
připomněli jarní úklid Holického lesa. Sesbíráním 46 tun odpadků jsme vytvořili rekord v České republice v rámci 
mezinárodní kampaně Ukliďme svět, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody. Potom jsme opékali špekáčky.
Na závěr děti dostaly diplom jako památku na tento nezapomenutelný den.

loana Katodová
Fotky z drakiády si můžete prohlédnout na www.holicky-les.ic.cz
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Nic se neděje samo sebou (Mirek Marusjak)

„Ty Holické noviny (minulé číslo), jsou krásně barevné, ale nic v nich mimo fotek a termínového rozpisu fotbalových 
utkání HFK zajímavého není. Proč tam něco nenapíšeš?*' „A hezky se do nich obuj!" slýchávám na Návsi, u obchodů, 
v autobuse nebo u piva... Nevím, do koho se mám obout, nejsem žádný obuvník, ani Baťův vnuk, ani ničí mluvčí. Navíc, 
každý může napsat, vyjádřit svůj názor a tak obohatit vydání. Bombardujte KMČ svými dotazy, co vás o Holiči zajímá. 
Jistě obdržíte fundované odpovědi, buď osobně poštou nebo prostřednictvím HN. Často slyším litanie spoluobčanů, 
co všechno je štve. Proč se neobrátíte na kompetentní osoby? Z rozhovorů mimo jiné vyplývá, že většina z nás má 
existenční starosti, obavy o zaměstnání. Hold taková je doba.

Mnoho soukromých firem se stalo obětí tunelování - jak symbolické pro dnešní společnost. Mnozí přišli o práci 
jenom proto, aby si nějací gauneři koupili další auta, vily, jachty. Skoupí akcie firmy, maso sežerou, vyplivnou kosti a 
jdou o dům dál... Řada lidí tak přijde o zaměstnání a prochází ponižujícím kolotočem hledání práce. Když se člověk 
konečně dočká odpovědi, je to něco ve smyslu „my se vám ozveme" (rozuměj: už nás neotravujte!).

Neumíš anglicky? Máš smůlu! Vždyť se to dnes pomalu požaduje i po řidičích ještěrky. Nastudujte si nejprve slovník 
cizích slov, abyste věděli, co po vás, uchazečích o práci, bude zaměstnavatel požadovat. Máme zde kult mládí. Chcete-li 
být úspěšní, musíte být (či mít): týmový hráč s tahem na branku, iniciativní, aktivní, asertivní, dynamický, flexibilní, 
kreativní, precizní, odolný vůči stresu, orientován prozákaznicky a proaktivně optimistický s ochotou cestovat, mít 
zdravé ambice, „english" v řeči i psaní, komunikativní, přátelský, mít osobní nasazení a schopnost stanovit si priority, 
mít schopnost zapálit se pro daný produkt, radostně přijímat nové výzvy, přenášet své nadšení pro agilní vývoj na 
ostatní... Stručně řečeno stejným jazykem - manažerské fráze a kecy.

Pak dostanete dopis, „podmínky splňujete, pro velký zájem byl vybrán jiný uchazeč..." (rozuměj: jste starý!). Zbývá 
předčasný důchod, který je nižší a člověk je tak potrestán... za stáří! Kdo se důchodu nedožije, při stále se zvyšující 
hranici pro odchod na zasloužený odpočinek za léta poctivé práce, ušetří státu ještě mnohem víc. „Vlastenec je ten, 
kdo zemře před důchodem..." (Miloš Zeman)

Kdo nám ukáže cestu z tohoto bludného kruhu? Někdo řekne, že dnešní vláda si nakradla po sametu díky vazbám, 
co měla dříve... Taky často slyším „zlatí komunisté!" Myslím si, že to především byli ti, co „byli u komunistů", tedy ti, 
kteří dnes budou věřící, zítra ateisté, pozítří znovu komunisté, další den kapitalisté a další třeba feudalisté podle toho, 
kde je plné koryto. Za těch dvaadvacet let jste mi, pánové demokrati, ukázali, jak to umíte, plundrujete zemi hůře než 
nějací okupanti. Zloději! Z obřích volebních billboardů se na nás kření staré tváře s novým logem. Kohosi vybrat? Vždyť 
téměř každý je namočený v nějaké špíně nebo nekalostech! Pak jsou tu ještě extrémisté. Možná by některé jejich 
metody jako jediné na naše mocipány platily. Je čas vzít do ruky klacek a vyjít do ulic? „Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou..."
Olympijské hry v Londýně skončily. Čeští sportovci zaznamenali velké úspěchy. Deset medailí! Po šestnácti letech opět 

nečekaná úroda cenných kovů. Od 29. srpna do 9. září proběhla olympiáda paralympioniků. Ne tak sledovaná a ne tak 
pompézní. Přesto tito sportovci mají můj neskonalý obdiv za to, jak se umějí poprat s osudem a za jejich bojovnost. A to 
určitě nemají takovou podporu jako jejich zdraví kolegové. Pamatuji si na loňskou reportáž ČT kolem demonstrace lidí 
s postižením. ČT uvedla, že někteří tito lidé zneužívají dávky, a byla kameramanem zabrána právě jedna 
z paralympijských sportovkyň. Naše paralympioniky po návratu z her čeká nová omezující Drábkova sociální karta. 
Obdivuji všechny tyto lidi, že majíještě chuť reprezentovat.

Egon Bondy psal před více než čtvrtstoletím o situaci své generace. Někdo by mohl považovat za troufalé používat 
diagnózu z padesátých let minulého století na dnešní dobu, ale situaci vystihuje přesně:

„... naučili jsme se nevěřit v nic
a odvykli si milovat cokoliv
Naši otcové
učili nás věřit v lásku
My v ni nevěříme
Naši otcové učili nás věřit v poezii
My v ni nevěříme
Naši otcové učili nás věřit v revoluci 
My v ni nevěříme 
Někdo nám proklel ruce 
Ze všechno se v nich rozpadá 
Někdo nám proklel oči 
Ze všude vidíme hnus..."

„Jsem slepá.
Občas je mi smutno z lidí, 
kteří se mi vysmívají, 
ale pak si uvědomím, že 
oni jsou na tom ještě hůř 
než já - narodili se totiž 
bez srdce."

Cecilia Camellini,
2 zlaté a 2 bronzové medaile na 
paralympijských hrách 2012

Lide Český, i já se ptám:
„KDYTVÁ ZTRACENÁ VLÁDA VĚCÍTVÝCH 
ZPĚT SEK TOBĚ NAVRÁTÍ?"
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ZPRÁVY Z KMČ č. 4NAŠI JUBILANTI
Zprávy z holické komise najdete na internetové adrese www.olomouc.eu.

LEBOVÁ Jiřina 
ZDRÁHALOVÁ Jitka 
KVAPILOVÁ Blanka 

BALŠAN Karel 
OPRAVILOVÁ Jarmila 

PAČES Petr 
HROUZA Jaroslav 
ŠKODÍKOVÁ Marie 

MARUSJAKOVÁ Zdeňka 
KONEČNÁ Ludmila 
ŠLOSAROVÁ Marie 

KRATOCHVÍLOVÁ Hedvika 
ROŽNOVSKÁ Marie 
MAZANIKOVÁ Emilie 
HRADILOVÁ Bo&na 

NOVOTNÝ Radko 
HLOBILOVÁ Jaroslava 

PÁŤAL Jaroslav 
NOVÁKOVÁ Marie

- I

UPOZORNĚNÍ
Někteří majitelé psů nerespektují zákaz venčení psů volně pobíhajících.
Následně tito majitelů neuklízejí za psy exkrementy, které znečišťují veřejná 
prostranství v Holiči.
Policie pokutuje občany za způsobený nepořádek na veřejnosti, předává tyto viníky 
k řízení k přestupkové komisi MmOI.

Žádáme všechny občany, aby respektovali obecně závaznou vyhlášku 
města Olomouce č. 8/2005 „O udržování čistoty a pořádku na území 
města Olomouce".

Věnčící zóny v Holicí: V prodloužení ulice Na Krejnici -  pouze polní cesta 
V prodloužení ulice Holarova -  pouze polní cesta

SBĚROVÁ SOBOTA V HOLICÍ
V sobotu 20. října 2012 se uskuteční v Holiči 
sběrová sobota na dvou známých stanovištích v ulici 
U Cukrovaru
/  u kotelny/ a na rohu ulic U Hřiště a Emy Destinové. 
Skládku bude řídit pracovník TSmOI.

Do dalších let přejeme 
všem jubilantům  

pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu 

o rodinném kruhu.

Přivézt můžete zahradní odpad /trávu, ořezy větví, 
spadané ovoce/, linolea, nefunkční televizory, 
mrazničky, ledničky, pračky, vysavače, koberce, 
nábytek, matrace, sedací soupravy, hadry, zářivkové 
trubice, zbytky barev.

Vzácné životníjubileum 
ostaví

BURIANOVÁ Marie 
BARTOŇKOVÁ Elizabeta

LTěmto našim vzácným 
jubilantům  přejeme pevné 

zdraví, spokojenost, 
mnoho lásky a úcty nejen 

nejbíižších, ale i nás všech.

\  / /  v  /  v ,  /  v *Vazem ctenari,
pokud máte zájem poslat do Holických novin svůj 
příspěvek, informaci, zážitek, uzávěrka příspěvků 
probíhá vždy do 15.ledna, března, května, září, 
listopadu. Noviny potom vycházejí na začátku 
následujícího měsíce.

KMČ č. 4 Redakce HN

]_

NOSTALGICKÁ VZPOMÍNKA
Milí holičtí spoluobčané,

píši vám pár svých myšlenek ovšem z trochu jiného soudku, než jste zvyklí. Proud času mě táhne zpět mou pamětí. Chci vám 
nastínit charakterjednoho výborného člověka.
Proč o tom píši?

Důvod je ten, že 18. září tomu byl již rok, co odešel na věčnost. Jmenoval se Pavel Fryšták a já stále nemohu zapomenout na 
pravdomluvného, skromného, poctivého a spolehlivého člověka, ale hlavně kamaráda, který hýřil humorem a vždy uměl podat 
pomocnou ruku vtěžkých chvílích.

Jeho úmrtí mě velice zarmoutilo a teď s odstupem času jsem pochopil, jak mi tento člověk chybí. Bylo mu pouhých 48 roků, 
když podlehl těžké a zákeřné chorobě.
Byl to dobrý kamarád, jistě mi dajíza pravdu všichni, kteří ho znali. S odstupem času se snažím některé jeho kladné vlastnosti si 
vštípit a uchovat v paměti. Říká se, že každý je nahraditelný, ale není tomu tak. Chtěl bych mu touto cestou velmi poděkovat za 
jeho dobrotu, lidskost a pomoc.
Možná vás potkalo něco obdobného a chápete moje pocity.
Važte si svého zdraví a přátel, kteří vás obklopují.

Vítězslav Marek ml.

-6-
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Soutěžit můžete nejpozději do 15. listopadu 2012. Odpovědi prosím vhoďte do 
schránky KMČ, kterou najdete v chodbě pošty a detašovaného pracoviště 
magistrátu města vlevo na stěně, (hnědá schránka)

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 

O PĚKNÉ CENY OD NÁS
Správné řešení křížovky ze srpnového čísla: “Gerge B. Shaw: Je lepší žertu rozčilovat nežli nudit”
Stoličková Anežka, U Cukrovaru 8, Holice - překvapení, Kubalová Jiřina,U Cukrovaru 14 A, Holice - překvapení
Redakce výhercům blahopřeje. Cenu si můžete vyzvednout jen v pondělí v kanceláři detašovaného pracoviště MmOI. v úředních hodinách.

HUDEBNÍ

AESKY-ZN PRO CASTANGL. MÁCKÉPIANO MORAVKY♦ UCHOPIANIS- PlAVIDLO

PEVNÝ
PODPA-
LOVAC

estrádní
UMĚLEC

TUZE
MÁLO

♦
STŘEDKU

ČESKÝ
POLITIK

MUŽSKÉ
JMÉNO

VODNÍ
SKLUZAVKA♦

MYTHO-OKKA.
LOGICKÝASY.

KRASAVECADONIS.
TPA DAREBÁK

VE
VODO
ROVNĚ

POLOZE

Činnost
ŠVA

DLENY

DOMÁCKY
ISABELA

MENŠÍ
KOVY

INICIÁLY

CÉVA
NEJMEN-

ŠÍHO
PRUMÉRU

NEZNÁMÍ
PISATELÉ

ZN. NIKLUMĚSTOAVALAT, V JV.AMT, BYTE NIGÉRII UDIVENÝ

NÁZEV
SOU

HVĚZDÍ
RAKA

NAŠ
DIRIGENT

A SKLADA
TEL

(JOSEF)

SKANDAL
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HOLICKY SPORT Tabulka střelců 1. HFK Olomouc 2012/2013
1 gól - Radim Kopecký, David Čep, Patrik Šimko
2 góly - Rastislav Chrnělo
3 góly - Ondřej Čtvrtníček, Libor Žondra, Jan Hromek,

Ondřej Murin, Matěj Biolek 
6 gólů - David Kobylík 
(Pozn.: Branky vstřelené v Poháru a II. lize.)

TABULKA II. LIGA
Tvm Záp + 0 - Skóre Boďv PK (Prav)

1. Znojmo 11 8 2 1 16:6 26 (8)
2. Viktoria Žižkov 11 7 13 16:8 22 (4)

Realizační tým
Hlavní trenér Oldřich Machala
Asistent trenéra Petar Aleksijevič
Vedoucí mužstva, sekretář klubu a mládeže,
tiskový mluvčí a TMS manažer Miroslav Derco
Masér Tomáš Andrés
Lékař MUDr. Rudolf Ditmar
Kustod Jiří Slavíček

3. Bohemians 1905 11 6 3 2 19:9 21 (3)
4. l.HFK Olomouc 11 6 2 3 20: 15 20 (5)
5. Sokolov 11 5 4 2 16:9 19 (4)
6. Pardubice 11 4 3 4 17:12 15 (0)
7. Vlašim 11 4 3 4 14:17 15 1-3)
8. Varnsdorf 11 4 2 5 16:13 14 (-4)
9. Ústí nad Labem 11 4 2 5 13:17 14 (-1 )
10. FastavZlín 11 4 2 5 12:16 14 1-1)

Soupiska týmu
Brankář Vojtěch Šrom 
Brankář Michal Karabina 
Obránce Patrik Šimko 
Obránce Tomáš Dadák 
Obránce Radim Kopecký 
Obránce Jaromír Lukášek 
Obránce Ondřej Murin 
Obránce David Čep 
Záložník Ondřej Čtvrtníček

11. Táborsko 11 2 6 3 10:9 12 1-6)
Záložník David Kobylík 
Záložník Michal Kovář 
Záložník David Hromek 
Záložník Ladislav Onofrej 
Záložník Matěj Biolek 
Útočník David Korčián 
Útočník Libor Žondra 
Útočník Rastislav Chrnělo

12. Karviná 11 3 3 5 11: 18 12 1-6)
13. Bohemians Praha 11 1 8 2 8:9 11 1-4)
14. Most 11 2 4 5 11:19 10 1-5)
15. Orava 11 1 4 6 12:25 7 1-11)
16. Čáslav 11 1 3 7 6:15 6 1-9)

TABULKA VÝSLEDKŮ HFK VE DRUHÉ UZE:

termín domácí hosté skoré
Ústí29. 9. HFK

Čáslav22. 9. HFK
Žižkov16. 9. HFK

8. 9. HFK Varnsdorf
2. 9. Táborsko HFK

Opava25. 8. HFK
Vlašim18. 8. HFK

Zlín11.8. HFK
5. 8. Znojmo HFK

Bohemians6. 10. HFK
14. 10. HFKMost

1. Radost v kabině mužstva po vítězném utkání s Mostem
2. Na rozcvičení se chystá Jan Hromek s číslem 7
3. Zleva Jaromír Lukášek, Matěj Biolek, Libor Žondra

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 číslo vyšlo v dubnu 2012.
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