KAM NA HOLICKU
Květen 2022 - I.
Termín

Místo

Akce

1.5.2022
Od 13 hod

Horní Ředice

Každé pondělí
Od 19:30 hod

VC Paprsek
Dolní Jelení

Lekce pomalého, klidného cvičení pod vedením kvalifikované cvičitelky jógy Lucie
Schejbalové. Hlavní důraz je kladen na dýchání a práci s dechem, protažení, uvolnění
a relaxaci. Více na www.centrumpaprsek.cz

5.5.2022
Od 17 hod

Gymnázium
Dr.E.Holuba
Holice

Koncert pro Afriku s ABBOU

5.5.2022
Od 17:30

Stodola areálu
fary
Horní Jelení

6.-31.5.2022

Kulturní dům
Holice

Prvomájový cyklovýlet
Každoroční výlet na kolách po okolí Holicka. Sraz ve
13:00 u Obecního domu. Více na www.horniredice.cz

Jemná jóga

Přijďte si připomenout nejznámější hity skupiny ABBA v podání pěveckého sboru gymnázia. Více na www.gyholi.cz

Tropické orchideje
Přednáška s promítáním P. Jaroslava Jiráska o krásách, zvláštnostech, rozmanitosti,
výskytu v přírodě a pěstování orchidejí. Více na www.hornijeleni.cz

Přehlídka tvorby výtvarného oboru ZUŠ Karla Malicha
Vernisáž dne 6.5.2022 od 17 hodin. Prostory galerie + vitríny I. Poschodí. Více
na www.kdholice.cz

Ústřední kolo ve hře na bicí nástroje
6.-7.5.2022

ZUŠ K. Malicha Po oba dny probíhá celostátní soutěž sólových hráčů a souborů (bicí i akustické nástroHolice
je). V pátek to jsou bicí soupravy a v sobotu melodické bicí a soubory bicích nástrojů
do 15 členů. Více na https://www.zusholice.cz/

Sportovní kurz Buď fit pro začátečníky v uzavřené skupině
Každý pátek do
konce června
Od 18:30 hod

VC Paprsek
Dolní Jelení

7.5.2022

SC Blanka
Horní Ředice

Pokud hledáte zábavnější alternativu namísto posilovny, je toto intenzivní celotělové
cvičení, kombinace silového a aerobního tréninku, s použitím zátěžové tyče, kotoučů
tří hmotností a stepu ideálním řešením pod vedením zkušené cvičitelky Petry Burcalové. Více na www.centrumpaprsek.cz

Craw Maga – kurz účinné sebeobrany pro ženy a děti
Pod vedením Michala Janouška se naučíme, jak se správně bránit. Velmi oblíbený seminář.
Více
na
https://www.facebook.com/445174615651197/photos/
a.445180802317245/2057856611049648/

Ředický atleťák
8.5.2022
Od 13:30 hod

SC Blanka
Horní Ředice

8.5.2022
Od 14 hod

Kulturní dům
Holice

10.5.2022
Od 19 hod

Kulturní dům
Holice

13.5.2022
Od 19 hod

Kulturní dům
Býšť

Atletika nanečisto pro děti i dospělé. Přijďte si užít nedělní odpoledne a vyzkoušet atletické disciplíny hod granátem, skok do dálky, běh a sprint. Více na
www.facebook.com/events/309321231287057?ref=newsfeed

Festival Jana Holuba
Přehlídka dětských dechových orchestrů zavítá do Holic
po šesté. Více na www.kdholice.cz

Zdeněk Izer „Na plný coole“
Celovečerní zábavný pořad Zdeňka Izera, ve kterém se diváci
opět setkají s jeho jedinečným humorem. Více na www.kdholice.cz

MARIEN – folkový koncert
Koncert folkové skupiny pro každého …Více na www.byst.cz

16. Hradubický běh
14.5.2022
Od 9 hod

Pardubice,
Přátelský běh mezi městy Hradec Králové a Pardubice, kde je start závodu. Cílem je
Hradec Králové Čeperka. Délka trati 10 km. Závod zapojený do Běžeckého poháru D35. Více
na https://d35.ph7.cz/

Hasičské závody
14.-15.5.2022

Městský stadion Okresní kolo mladých hasičů, okresní kolo dorostu, požárního sportu a kvalifikace
Holice
na MČR v běhu na 60m. K vidění budou různorodé disciplíny. Přijďte se podívat a podpořit místní družstva.
Vydává Kancelář MAS Holicko, o.p.s., Náměstí T. G. Masaryka 24, 534 01 Holice
IČ: 27511448 - sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice - www.holicko.cz - www.facebook.com/mas.holicko
Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na e-mail: mas@holicko.cz

KAM NA HOLICKU
Květen 2022 - II.
Termín

Místo

Akce
Přednáška "Rozpad rodiny očima dětí"

19.5.2022
16-17:30 hod

RVC Holoubek
Holice

21.5.2022
7-14 hod

Mazanec
Uhersko

24.5.2022
8:30-12 hod

RVC Holoubek
Holice

Přednáší Mgr. Markéta Manová - pracuje jako sociální a poradenská pracovnice v Ambulantním centru
pro děti a dospělé s nejrůznějším spektrem potíží. Zároveň
pracuje jako terapeut v centru pro rodinné poradenství, pracuje s celým rodinným
komplexem. Vstupné 50 Kč a přihlášení přes přihlašovací formulář na
www.rvcholoubek.cz

Rybářské závody Uhersko
Registrace od 6 hod

Společný výlet autobusem do Mini ZOO v Častolovicích
Sraz na autobusovém nádraží 8:15, odjezd v 8:30 hodin. S sebou si vezměte svačinu a
dobrou náladu. Návrat kolem 12 hodiny. Přihlaste se v Holoubku nebo na mobil na
mobil 733 141 960, 606 911 379

Jiří Kolbaba „Sedm divů Islandu“
27.5.2022
Od 18 hod

Kulturní dům
Holice

Island je druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická geologie z něj dělá ojedinělé,
fotogenické místo. Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé
ledovce, vulkanickou barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i ráj. Cestovatel
a fotograf Jiří Kolbaba, vicepresident Českého klubu cestovatelů, který navštívil již přes
130 zemí světa, byl na oblíbeném Islandu minimálně již dvacetkrát. Diashow Jiřího Kolbaby pořádaná k výročí cestovatele Dr. Emila Holuba. Více na www.kdholice.cz

Výročí 70 let od založení školy ZUŠ Holice

27.-28.5.2022

ZUŠ K. Malicha
70 let založení ZUŠ Holice - v bohatém programu se představí kapely a soubory celé
Holice
školy. Více na https://www.zusholice.cz/

46. ročník Festivalu trampských písní v Horním Jelení

27.-29.5.2022

Horní Jelení

28.5.2022
Od 7:30 hod

Holice

28.5.2022
9-11 hod

Autocamp
Hluboký
Holice

Pátek 27.5.2022 v 21 hod– slavnostní zapálení festivalového ohně. Sobota 28.5.2022 - přehlídka soutěžních
kapel, v podvečer vystoupení hostů. Neděle
29.5.2022 v 10 hod - slavnostní ukončení festivalu,
vítězná kapela zahraje poslední píseň festivalu.
Doprovodný program festivalu: Mobilní trampské
muzeum – expozice trojrozměrných předmětů, článků,
fotografií, příběhy osobností trampingu, suvenýry týkající
se historie trampingu. Více na www.kftp.cz

Akademie pro starší a pokročilé: Poznávací zájezd
Program zájezdu: Hrusice – Konopiště – Průhonice. Vedoucí zájezdu: Mgr. Jaroslava
Janečková. Více na www.kdholice.cz

Hledání „Perníkového srdce“
Dobrodružná cesta se spoustou úkolů a luštění záhadné tajenky v okolí rybníku Hluboký. Více na www.ddm.holice.cz

Guláškošt Holice 2022
28.5.2022
11-23 hod

7. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše plný kuchařMěstská tržnice ských workshopů a ochutnávek dobrého jídla a pití, spojeHolice
ný s gastro jarmarkem, soutěžemi pro jedlíky a hudebním
programem. Pořádá spolek Kultura pro město, z.s. Více na
https://gulaskost.kulturapromesto.cz

28.5.2022
Od 15:00 hod

Hájenka
v Žernově
Chvojenec

Koncert v Žernově

28.-29.5.2022

Jezdecká stáj
Dolní Jelení

Rodeo a Junior Cup

V programu se představí Hubertovi trubači, velice příjemný koncert v příjemném prostředí.
Oblíbené westernové disciplíny, v sobotu pro dospělé, v neděli pro děti.
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