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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Mezi příjemné zprávy patří to, že jsme po roční odmlce byli opět 

úspěšní  (jako v letech  předešlých)  se žádostí  v grantovém programu 
Libereckého kraje, kde jsme získali 50 000 Kč na opravu sochy sv. Jana Nepomuc-
kého u kostela  ve Studenci.  Jenom podotýkám,  že v loňském roce  jsme finanční 
prostředky neobdrželi z důvodu, že jsme získali peníze právě každý předešlý rok. 
Jsem proto tomu rád, že letos opět můžeme čerpat.

Další pozitivní zprávou je ta, že konečně byla vypsána výzva, do které můžeme 
přihlásit  náš  projekt  ohledně  zateplení  a výměny  zdroje  vytápění  v budově  MŠ 
Zálesní  Lhota.  Celková (malá)  výše  finančních  prostředků,  které  byly  uvolněny,  
však už teď předurčuje, že to bude veliký boj. Nepřidá tomu ani to, že do těchto 
žádostí se mohou přihlásit i původní zdroje „na plynové kotle“, které bývaly dříve 
zařazovány v jiných výzvách. Pokud to mám shrnout, tak na málo peněz bude ještě 
více žádostí, než se dříve očekávalo.

Jiří Ulvr, starosta

Návštěva prezidenta v Libereckém kraji
Ve dnech 18.–20. dubna 2011 proběhla návštěva prezidenta republiky Václava 

Klause  s manželkou  v Libereckém  kraji.  Jednalo  se  již  o třetí  termín,  jelikož 
předchozí  dvě  naplánované  návštěvy  byly  zrušeny jednak  z důvodu předčasných 
voleb u nás, tak podpisem mezinárodní smlouvy o snížení počtu jaderných zbraní 
prezidentů Ruska Dmitrije Medvěděva a Spojených států Baracka Obamy v Praze.

Během  těchto  tří  dnů  jsem  byl 
pozván jak na slavnostní přijetí v sídle 
Libereckého  kraje,  tak  na  slavnostní 
(závěrečný) oběd v Lázních Libverda. 
Při  obou  dvou  setkáních  jsem  měl 
možnost  si  s prezidentským  párem 
osobně  promluvit.  To,  že  naši  obec 
znají,  jsem předem věděl a i sami mi 
to  potvrdili.  O to  více  jsem byl  pře-
kvapen,  když  se  začali  ptát  na  naše 
poslední úspěchy, konkrétně na stavbu 
nové  školky,  či  „stříbrnou“  plaketu 
v mezinárodní soutěži Entente Florale 
Europe.
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M l u v i l i  j s m e  a l e 
i  o  tom,  čeho  chceme 
dosáhnout,  jaké  máme 
cíle,  tak i o věcech,  které 
nás  trápí.  Osobní  setkání
 
 
 
 
 
 

 s prezidentským  párem  se  nena-
skýtá zrovna každý den, o to víc ale 
potěší,  když  oni  sami  překvapí 
s otázkou, o které jsem si myslel, že 
nemohou mít ani tušení.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky
Opět  Vám  podávám  nové  informace,  jak  to  vypadá  s rekonstrukcí  silnice 

Studenec  –  Horka  u Staré  Paky.  Dne  12. 4. 2010  proběhlo  jednání  v budově 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Zápis z tohoto jednání Vám přináším:

Zápis z jednání konaného dne 12. 4. 2011 ve věci „Silnice II/293 Rekonstrukce 
úseku Studenec – Horka u Staré Paky“, přípravy projektové dokumentace ve 
stupni PDPS a připravenosti pro podání žádosti pro dotaci z ROP

Přítomni:
– pí Jakešová – vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK),
– p. Petera  –  silniční  technik,  oddělení  pozemních  komunikací,  odbor  dopravy 

KÚLK,
– p. Růžička – náměstek technicko-správní Krajské správy silnic Libereckého kraje 

(KSS LK),
– p. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK,
– p. Tomáš Čáp – investiční referent KSS LK,
– p. Ulvr – starosta obce Studenec,
– p. Janda – projektant dokumentace, Projektservis Jičín.
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Výsledek jednání:
1. Liberecký kraj má schválený záměr ze dne 8. 6. 2010 ze zasedání RK o zařazení 

výše  jmenované  akce  do  Regionálního  operačního  programu  NUTS  II 
Severovýchod pro období 2007–2013, oblast  podpory 1.1 – Rozvoj regionální 
dopravní infrastruktury, 4. kolo výzvy.

2. Krajská  správa  silnic Libereckého kraje  má kompletně  zařízenou akci,  tzn.  je 
dokončena projektová dokumentace ve stupni PDPS, je vypracován rozpočet, je 
rozdělen na stavební objekty a na uznatelné a neuznatelné náklady,  je zařízeno 
stavební povolení, které je prodlouženo do 31. 10. 2011.

3. Krajská  správa  silnic  LK  požádá  v dostatečném  intervalu  o prodloužení 
stavebního povolení.

4. Krajský  úřad  Libereckého  kraje  –  odbor  dopravy prověří,  zda  je  možné akci 
stavebně zahájit před schválením a udělením dotace z Regionálního operačního 
programu. V případě kladného stanoviska Ing. Jakešová (KÚLK) slíbila zahájit 
stavební  práce  na  jaře  2012  s tím,  že  objízdné  trasy  by  byly  realizovány  na 
podzim 2011, popřípadě na jaře 2012.

5. Krajská správa silnic LK za spolupráce s projektantem provede místní  šetření, 
kde bude aktualizován rozsah SO 106 – Dopravně inženýrské opatření (objízdné 
trasy).

6. Krajský  úřad  Libereckého  kraje  (Ing. Jakešová)  slíbila,  že  v roce  2011  se 
uskuteční  výběrové  řízení  na  zhotovitele  stavebních  prací.  V případě  přípravy 
k zahájení  výběrového  řízení  bude  KSS  LK  vyzvána  písemně,  kde  budou 
uvedeny  další  podrobnosti  (kdo  provede  výběrové  řízení  KSS  LK  ×  KÚLK 
a jiné).

7. Obec Studenec pošle na KÚLK smlouvu o dotaci  na poskytnutí  neuznatelných 
nákladů na adresu: vladimir.petera@kraj-lbc.cz

8. Krajský úřad Libereckého kraje – odbor dopravy (Ing. Petera) prověří možnost 
zařazení  do uznatelných  nákladů faktury  za  projektové  práce,  které  objednala 
obec Studenec.

Za Liberecký kraj: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy
Za Obec Studenec: Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Zapsal: Ing. Martin Čáp, 12. 4. 2011

Pokud to mám nějak shrnout, tak ke dnešnímu dni platí to, že v letošním roce 
proběhne  výběrové  řízení  na  zhotovitele  celé  akce.  V době  uzávěrky  tohoto 
Zpravodaje  platí  i to,  že současné  podmínky daného dotačního titulu,  ze kterého 
bude vše financováno, umožňují, že práce mohou začít i dříve, než samotná výzva 
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bude vypsána. Krajský úřad na tomto jednání potvrdil jednak to, že tato akce ve 
výzvě musí uspět, a jednak, že na tuto stavbu jsou finanční prostředky zajištěny.

Toto tedy jsou nejnovější  zprávy,  které  zajímají  většinu z nás,  nedokážu však 
odhadnout, co ještě může nastat, aby vše bylo zase jinak. Termín spuštění celé akce 
tedy na tomto jednání zněl – jaro 2012.

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2011
Dne  18. 5. 2011  navštívila  naši  obec  hodnotící  komise  soutěže  Vesnice  roku 

2011.
Musím poděkovat zástupcům dobrovolných spolků, organizací, tak i podnikate-

lům, kteří přijali pozvání na schůzku se členy komise.
Letošní  rok  jsem  chtěl  tuto  soutěž  pojmout  trochu  jinak,  zaměřit  se  trochu 

detailněji na každou stuhu. Prohlídka obce probíhala také jinak než roky předchozí, 
jelikož komisaři měli zajištěn odvoz od budovy obecního úřadu koňskými kočáry.

Pravidla  krajské  soutěže  jsou  nadále  stejná:  každá  obec  má  podle  pravidel 
90 minut na podání a obhajobu svých záměrů, které musely být zhotoveny a dodány 
do  konce  měsíce  dubna.  Stejné  zůstává  i to,  že  výsledky  krajského  kola  budou 
známy, tak jako loni, do konce měsíce srpna.

Děkuji všem, kteří mi pomohli s přípravami, tak i děkuji „pánům kočím“ Vladi-
slavu Synkovi a Miloslavu Vydrovi.

Jiří Ulvr, starosta
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Studenecké míle 2011
Stalo  se  to  již  pravidlem, 

že  poslední  květnová  sobota 
(letos  28. května  2011)  patří 
soutěži  historických  vozidel 
Studenecké míle,  „O pohár 
starosty obce“. V letošním ro-
ce jsme mohli být svědky již 
4. ročníku. Páteční počasí ne-
předvídalo nic dobrého, ale 
sobotní  den  se  vydařil  ke 
spokojenosti  všech,  a tak 

jsme  mohli  přivítat  rekordní 
počet  účastníků  soutěže.  Pár 
snímků  Vám  přináším.  Daleko 
větší  počet,  včetně  informací 
z celé soutěže s uvedením vítězů 
jednotlivých  kategorií,  naleznete 
na: 
www.studeneckemile.estranky.cz

D ě k u j i  p a n u  J i n d ř i c h u 
Synkovi ,  Tomáši  Chrtkovi ,
celému  kolektivu  pořadatelů 
 

 včetně  hasičů,  kteří 
přispěli  ke  zdárnému 
průběhu  a spokojenosti 
Vás  všech.  Děkuj i  
všem partnerům akce, 
tak  i vám  Všem,  kteří 
jste  přišli  nebo  se 
i přímo  tohoto  závodu 
zúčastnili.

Jiří Ulvr, starosta
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Poděkování
Tak jako každý rok, tak i letos děkuji všem 

žákům základní školy, kteří posbírali odpad-
ky podél silnic.

Všem školou a školkou povinným žákům 
a žáčkům  přeji  krásné  sluneční  prázdniny. 
Rodičům  a všem  ostatním  hezky  strávenou 
dovolenou a především šťastný návrat  domů 
Vám všem.

Jiří Ulvr, starosta

Sdělení pro občany
Zálesní Lhoty

Vzhledem  ke zrušení  spoje  č. 8 na  lince 
č. 670071  Zálesní  Lhota–Jilemnice bude v průběhu letních prázdnin  1. 7. 2011–
31. 8. 2011 jezdit  každou  středu  v 7.00  hodin mikrobus  ze  Zálesní  Lhoty  do 
Studence na Špici k autobusovému spoji do Jilemnice, který odjíždí v 7.25 hodin ze 
Špice.

Zastavovat bude po autobusových zastávkách v Zálesní Lhotě.

Josef Boura, místostarosta

Změny jízdních řádů autobusů od 12. června
Dovolujeme  si  informovat,  že  k 12. červnu  2011 (celostátní  termín  2. změny 

jízdních řádů 2010/2011) dochází v linkové autobusové dopravě k následující změně 
jízdního  řádu  na  lince  670 061  Jilemnice,  nemocnice  –  Studenec  –  Bukovina 
u Čisté – Horka u St. Paky – Levínská Olešnice:

– Večerní spoj č. 26 bude nově výchozí již od železniční stanice Horka u St. Paky 
a zároveň odjede o několik minut později (od žel. st. v 19.18, z aut. st. v 19.20, 
nyní již v 19.10) z důvodu požadovaného přípoje od vlaku 5472 z Jaroměře.

Jan Roženský, KORID LK, s. r. o.,
koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje

10 OÚ Studenec

Připomínáme 
placení poplatků za 
odpady na rok 2011

Poplatek  je  splatný  do 
30. 6. 2011 do pokladny na 
OÚ  Studenec,  poštovní  pou-
kázkou nebo převodem z účtu, 
pokud si  na obecním úřadu 
vyžádáte variabilní symbol. 
Poplatek za odpady je  stejný 
jako  v loňském roce,  tedy 
500 Kč na osobu.
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Změna č. 1 Územního plánu Studenec
Územní  plán  Studenec,  který  byl  vydán  opatřením  obecné  povahy  dne 

14. 1. 2009. Zastupitelstvo obce z vlastního podnětu rozhodlo o pořízení změny č. 1 
Územního plánu Studenec dne 15. 12. 2010.

Rozhodnutí o pořízení změny č. 1 Územního plánu Studenec (dále jenom „změny 
č. 1 ÚP“) vedly zastupitelstvo obce kromě jiného tyto dva základní důvody:

– novým  vymezením  zastavitelných  ploch  vyhovět  potenciálním  stavebníkům 
k naplnění jejich potřeb realizovat výstavbu rodinných domů,

– navrátit některé zastavitelné plochy vymezené v územním plánu Studenec zpět do 
nezastavěného území, a to z naprostého  nezájmu jak vlastníků těchto pozemků 
o jejich zastavění, tak nezájmu potenciálních stavebníků o tyto plochy (lokality).

Vymezení nových ploch pro výstavbu rodinných domů je podmíněno provedením 
vyhodnocení stávajícího stavu využívání zastavitelných ploch v řešeném území.

Všechny požadavky, které vlastníci uplatnili v termínu, byly do konceptu návrhu 
zadání změny č. 1 ÚP určeným zastupitelem p. Vanclem zapracovány a následně byl 
tento koncept předán pořizovateli změny č. 1 ÚP MěÚ v Jilemnici (úřad územního 
plánování a stavebního řádu).

Vlastníci pozemků a staveb i ostatní (občané i organizace), kteří budou návrhem 
změny č. 1 ÚP dotčeni, se i touto formou vyzývají k pečlivému sledování postupu 
pořizování změny č. 1 ÚP. Nejpozději při veřejném projednání, které se uskuteční 
pravděpodobně v druhé půlce letošního roku, bude mít možnost každý uplatnit své 
připomínky  k návrhu  změny  č. 1  ÚP.  Vlastníci  pozemků  a staveb  dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti budou mít možnost podat své námitky k změně č. 1 ÚP 
nejpozději při veřejném projednání.

OÚ Studenec

Co s posekanou trávou?
Odpověď na nerudovskou otázku „kam s ní“ je jednoduchá: na kompost.
Bohužel se v poslední době stává, že občané posekanou trávu sypou do koryta 

Olešky, čímž porušují zákon o odpadech. Někdo si řekne, že posekaná tráva není 
odpadem,  ale  to  se  mýlí,  tráva  odpadem  je  a nakládání  s ní  podléhá  zákonu 
o odpadech.  Podle tohoto zákona také hrozí tomu, kdo jej  poruší,  vysoké pokuty 
a nejen podle tohoto zákona, ale například:

OÚ Studenec 11
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Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
§ 46

Ochrana vodních toků a jejich koryt
§ 46 (1) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, 
poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat 
do vodních toků předměty,  kterými  by mohlo dojít  k ohrožení plynulosti  odtoku 
vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž 
by mohly být splaveny do vod.

§ 116
§ 116 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
l) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2,
§ 116 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l),

Zákon č. 200/1990 Sb. (o přestupcích)
Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 47
§ 47 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená 
místa.
§ 47 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Zápis z výběrového řízení na opravy cest

Studenec – Zálesní Lhota, úprava komunikace na p. č. 2550
Studenec – oprava cesty na p. č.2062/2 a 1902

Složení  výběrové  komise:  Jiří  Ulvr,  Ing. Josef  Boura,  Václav  Vancl,  Ing. Martin 
Hamáček, Ing. Marie Tauchmanová

Vyzvány byly firmy:
1. H&N&H s. r. o., Jizerská 756, 514 01 Jilemnice
2. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
3. L. N. Ludmila Němcová, Pernerova 168, 530 02 Pardubice
4. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
5. M-silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov

12 OÚ Studenec
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Na základě výzvy podaly nabídku čtyři firmy:

1. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice:
nabídnutá cena 1 478 518,80 Kč, záruka – 36 měsíců

2. L. N. Ludmila Němcová, Pernerova 168, 530 02 Pardubice:
nabídnutá cena 1 367 426 Kč, záruka – 36(60) měsíců

3. H&N&H s. r. o., Jizerská 756, 514 01 Jilemnice:
nabídnutá cena 1 536 045,50 Kč, záruka – 60 měsíců

4. M-silnice a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3:
nabídnutá cena 1 199 193 Kč, záruka – 60 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvýhodnější z nich, tj. nabídku 
firmy: M-silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov.

ve Studenci 27. 4. 2011

Informace České pošty, s. p.

Dobrý den, pane starosto,
píši  Vám  informaci  ohledně  změny  připravované  od  1. 7. 2011  ve  Vaší  obci 

Studenec  u Horek.  K tomuto  datu  bude  spuštěno  doručování  ve  Vaší  obci 
doručovateli z řídící pošty Jilemnice, tzv. motorizovaným doručováním. Z hlediska 
pobočky České pošty a jejího fungování se nic nemění, pouze bude poštou podací, 
tj. nebude mít doručovatele.

Písemná informace o této technologické změně bude roznesena všem adresátům 
v rámci Vaší obce dosavadními doručovateli, a to ještě před nastolením změny.

Z hlediska dodávání zásilek může dojít ke změně oproti současnému stavu, avšak 
v souladu se zákonnými  časy nám stanovenými,  tj.  od 8 do 16 hodin.  V případě 
nepravidelností je možnost se obrátit na řídící poštu Jilemnice, tel. 481 543 088.

Věřím, že tato technologická úprava nepřinese zbytečné potíže při dodání zásilek 
a obyvatelé Vaší obce budou s našimi službami i nadále spokojeni.

Přeji Vám příjemný den.
S pozdravem

Ing. Tomáš Plíhal, Česká pošta, s. p.
manažer obvodu Jablonec nad Nisou
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Vítání občánků
Při jarním vítání občánků dne 27. 4. 2011 se sešlo 12 dětí.

Michal Ott Zál. Lhota 207
Ondřej Kuřík Studenec 247
Gabriel Voňka Studenec 24
Sára Kovářová Studenec 283
Matěj Šulc Studenec 433
Věra Nováková Studenec 372
Max Pacholík Zál. Lhota 39
Ela Korotvičková Studenec 300
Max Korotvička Studenec 300
Tereza Fischerová Studenec 352
Natálie Horáčková Studenec 416
Markéta Hylmarová Studenec 199

Na  vítání  vystupo-
valy  děti  z Mateřské 
školy ve Studenci. Dě-
kujeme jim za účinko-
vání a paní učitelce za 
to,  že  s nimi  tanečky 
a písničky nacvičila.

Dětem i  rodičům 
přejeme mnoho radosti 
a spokojenosti  v dal-
ším životě.
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Rozvoj a propagace pohraničí ve 
spolupráci česko-polských obcí

Jilemnicko – svazek obcí získalo dotaci pro realizaci projektu 
„Rozvoj  a propagace  pohraničí  ve  spolupráci  česko-polských 
obcí“. Finanční podpora do našeho regionu přijde z prostředků Evropského fondu 
regionálního  rozvoje  –  Fond  mikroprojektů  Cíl  3 OPPS  2007–2013. 
Zprostředkovatelem této podpory je Euroregion Nisa, pod který Jilemnicko územně 
patří.  Projekt  je  nastaven  na  jednoroční  dobu  realizace,  v rámci  které  bude 
uskutečněno několik samostatných aktivit.

Díky  finanční  podpoře  bude  především  připravena  aktualizace  a rozšíření 
rozvojové  strategie  mikroregionu  Jilemnicko  na dlouhodobý  horizont  10 let. 
Proběhne  sběr  projektových  záměrů  u všech  členských  obcí  a zároveň  budou 
stanoveny projektové  cíle  pro  mikroregion  jako  celek.  Nová  strategie  bude také 
rozšířena o kapitolu přeshraniční spolupráce, kde se členské obce Jilemnicka budou 
zabývat  možnostmi  spolupráce  se  stávajícím  partnerem  městem  Karpacz. 
Komplexní  dokument  bude  představen  veřejnosti  a bude  také  volně  k dispozici 
v elektronické podobě.

Prostřednictvím projektu bude dále připraven jednotný grafický manuál pro celý 
mikroregion Jilemnicko. Tento dokument a vzniklé šablony budou sloužit obcím pro 
jejich administrativu a prezentaci.  S tím souvisí  i pořízení drobných propagačních 
předmětů a také překlad  stávajících webových stránek do polštiny.  Obsah polské 
verze bude více zaměřen pro potřeby cestovního ruchu.

Realizace projektu umožní zlepšit prezentaci mikroregionu a především vystaví 
základy pro jeho další rozvoj a také spolupráci v rámci příhraničního partnerství.

Zahájení realizace projektu: 1. dubna 2011
Ukončení realizace projektu: 31. března 2012

Celkový rozpočet projektu: 15 507,96 eur
Financování z ERDF: 13 181,76 eur
Vlastní podíl Jilemnicka: 2 326,20 eur

Ing. Radka Paulů, manažerka svazku
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Noc kostelů 2011 – tentokrát i ve Studenci
Pátek 27. května se letos 

v celé  České  republice  stal 
dnem, kdy se dveře mnoha 
malých  i velkých  chrámů 
otevřely široké veřejnosti 
a zvaly ke chvíli odpočinutí 
a zastavení  se.  Zapojily  se 
i kostely u našich sloven-
ských a rakouských sousedů.

Smyslem  akce  je  před-
stavit  něco  ze života  kře-
sťanských společenství, na-
bídnout  prostor  pro  setkání  a zároveň něčím přispět  společenskému a kulturnímu 
životu  v obci.  Navíc  má  mít  tato  noc  přesah  i do  zbytku  roku,  kdy  mají  věřící 
zůstávat otevření těm, kdo hledají.

V letošním roce  se  svou troškou  připojila  i Římskokatolická  farnost  Studenec 
a připravila  přibližně  hodinový program,  který  zahrnoval  něco  mluveného  slova, 
ukázky varhanní,  dechové  a rytmické  hudby a prohlídku méně často  přístupných 
míst  kostela.  Návštěvníci  se  tak  mohli  podívat  do  věže  kostela  a do  zákristie  – 
takového „zákulisí“ většiny dění při bohoslužbách.

Více informací nejen o tom, jak vše probíhalo jinde po naší zemi, můžete najít na 
internetové adrese www.nockostelu.cz.

za pořadatele Tomáš Jiran

Studenecké putování
Čtrnácté Studenecké putování úspěšně proběhlo v neděli 15. května 2011 a mělo 

30 spokojených  účastníků.  Majitelům  firem  děkujeme  za  pěkné  přijetí  a sdělení 
mnoha zajímavých informací.

Účastníci  putování  obdrželi  následující  informaci  o navštívených  firmách 
(informace o jednotlivých firmách dodali jejich majitelé):

1. STIHL Cermanovi Studenec
Naše  firma  byla  založena  1. 4. 1992  v oboru  činnosti  servis  a prodej  pil 

motorových  a elektrických,  protože  jsem byl  v tomto  oboru  v roce  1973  vyučen 
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a téměř 20 let tuto odbornost vykonával, rozhodl jsem se soukromě podnikat. Měl 
jsem výhodu, že manželka byla vyučena prodavačkou, i když v jiném oboru, takže 
mohla využívat tuto profesi v našem podniku. Jsme rodinná firma, ve které pracuje 
i náš  zeť.  Zastupujeme  německou  firmu  STIHL,  která  vyrábí  ruční  motorové 
a elektrické  pily,  křovinořezy,  rozbrušovací  přístroje  a vysokotlaké  čističe.  Její 
dceřiná firma VIKING je rakouský výrobce zahradní techniky,  a to jsou sekačky, 
nůžky  na  živé  ploty  a zahradní 
traktory.  Protože  tuto  činnost 
budu vykonávat již téměř 40 let, 
našla  naše  firma  mnoho  zákaz-
níků, ať už z oblasti profi firem, 
jako  jsou  státní  lesy,  KRNAP, 
ČEZ,  obecní  úřady,  technické 
služby,  údržby  zahrad  atd.,  tak 
i z řad  soukromníků.  Mezi  ně 
patří  pro  zajímavost  František 
Ringo  Čech,  zpěvák  Janek  Le-
decký a řada dalších.

Začínali  jsme  v rodinném  domku  v garáži  zcela  od  nuly.  Klientela  se  začala 
rozšiřovat a vzrůstal i sortiment zboží a nedalo se v těchto prostorách dál podnikat. 
V roce 1997 jsem se rozhodl postavit prodejnu. V květnu v roce 1997 jsme začali 
stavět  a 6. 12. 1997 jsme prodejnu otevírali.  V roce 1992 jsem navštívil mateřský 
závod v Německu ve Waiblingenu a ve Švýcarsku ve Vilu, kde je jediná továrna na 
řetězy pil v Evropě.

Velmi si vážíme návštěv naší firmy 6násobného mistra Evropy a vicemistra světa 
v Timbersportu (soutěž ve zručnosti a rychlosti práce s motorovou pilou a sekerou) 
Martina Komárka!

2. HAVEL PLYN a. s. Studenec
Akciová společnost  HAVEL PLYN vznikla v roce 2000 spojením dvou firem, 

a to Havel Jiří a Havel Gas s. r. o.. Šlo pouze o to, aby všechen majetek, všechna 
činnost i všichni zaměstnanci tvořili jeden podnik, který dál pokračuje v činnostech, 
které provozovaly i předchozí firmy.

Hlavní činností společnosti HAVEL PLYN je přestavba vozidel na alternativní 
pohon  LPG.  Automobily  přestavujeme  již  18 let  a ročně  přestavíme  okolo 
100 automobilů.  (V loňském  roce  120 vozidel.)  Nejvíce  nás  zajímají  netypické 
přestavby všeho, co jiní odmítli.  Jako prvním na světě se nám podařilo přestavět 
motocykl  Harley Davidson na LPG.  V našem servise provádíme nejen přestavby 

OÚ Studenec 17



Ročník 2011 Číslo 3

vozidel, ale i opravy a diagnostiku vozidel, a to nejen plynových, ale i benzinových. 
Provozujeme i stanici měření emisí pro plynové i benzinové motory.

Další  činností  je  pl-
nění,  rozvoz  a prodej 
propan-butanových  lahví 
a provozování  čerpací 
stanice na naftu, benzín 
i LPG.  K tomu  neodděli-
telně patří prodejna s letní 
zahrádkou. Jako speciali-
tu  Vám  nabídneme  stá-
čené  drogistické  zboží, 
točené  pivo,  točenou ko-

folu  a dnes  již  tradiční  točenou  zmrzlinu.  Přes  točenou  zmrzlinu  se  dostáváme 
k další činnosti, kterou společnost provozuje, a tou je:

Pronájem  zmrzlinových  strojů.  Nakoupili  jsme  staré,  většinou  nefunkční 
zmrzlinové stroje na točenou zmrzlinu. Ty jsme renovovali, doplnili elektronikou 
a tyto  zrenovované  stroje  pronajímáme.  Přes  elektroniku  u „zmrzliňáků“  se 
dostáváme k další činnosti společnosti a tou je: Výroba elektronik. Tato činnost byla 
v minulosti  stěžejním  bodem  společnosti.  Dnes  již  vyrábíme  pouhých  cca 
10 výrobků, z nichž nejzajímavější jsou rozvaděče pro čistírny a úpravny vod.

Nesmím zapomenout na šíření internetu po místní obci. Pro šíření internetu jsme 
se  rozhodli  proto,  že  jsme  měli  zdarma  k dispozici  velmi  výhodný  bod  nad 
Studencem, a to je rodiště pana Havla, tedy kopec Bosna. Dnes již máme více jak 
7 vysílačů, ale na Bosně jsme začínali.

Přijdete-li se k nám podívat, rádi Vás pohostíme na našich zahrádkách, a budete-li 
ohlášeni, předvedeme Vám i výše zmiňovaný motocykl Harley Davidson na LPG.

3. Plasteko Materna
Firmu Plasteko založil na jaře roku 1993 Otakar Materna jako obchodní firmu, 

specializující se na prodej plastových rozvodů vody z Hostalenu. Dnes pro každého 
již naprostá samozřejmost musela „tenkrát“ přesvědčit o svých kvalitách a výhodách 
oproti  po  dlouhá  desetiletí  používaných  rozvodech  z pozinku.  S přibývajícím 
zájmem zákazníků se firma postupně zaměřila na prodej vodoinstalačního materiálu 
a po pěti letech nám byl s Fandou Horáčkem a Romanem Hákem rodinný dům malý. 
V roce 1998 jsme se přestěhovali do nově postavené prodejny se skladovací halou 
na současné místo a došlo k rozšíření o radiátory a kompletní topenařinu. O rozvozy 
zboží  se  v té  době  staral  Jirka  Kudr,  později  se  rozhodl  naplno  věnovat  svému 
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elektro  oboru  a vystřídal  ho 
Jarka  Vydra.  Roman  Hák  pro 
změnu neodolal vábení Austrálie 
a na jeho místo nastoupil Martin 
Kuřík.  S postupným  rozšiřová-
ním sortimentu a vlastního dovo-
zu  zboží  ze Slovenska  a Polska 
narůstaly  i nároky  na  prostory 
a v následujících  letech  je  proto 
postavena další hala a i vzorkov-
na  musí  být  rozšířena.  Taktéž 
pracovní tým musí být rozšířen a přichází Radek Mejvald a posléze Luděk Prokeš. 
V roce 2008 došlo k celkové rekonstrukci prodejny, vznikla nová vzorkovna a pod 
taktovkou Ondry Tauchmana byl zahájen prodej obkladů a dlažeb, který do té doby 
chyběl  ke  kompletnímu  vybavení  koupelen  a WC.  V letoším  roce  nás  čekají 
venkovní  úpravy  kolem firmy a rozšíření  sortimentu  o tepelná  čerpadla  a solární 
systém. Konkurence nespí a zákazníci jsou stále náročnější, takže abychom splnili 
kritéria moderního prodeje, je zapotřebí neustále se seznamovat s novými techno-
logiemi,  materiály  a výrobky  a především  u obkladů  a dlažeb  sledovat  aktuální 
trendy.

4. Stavební práce Hek
Firma  začala  podnikat 

již  v roce  1996 pod náz-
vem Vladimír Hek – sta-
vební práce, Studenec 97. 
Předmětem podnikání by-
lo: Provádění staveb včet-
ně jejich změn,  udržova-
cích prací na nich a jejich 
odstraňování. V roce 2007 
bylo vybudováno nové sídlo firmy vedle firmy Plasteko. Firma provozuje stavební 
činnost převážně na území Libereckého a Královéhradeckého kraje, např.:

– přestavba školy na bytový dům v Bělé u St. Paky
– stavba muzea KRNAP ve Vrchlabí
– opravy objektů ve správě KRNAP (muzeum Jilemnice, autokemp)
– stavby rodinných domů: Venclovi, Wiesovi, Šulcovi – Studenec, Severýnovi – 

Vrchlabí, Zvelebilovi – Benecko atd.
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– stavby cest, komunikací a chodníků pro KRNAP
– úprava toků a hrazení bystřin ve správě KRNAP atd.

Vybavení  firmy:  4 nákladní  vozy,  2 bagry,  nakladač,  válec,  8 osobních 
automobilů a další vybavení nutné pro chod firmy.

V roce 2010 jsem společně se svým synem založil novou firmu: VH – stavební 
práce, s. r. o., Studenec 427. Předmět podnikání zůstává totožný s předchozím.

5. Autoopravna a Květiny Bachtíkovi
Tento objekt nejdříve vybudovalo JZD Džbánov, kde se vyráběla elektrotechnika. 

Poté objekt zakoupila firma ARIES a byl využíván jako sklad. V roce 2000 jsme 
tento objekt zakoupili a v roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce. Budova 
byla  rozdělena  na  dvě  části.  V pravé  části  je  prodejna  květin  a v levé  části 
autoopravna.

Autoopravna – otevřena v roce 2002
Obor činnosti: dovoz a prodej motorových vozidel, oprava motorových vozidel
Počet zaměstnanců: 1

Květinářství – otevřeno v roce 2003
Obor činnosti: prodej řezaných, hrnkových a umělých květin
Nákup  řezaných  květin:  Řezané  květiny  se  nakupují  na  květinových  burzách 

Aalsmeeru  v Nizozemí.  Tento  nákup  je  doplněn  o přímý  dovoz  z „produkčních 
zemí“, jako jsou Kolumbie, Ecuador, Itálie, Slovensko, Polsko. Hrnkové květiny se 
pěstují spíše u nás.

Vazba kytic: dárkových, svatebních, smutečních, sušených
Na objednávku lze připravit květinový koš nebo kytici z uzeniny, ovoce, zeleniny 

dle přání zákazníka.
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6. AUTO JUNEK Studenec
Firma  AUTO  JUNEK 

byla založena před 20 le-
ty  jako  autoservis  pro 
vozy  všech  značek.  Za-
čátkem  ledna  1995  jsme 
otevřeli  autosalon  i auto-
servis  pro  japonskou  
značku  Nissan.  Osobní 
i užitkové vozy. Servis již 
kapacitně nevyhovoval, 
a proto v roce 1998 byla přistavena velká dílna na místě původního hospodářského 
stavení. Před třemi léty proběhla větší rekonstrukce a modernizace kanceláře příjmu 
oprav a o rok později i autosalonu. Od roku 2006 z důvodu změn u Importéra Nissan 
ČR  jsme  zajistili  další  autorizovaný  servis  a prodej  vozů  značky  Mitsubishi. 
V současné  době  nabízíme  zájemcům  o nový  vůz  prodej  vozů  autorizovaných 
značek  Mitsubishi,  Nissan,  Lada,  Dacia,  Renault,  plus  příslušenství.  Co  se  týká 
servisu, základem naší činnosti jsou kompletní služby pro motoristy všech značek 
automobilů.  Dále  pak zajišťujeme dopravu osob a po dohodě i zapůjčení  vozidla 
(mikrobusy). Dále jsme zařízeni také jako pneuservis. Ve firmě ve Studenci pracuje 
15 zaměstnanců.  Od  roku  2006  má  naše  firma  pobočku  v Trutnově  jako  firma 
AUTO RN.  S kompletním prodejem a servisem vozů  Renault  a Dacia.  Servis  je 
určen pro všechny značky vozidel. Zaměstnává 12 pracovníků.

V roce 2003 a 2004 byla firma AUTO JUNEK vyhlášena  jako nejlepší  dealer 
Nissan v ČR V prosinci 2010 jsme předali 1000. nový vůz.

7. ARIES Šulc
Vitalitu  na  každém  kroku  a péči  o nožky  svých  zákazníků  nabízejí  produkty 

společnosti ARIES již dvacátým rokem.
V letošním roce společnost  ARIES přechází  ze svých „náctin“ do éry „cetin“. 

Dospěla, získala silný základ, vešla do povědomí statisíců zákazníků. Je ale stále 
mladá a dravá,  plná smělých plánů a vizí.  Společnost  ARIES založil v roce 1991 
Ladislav Šulc na „zelené louce“. V podkrkonošské vesnici Studenec, kde existovala 
dlouholetá tradice textilní výroby, se tak začala profilovat nová textilní společnost. 
Avšak výroba jemného punčochového zboží byla pro tuto oblast novinkou.

Konkurence v té době byla veliká, a tak se ARIES zaměřil na výrobu ponožek, 
podkolenek,  punčoch  a punčochových  kalhot  s vyšší  přidanou  hodnotou.  Svým 
zákazníkům nabídl nejen komfort nošení a módnost, ale i zdraví prospěšný benefit. 
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ARIES jako první  uvedl  na český trh zdravotní  lemy,  které na noze dobře drží, 
a přesto  neškrtí  a netlačí,  dále  byl  průkopníkem  v sortimentu  podpůrného 
punčochového zboží, které slouží jako prevence proti vzniku křečových žil.

Zákazníci u výrobků ARIES oceňují mimo jiné antimikrobiální úpravu aplikova-
nou na  povrch vláken  punčoch ionty švýcarského  stříbra.  Tato  úprava  zabraňuje 
vzniku nepříjemných pachů a účinkuje proti  bakteriím a plísním. Díky spolupráci 
s německou  společností  Cognis  představil  ARIES  českému  trhu  hydratační 
a anticelulitickou úpravu v mikrokapslích Sintex a na kompresivním zboží speciální 
úpravu proti pocitu těžkých nohou.

Rozvoj  i výroba  zdravotního  punčochového  zboží  se  datuje  k roku  1998. 
V současné době se v Ariesu již vyrábějí zdravotní prostředky hrazené zdravotními 
pojišťovnami a splňující přísné zdravotnické normy.

Další  novinkovou  oblastí,  kde  se  ARIES  stává  významným  výrobcem,  je 
produkce  sportovních  kompresivních  dílů,  které  slouží  sportovcům a mohou  být 
využívány  při  různých  druzích  sportu.  V tomto  segmentu  ARIES  velmi  úzce 
spolupracuje se švýcarskou společností Compressport.

Vývoj všech nových produktů je realizován vlastním vývojovým oddělením. Pro 
výrobu  je  využíváno  strojní  zařízení  italské,  německé  a japonské  provenience. 
Výrobní materiály se nakupují převážně ve Švýcarsku a Německu. Volbou spole-
hlivého strojního zařízení a nekompromisní kvality vstupních materiálů je u výrobků 
ARIES zaručena vysoká kvalita prodávaného zboží.

Internacionalizace trhů a vysoká poptávka po kvalitním punčochovém zboží ze 
Slovenska  a následně  i Polska  vedla  k založení  dceřiných  společností  ARIES 
Slovakia (2005) a ARIES Polska (2008).

Dnes se ARIES řadí mezi střední české firmy. Roční obrat všech společností se 
pohybuje okolo 100 miliónů korun. V mateřské i dceřiných  společnostech pracuje 

přes  80 zaměstnanců,  měsíčně  se 
vyrobí  kolem  170 tisíc  kusů  vý-
robků a ty  se exportují  prakticky 
do všech světadílů. Hlavními trhy 
jsou Česká republika,  Slovensko, 
Polsko,  Německo  a  Francie. 
V menším  množství  se  výrobky 
prodávají  v Austrálii,  Japonsku, 
Jihoafrické republice, Jižní Koreji, 
Španělsku, Kanadě,  Švýcarsku, 
Itálii,  zemích  Beneluxu  a Slo-
vinsku.
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Úspěchy  společnosti  ARIES  jsou  založeny  z velké  části  na  velmi  dobrém 
pracovním kolektivu, což se promítlo i do skutečnosti, že v době největší globální 
hospodářské krize ARIES zaznamenal 35% nárůst prodeje svých výrobků.

Cílem společnosti  ARIES  do  budoucna  je  další  její  rozvoj  a šíření  kvalitních 
českých výrobků, které dobře poslouží všem svým zákazníkům po celém světě tak, 
aby mohli svými životy kráčet s lehkým krokem a spokojeným úsměvem v tváři.

8. Pekařství Studenec – Josef Hamáček
Firma Pekařství Studenec by-

la založena v roce 1993. Provo-
zovna byla  postavena na místě 
s podnikatelskou historií. Nejpr-
ve  zde  byla  První  Krkonošská 
výroba  rolet  a záclon  Jana  Há-
ka, později škola, pošta, cukrár-
na  a textilní  výrobna.  V roce 
1993 se podnikatelský duch na-
vrátil a začal provoz Studenecké 
pekárny.

Studeneckou pekárnu založil Jaroslav Hák za pomoci bratra Zdeňka. Od začátku 
zde pracovalo šest zaměstnanců ve dvou směnách. Na zkrácený úvazek ještě řidič 
a účetní.  Základním sortimentem byla  výroba  běžného  bílého  a sladkého  pečiva. 
Postupem času se jevila možnost rozšíření výroby o svatební a pouťové koláče. Ty 
se  z počátku  vyráběly  se  stálými  zaměstnanci.  V krátké  době  se  zájem o koláče 
zvýšil, a tak se vytvořil samostatný kolektiv více jak deseti „koláčnic“ pod vedením 
paní Jany Jakoubkové a paní Zdeny Bedrníkové. „Strašákem“ byla jilemnická pouť 
– celá Jilemnice jedla naše koláče – muselo se jich za dva dny vyrobit  více jak 
25 tisíc. Další rozšíření znamenala výroba vánočního cukroví. Stálí zákazníci byli 
i z Moravy. Tam se cukroví posílalo poštou.

V roce 2008 (31. 12.) Jaroslav Hák přenechal firmu svému zaměstnanci Josefu 
Hamáčkovi, který výrobu rozšířil o další sortiment. Začal péci chleba a další druhy 
sladkého pečiva.

Hlavní starostí majitele je nejen kvalitní výroba, ale i zajištění odbytu. Výrobky 
směřují  na  Novopacko,  Jilemnicko,  Vrchlabí  a do  hor,  především  Špindlerova 
Mlýna.  V zimní  sezoně  se  zásobují  i provozovatelé  lyžařských  areálů 
v Herlíkovicích a na Kněžickém vrchu.

Několik statistických údajů: za osmnáct let bylo vyrobeno asi 19 milionů rohlíků 
a 10 milionů koláčů. Na výrobu bylo třeba více jak 40 tisíc pytlů mouky, to je přes 
dva miliony kilogramů mouky speciál.
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Zprávy Základní školy a Mateřské školy
I v roce  2011  pokračuje  studenecká  škola  v úpravách  areálu  a modernizaci 

vybavení. Náročný provoz školní kuchyně byl doplněn další vzduchotechnikou nad 
nově instalovaná zařízení. Ve venkovním areálu přibyla vzduchová trampolína, která 
byla  slavnostně  otevřena 
30. dubna 2011. Toto za-
řízení  je  volně  přístupné 
veřejnosti  a všichni  dou-
fáme, že bude sloužit bez 
vědomého  poškození  řa-
du dalších let.  V zahradě 
mateřské  školy  roste  za-
hradní domek pro uložení 
dětských  „samohybů“  a hraček  z pískoviště,  která  byla  zabezpečena  ochrannou 
plachtou.

V rámci projektu EU Peníze do škol byla škole schválena dotace ve výši více než 
1,3 milionu  korun,  která  bude  čerpána  na  vybavení  školy  v následujících  dvou 
letech.

Květen proběhl ve znamení výjezdů studeneckých žáků do zahraničí. O projektu 
Holandsko  a Mistrovství  světa  škol  v orientačním  běhu  se  dočtou  čtenáři 
Studeneckého zpravodaje na dalších stránkách. Třetím výjezdem studeneckých žáků 
byla  druhá  etapa  projektu  „Žili  jsme  kdysi  v jednom státě“.  Děti  z ukrajinského 
Ždenijeva  navštívili  studeneckou  školu  v říjnu  2009  a žáci  studenecké  školy  se 

vydali  do  Zakarpatí  (bývalá 
Podkarpatská  Rus)  na  konci 
května roku 2011.

Cesta začala  v časných 
ranních  hodinách  a v rámci 
odpočinku „expedice“ navští-
vila  slovenský  hrad  Strečno 
nad řekou Váhem a vyslechla 
poutavý  výklad  mladého 
průvodce. Po dalších kilome-
trech nás čekala zastávka na 
ukrajinských hranicích a řád-
né  prověření  všech  potřeb-
ných dokumentů.  Do Ždeni-
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jeva  jsme  dorazili  v podvečer  a již  jsme  byli  očekáváni  ředitelem  školy  Ivanem 
Vasilijevičem  Dalekorejem  a majitelem  hotelového  komplexu  Smrkový  dvůr 
Jaroslavem Ryashkem. Byli jsme přivítáni lahodným čajem ve speciálních hrníčcích, 
palačinkami, šašlikem, plněnými patizony a zeleninovými saláty a ubytovali jsme se 
v příjemném prostředí dřevěného srubu.

Druhý den  nás  čekal  dlouhý výlet  na  Siniverská  jezera.  Cesta  ve  vedru  byla 
úmorná a znepříjemňovala ji špatná kvalita silnic. Občas jsme museli i zastavit, ne 
však kvůli  dírám na  vozovce,  ale  kvůli  volně se pasoucím kravám,  které  si  nás 
zvědavě  prohlížely.  Po  více  než  hodinové  jízdě  jsme  vystoupali  „po  svých“ 
k jezerům a děvčata nejvíce zaujala bohatá nabídka různých náramků a náhrdelníků. 
Poté jsme se prošli kolem jezera, zvěčnili se na několika místech a nakrmili rybky 
v jezeře. Na odpočívadle pod jezerem nao-
pak nakrmili naši průvodci nás a pochutnali 
jsme si na místních druzích chlebů. Publi-
kum nám opět vytvořily místní kravky, se 
kterými se někteří členové výpravy skama-
rádili.  Po  vydatném  obědě  jsme  se  pře-
sunuli  do  míst,  která  jsou  asi  pro  Čechy 
nejznámější, a to do vesnice Koločava, kte-
rou proslavil Ivan Olbracht románem Nikol 
Šuhaj  loupežník.  Přestože  má  tato  obec 
nyní  více  než pět  tisíc  obyvatel,  jsou zde 
pouze prašné cesty a většina mužů odchází 
stále do světa za prací. Na konci obce stojí pomník, kde se rodiče a manželky loučí 
s muži,  kteří  odcházejí  do  světa.  Nás  však  čekala  prohlídka  místního  muzea 
v přírodě  a židovský  průvodce  nás  směsí  češtiny  a rusínštiny  seznámil  s místní 
historií, zvyky, architekturou a dalšími plány výstavby muzea.

Třetí den nás čekala vysokohorská túra na horu Pikuj. Ráno pro nás přijel terénní  
autobus  a záhy  jsme  poznali  proč.  Cestu  v obci  Ščerbovec  by  totiž  žádné  jiné 
vozidlo nepřekonalo.  Pohled  na vrchol  sice  některé  přiváděl  k mdlobám, ale  náš 
průvodce  fyzkulturnik  Sergej  vyrazil  rozvážným  krokem  „v goru“.  Naštěstí  nás 
rozveselily pohyblivé ještěrky, které nebyly zdaleka tak plaché jako v našich krajích. 
Po  dvouhodinovém  výstupu  (převýšení  900 m)  jsme  se  ocitli  na  vrcholu  hory 
a s chutí snědli chléb se salámem a okurkou, který schovával Sergej celý výstup ve 
svém  velkém  tlumoku.  Pylon  na  vrcholu  postavili  obyvatelé  vesničky  Hustyj 
k 85. narozeninám T. G. Masaryka v roce 1935. „Z gory“ jsme však spěchali velice 
rychle,  neboť se během několika minut přiblížila silná bouřka, která nás zastihla 
v polovině sestupu. Pro většinu výpravy to asi byl nejsilnější adrenalinový zážitek. 
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Pro uklidnění jsme navštívili malinký obchůdek v Ščerbovci a v pozdním odpoledni 
navštívili jednotliví účastníci výpravy rodiny svých ukrajinských kamarádů.

Čtvrtý  den  nás  čekala  prohlídka  Mukačeva,  nejprve  nás  angličtinářka  Marie 
Vasiljevna zavedla na místní hrad a poté na obrovskou tržnici, kde mnozí utratili 
většinu svých hrochů (hroši – peníze) v podobě hřiven. Na řadě účastníků se již pro-
jevila únava způsobená i velkým vedrem, a tak většina volila odpolední odpočinek.

Pátý  den  jsme  věnovali  prohlídce  školy,  navštívili  jsme  jednotlivé  třídy 
a prohlédli si celou budovu a zasedli na 
malou pedagogickou radu v ředitelně školy. 
Seznámili  jsme  se  se  spoustou  odlišností 
a většina se divila dvanáctistupňové klasifi-
kační stupnici. V klasifikačních arších jsme 
marně  hledali  dvanáctku  jako  nejlepší 
známku, ta se zde dává jen výjimečně (na-
konec jsme ji  ale  stejně našli).  Odpoledne 
pro nás připravili ukrajinští hostitelé pose-
zení  v přírodě  s přípravou  místních  jídel. 
Zaujala nás především příprava karpatských 

brambor  (opečené  na  ohni,  očištěné  v režném  pytli  a přelité  smaženou  cibulkou 
v rozpáleném  špeku),  kyzliky  nás  už  nepřekvapily  (jsou  to  naše  bramboráky). 
K tomu všemu byly šašliky a spousta zeleniny. Prostě jsme si pochutnali.

Šestý den jsme vyrazili na cestu zpět, ale podcenili jsme slovenské celníky. Více 
než  tři  hodiny  jsme  strávili  na  hranicích  a museli  celníkům  ukázat  obsahy 
jednotlivých zavazadel. Téměř v pravé poledne jsme opouštěli Ukrajinu a vrátili se 
do Evropské unie. Obdivovali jsme majestátní Spišský hrad a především nádherná 
panoramata  Vysokých  i Nízkých  Tater.  Cesta  po  nových  dálnicích  pod  Tatrami 
rychle uběhla a již nás čekala otevřená náruč aquaparku Tatralandie. Tři hodiny byly 
dostatečné pro smytí únavy z cest a nás čekalo posledních pár kilometrů do Zuberce. 
Zde nás již očekávala ředitelka školy Marta Šimičáková. Povečeřeli jsme, ubytovali 
se a vydali se na večerní procházku po naší družební obci. Druhý den ráno jsme si 
prohlédli modernizovanou školu, navštívili třídy a učebny, poté se ještě zastavili na 
obecním úřadě a už nás čekala jenom zpáteční cesta.

Doufáme, že cesta splnila svůj účel, žáci se seznámili se životem na Ukrajině, 
přivezli  si  nová přátelství  a velké  množství  zážitků a vzpomínek.  Snad se s nimi 
podělí i s dalšími.

My dospělí bychom si  chtěli  z Ukrajiny odvézt takovou zvláštní  pohodu často 
vyjadřovanou slovy ředitele ždenijevské školy: „Nepereživajte, nesetresujtes.“

PaedDr. Petr Junek

26 OÚ Studenec



Ročník 2011 Číslo 3

Hliníkový poklad
Co děláte doma s plíšky? Vyhazujeme je do koše! 

Vyhodili byste drahokam do koše? Nevyhodili, ani za 
nic…! Odpovídají děti na moji otázku. Každý hliní-
kový plíšek je vlastně drahokam. Že je to nesmysl? 
Ale kdepak.  Až nasbíráme plnou truhlu hliníkových 
drahokamů, bude to dárek pro naši Zemi, z níž jsme 
surovinu  pro  výrobu  hliníku  vyrvali.  Nyní  přichází 
chvíle, kdy můžeme pro Zemi něco udělat. Tak jsme 
se do toho s chutí  pustili.  Nejdříve  jsme si  vyrobili 
truhlu na poklad. Hotovou truhlu jsme umístili do pří-

zemí naší školky, kam jsme při-
ložili  dopis  s prosbou  o pomoc 
s naplněním i ostatní  děti  ze 
školky.  Věděli  jsme co  sbírat 
a jak sbírat. Potom jsme se kaž-
dý  den  radovali,  jak  hliníkový 
poklad přibývá. Konečně je truh-
la plná! A teď hurá do sběrných 
surovin. Za poklad jsme dostali 
peníze a za ty jsme nakoupili ve 

zdejším květinářství kytičky pro naši zahrádku.
A tak jsme Zemi vrátili část jejího pokladu a ona nám za to vyčaruje krásu pro 

naše oči!
Děkujeme všem, kteří nám s nasbíráním pokladu pomohli.

uč. E. Hájková a děti MŠ Studenec
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Cesta na zámek
Pomalu  jaro  přechází  v léto 

a nastává čas školních výletů. 
Není  tomu jinak  ani  u nás  ve 
školce.

Ve středu 25. května jsme vy-
jeli krásným velkým autobusem 
se  slunečnicemi  a za  hojného 
mávání rodičů na výlet na zámek 
Loučeň.  Byl  krásný  slunečný 
den. Na zámku nás mile přivítal 
pan  komorník  a komorná.  Pro-
vedli  nás  zámkem,  poseděli  jsme  si  v jídelně  a hudebním  salonku,  prohlédli  si 
vycpaná zvířata, krásné obrazy a dozvěděli se něco o životě prince Alexandra a prin-
cezny Marie.

Potom jsme šli do upravené zahrady se spoustou venkovních labyrintů, šikovně 
jsme  zvládli  tisové,  buxusové,  provazové,  palisádové  i dlážděné  bludiště  nebo 
labyrint  světelný,  travnatý,  kamenný a starší  děti  proběhly i poslední  pískovcový. 
Užili jsme si pohybu a občerstvovali se zásobami od maminek, přivoněli jsme si ke 
květům azalek.

Dopoledne  rychle  uteklo.  Po  rozloučení  se  zámkem jsme se  vydali  k našemu 
autobusu. Cesta domů s hodným panem řidičem pěkně ubíhala a už jsme zase byli 
v naší školce.

Chceme poděkovat  OÚ za sponzorování jízdy autobusem a pozvat všechny na 
zámek Loučeň, kde je opravdu krásně.

učitelky MŠ Studenec
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Jak přichází jaro?

U nás v MŠ přišlo s pohádkou „Jak šlo vejce na 
vandr“.

Společně s vajíčkem jsme putovali, rozhlíželi se 
kolem  sebe  a pozorovali,  jak  se  vše  mění.  Také 
jsme  se  společně  připravili  na  Velikonoce.  Při 
„jarním  tvoření“ jsme  vyzkoušeli  drátkování, 
tupování,  malbu  na  keramiku  i vystřihovánky 
papíru. Společně s paní Kotykovou z Ekofarmy 
v Roztokách  si  každý  vyrobil  krásné  velikonoční 
dekorace.

Při  našem  „vandrování“  jsme  také  pozorovali 
práci lidí. V martinické ZŠ si pro nás připravili pás-

mo  „řemesla“,  a tak  si  někteří  mohli 
„jako“ vyzkoušet práci zedníka, číšníka 
či kominíka.

S vajíčkem jsme  cestovali  nejen  po 
Čechách.  Poznávali  jsme  i cizí  země 
a světadíly.  Navštívili  jsme domorodce 
v Africe, kovboje v Americe,  Nastěnku 
a Ivánka  v Rusku  i zápasníky  sumo 
a tanečnice  v Japonsku.  Nakonec  nás 
vajíčko dovedlo opět domů. Zjistili jsme, 
že „všude dobře, ale doma nejlépe“.

Vrátili  jsme  se  právě  včas.  Už  nás 
čekal „Honza a čarodějnice“ – pohádka, 
která  nás  koncem  dubna  provedla  
obdobím čarodějnických rejů a kouzel.

Pohádka  „O pilném  pejskovi“  nám 
připomněla, že všechny maminky budou 
mít  svátek,  a tak  jsme  si  pro  ně  a pro 
babičky připravili pásmo básní, písniček 
a tanečků v dramatizaci pohádky „Jak šlo 
vejce na vandr“.
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Myslím, že jsme si jaro krásně „užili“.
A co nám přinese léto?
To zase příště.

za učitelky MŠ v Zálesní Lhotě M. Felcmanová

Projekt „Z pohádky do pohádky“
Zápis do prvního ročníku již proběhl. 

Aby  se  budoucí  školáci  nového  pro-
středí nebáli, zorganizovali pro ně žáci 
sedmého  ročníku  program  s názvem 
„Z pohádky do pohádky“. Akce proběh-
la  15. 2. 2011  a měla  za  cíl  seznámit 
předškoláky s budovou školy.  Sedmáci 
se převlékli do masek pohádkových po-
stav  a připravili  si  šest  stanovišť,  na 
kterých děti plnily záludné úkoly.

Čarodějnice s Karkulkou daly dětem 
na  startu  kartičky,  do  kterých  jim po-
hádkové postavy na jednotlivých stano-
vištích potvrdily razítkem splnění úko-
lů. První zastávka byla v jídelně. V této 
místnosti kuchtík se svým pomocníkem 
učili  děti,  jak  to  u oběda  chodí.  Další 
prostory,  které  děti  poznávaly,  byly 
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družina,  kde  jim  pomáhali  Pat  a Mat, 
výtvarný ateliér,  kde na ně čekal  rytíř 
a Bořek  stavitel,  poté  se  předškoláčci 
dostali do třídy s interaktivní tabulí, kde 
je  s touto  pomůckou  seznámil  Zorro 
s rytířem.  Ve  vestibulu na  děti  číhal 
čaroděj  s bojovníkem.  Poslední  část 
školy byla  šatna,  kde se o ně postarali 
Sněhurka  s trpaslíkem.  Když  děti  do-

běhly do cíle s kartičkou splněných 
úkolů,  byly  jim  předány  drobné 
ceny.

Všichni  poctivě  zvládli  dané 
úkoly,  a proto mohli  být  odměněni 
diplomy.  Dětem  přejeme,  aby  ten 
důležitý krok, který je čeká, byl pro 
ně co nejhezčí.

Ing. Petra Šedivá
Mgr. Jitka Pěničková

Na chvíli školákem…
Ve středu 16. března 2011 se krátce před 13. hodinou začaly plnit školní lavice 

tříd  1. A i 1. B.  Letošní  prvňáčci  nebyli  „po  škole“,  to  jen  propůjčili  svá  místa 
prvňáčkům budoucím…

A nás tak čekalo jedno báječné společné odpoledne plné očekávání, poznávání 
školních pravidel a pochopitelně také výtvarného snažení. Naši budoucí prvňáčci se 
ve školních lavicích cítili  dobře. Měli jsme velikou radost. Potěšilo nás, jak moc 
toho o škole vědí. A především nás zahřála u srdce skutečnost, že jsou všichni plni 
představ,  jak  se  s „tím  vším“  vypořádají  a jak  to  všechno  parádně  zvládnou. 
Tentokrát  se  jim  to  všechno  povedlo  báječně.  Všichni  pyšně  seděli  ve  svých 
lavicích, dávali pozor, hlásili se, poznali školní zvonek… a stihli vytvořit krásnou 
postavičku ze svého písmenka.

Je moc fajn, že všichni umí svůj podpis a dokáží pojmenovat první písmenko. 
Chvíli  jsme  si  s písmenky hráli,  hledali  je  a „představovali“  ostatním.  A pak  už 
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každý pracoval jen s tím svým. Nejdřív 
jsme  ho  všichni  krásně  napsali,  aby 
bylo  veliké  přes  celý  papír.  Povídali 
jsme si také o divadle a domluvili se, že 
z těch našich písmenek uděláme takové 
„loutky“.  A tak  postupně  z písmenek 
vznikala  tělíčka.  K tělíčkům  jsme  si 
vybrali  hlavu, ruce a nohy (ty už jsme 
měli  připravené,  ale  nestačilo  si  jen 
vybrat). Každou část jsme museli pečli-
vě vybarvit, vystřihnout a na závěr naší 
práce také přilepit na to správné místo. 
Tak nám vznikly krásné postavičky, na-
še písmenka „ožila“…

Měli  jsme  všichni  velikou  radost, 
práce se podařila a je třeba za ni také náležitě pochválit. Na šikovné předškoláky 
čekala drobná odměna i sladkost a na ty nejlepší také první jednička. Především ale 
doufáme, že si všichni „odnesli“ příjemný pocit z dobře odvedené práce a radostný 
pocit, že ve škole bylo opravdu hezky… Milí předškoláci, tak ať vás ve škole čekají 
jen samé hezké zážitky…

Z. Weissová, I. Šenoldová

Třeťáci hledají poklad na studenecké Stráni
Úkol  to  není  lehký! 

Podle  pověsti  se  tady  ve 
Studenci  ukrývá  poklad. 
Jak pověst  praví,  střeží  ho 
Černý pán, který má asi co 
do  činění  se  samotným 
peklem. I přesto třeťáci  
sebrali  odvahu  a  poklad 
hledají. Černý pán jim dává 
postupně  úkoly.  Za  každý 
správně  splněný  úkol  
dostanou heslo, které je dovede až k pokladu!

Třeťáci šli na to po svém… jeden z žáků přinesl detektor kovu a poklad hledají 
pomocí moderních metod. Zda se jim ho podaří najít, ať už jakýmkoliv způsobem, 
na to si budeme muset počkat…
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Čtvrťácké putování
S přibývajícím počtem slunečných dní nás to táhne víc ven, na školní hřiště, do 

přírody, zkrátka někam daleko od školních lavic.
Tuto možnost jsme využili 

hned  před  velikonočními 
prázdninami.  Dostali  jsme 
pozvání  z Jilemnice  k účasti 
na  tradičním  Dni  Země. 
Spolu s třeťáky a paní učitel-
kou Šenoldovou jsme strávili 
příjemné dopoledne v zámec-
kém parku. Čekala nás trasa 
s několika  zastávkami,  kde 
jsme se mohli dozvědět spou-
stu  zajímavostí  v souvislosti 
s tříděním odpadů,  ochranou 

životního prostředí a poznáváním rostlin i živočichů. Zaslouženou pozornost získal 
historický  tkalcovský  stav  v síni  řemesel.  Na  jednom  ze  stanovišť  nám  člen 
vrchlabské  ornitologické  společnosti  vysvětlil,  jak  probíhá  odchyt  a kroužkování 
ptáků.  Na závěr  nás  členové skautského oddílu naučili  několik netradičních  her. 
Pokud bude tato příležitost i příští rok, určitě ji rádi znovu využijeme.

Začátkem  května  jsme  se  vypravili  na  vlastivědnou  exkurzi  do  Prahy.  Po 
příjemné  cestě  vlakem  bylo  naší  první  zastávkou  Národní  muzeum.  Je  zde 
instalována  výstava  Staré  pověsti  české.  Vzhledem k tomu,  že  bude muzeum na 
několik let uzavřeno, byla to jedna z posledních možností k návštěvě. Součástí cesty 
byla  samozřejmě  i procházka  Prahou  s tradičními  zastávkami  na  Václavském 
náměstí, u Národního divadla, podél Vltavy s výhledem na Pražský hrad. Cílem bylo 
Staroměstské  náměstí  se  svými  historickými  památkami.  Poznatky  z pražského 
putování budeme moci  využít  ve výuce  nejen v letošním, ale  i v příštím školním 
roce.

Vzhledem  k tomu,  že  druhá  polovina  května  byla  na  slunečné  dny  celkem 
příznivá,  využili  jsme toho  a naplánovali  před  závěrečným  finišem školní  výlet. 
Protože bychom měli poznat co nejvíc i oblast, ve které žijeme, rozhodli jsme se pro 
pokračování naší loňské trasy. Z Horních Míseček na Zlaté návrší kyvadlovkou, pak 
už po svých kolem Labského dolu až na polské hranice. Tady jsme navázali na naši  
loňskou  cestu  a pokračovali  přes  Vysoké  Kolo,  Mužské  a Dívčí  kameny  na 
Petrovku. Celou dobu nás provázelo teplé počasí, takže jsme na závěr využili časové 
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rezervy  k osvěžení  unavených  nohou  v Labi.  Ze  Špindlerova  Mlýna  jsme  se 
autobusem  vrátili  zpátky  do  Studence.  Druhý  den  se  nám moc  stávat  nechtělo, 
protože přece jenom 15 km v nohách je pořádně cítit.

Užili jsme si výletů, načerpali energii pro poslední měsíc ve škole a už se všichni 
těšíme na zasloužené prázdniny.

čtvrťáci a třídní učitelka M. Jindrová

Literární exkurze Praha
12. dubna se vydali šesťáci vlakem do Prahy. Přes počáteční nechuť se všichni 

dopravili do Martinic na nádraží a vydali jsme se směrem ku Praze. Ráno bývá vlak 
docela plný, takže nás mile překvapilo, že jsme si všichni sedli dohromady a že vlak 
je velmi dobře vybaven.  Naše radost  netrvala dlouho, jen do příchodu průvodčí,  
která nám sdělila, že většina dětí sedí ve voze 1. třídy, na což nemají jízdenku. Tak 
za velkých protestů došlo ke stěhování a poté už cesta s jedním přestupem proběhla 
v klidu. Na Hlavní nádraží jsme dorazili v 10 hodin a čekala nás procházka po Praze 
(Václavské  náměstí,  Staroměstské  náměstí,  kostel  sv. Jakuba  a jeho  legenda 
o uříznuté  ruce,  Prašná  brána  a zpět).  Poté  následoval  rozchod  a s tím  možnost 
občerstvit se v dětmi oblíbených podnicích (McDonald, KFC).

Od sochy sv. Václava jsme se hromadně odebrali do Národního muzea, kde nás 
čekala  výstava  Staré  pověsti  české.  Všichni  dostali  pracovní  list,  ve  kterém  se 
nacházelo  hodně zapeklitých  otázek.  Celá  třída si  výstavu  se  zájmem prohlédla,  
vyzkoušeli si být na chvíli Bivojem, zjistili, z jak vysoké skály musel skákat Šemík, 
každý  dostal  jméno  z doby  vzniku  pověstí  a dozvěděli  se  spoustu  dalších  jmen 
a historických  zajímavostí.  Poté  jsme  se  vydali  ještě  o poschodí  výše,  kde  byli 

všichni  uneseni  velikostí 
mamuta,  kostrou  plejt-
váka a dalšími vycpanými 
zvířaty.  Každý  si  zkusil 
složit  kostru  dinosaura 
a prohlédli jsme si i foto-
grafie zvířat africké sava-
ny.  Národní  muzeum  se 
bude  v červenci  zavírat, 
t a kž e  j s m e  v yu ž i l i 
poslední  příležitost  ho 
navštívit,  než  začne  re-
konstrukce.
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Zpáteční cesta proběhla velmi rychle a po výstupu z vlaku jsem měla otázky typu: 
„Pojedeme zítra nebo v nejbližší době znova někam vlakem?“ Z toho usuzuji, že 
výlet  splnil  svůj  cíl  a všichni  si  ho  užili…  Do  Prahy  nás  provázela  pí  Klára 
Štefanová, které děkujeme za zajímavé povídání o historických částech Prahy.

Dana Chrástová, třídní učitelka 6. třídy

Dojmy dětí:
V Praze jsem vystoupili,  vyndali  mapu a začali  hledat  cestu k Staroměstskému 

náměstí, koukli jsme se na orloj a pak na Prašnou bránu. Když jsme se naobědvali, 
šli jsme do Národního muzea. Výlet se mi líbil.

Eliška Ulvrová

Tak začalo to tím, že jsme se sešli v 7 ráno na nádraží. Ve vlaku jsme si sedli po 
šesti a koukali na film. V Praze jsme šli do muzea a měli tam různé staré postavičky, 
ale o patro výš to bylo mnohem zajímavější. Když jsme jeli nazpátek, tak jsme byli  
všichni unavení.

Ilona Vavreková

Výlet do Národního muzea se mi velice líbil, ale nejlepší bylo, jak jsme vlezli do 
vlaku, sedli si a říkali jsme si, že je to nějak moc nóbl. Ale potom přišla výpravčí  
a řekla nám, že je to první třída, tak jsme se museli sbalit.  V muzeu se mi líbila 
výstava nahoře, nejvíc mě zaujal velký mamut.

Dáda Tauchmanová

Vlakem to bylo super, ale v muzeu to bylo ještě lepší. Konečně se mně v muzeu 
líbilo, protože to všechno bylo ozvučené a moc hezky udělané.

Katka Gulíková

Myslela jsem, že cesta vlakem bude nuda, ale bylo to přesně naopak. Cestu jsme 
si velmi užili.

Markéta Urbanová

Sportovní den Horní Mísečky

Již několik let si pečlivě vybíráme slunečný den na to, abychom našim žákům 
ukázali nádhernou horskou „kulisu“ Krkonoš a zároveň jim dopřáli trochu pohybu 
na čerstvém vzduchu. Když k tomu přičteme fakt,  že jsou touto dobou i levnější 
vleky a je stále dost sněhu, dalo by se říci, že to nemá chybu.
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A tak  jsme  se  23. března  opět  rozdělili  na  sjezdaře  a snowboardisty,  běžkaře 
a pěší  turisty  (tu  poslední  skupinu  by  měli  tvořit  žáci  po  nemoci  nebo  ti,  kteří  
z nějakého důvodu nemohou na  lyže,  což  někteří  nechápou a potom z lenosti  na 
sportovní den ani nedorazí).

Skupinu, která si užívala sjezdových tratí, tvořilo zhruba padesát žáků, běžkařů 
vyběhlo na tratě asi třicet tři a chodců směrem na „Vrbatku“ šlo okolo dvaceti. Náš 
učitelský  tým  je  stále  ve  sportovní  formě,  proto  si  deset  vyučujících  rozdělilo 
družstva celkem bez problémů. Při každoročních statistikách úrazů ze sjezdového 
lyžování člověka až mrazí, proto si vážíme toho, že se dětem nic nestalo.

Na běžky se současné generaci moc nechce, jsou rok od roku lenivější, ale letošní 
skupinu  tvořili  převážně  nadšenci,  kteří  stihli  i pořídit  snímky panoramat  a ještě 
naplno soutěžili. V závodě smíšených štafet, kterých se účastnily i paní učitelky, se 
bojovalo  ze všech  sil  a nechyběly  ani  humorné situace.  Hromadný start  chlapců 
s předjezdcem Honzou Bourou dával tušit, že se bude o nějakou tu sladkost a diplom 
bojovat. Vítězem se stal s přehledem Zdenda Klíma z 9. B. Ani dívky se nenechaly 
přemlouvat a s předjezdkyní Eliškou Plecháčovou objely kolečko v tempu. Zvítězila 
Markétka  Urbanová  ze  6. tř.  Kromě  závodění  jsme  stihli  i projížďku  po  tratích 
a opalování na jarním sluníčku.

Žáci, kteří šli pěšky na Vrbatovu boudu, měli jako každý rok za cíl – dojít tam.  
Ne  vždy  se  to  povedlo,  ale  letos  to  zvládli  všichni  a moc  si  to  pochvalovali. 
Tentokrát  měli  také  jedinečnou  šanci  vidět  na  vlastní  oči,  jak se  během dvaceti  
minut v horách dokáže změnit počasí (vyšli totiž za mlhy a deště a o chvíli později si 
svlékali bundy a hřáli se na sluníčku).

Všichni jsme se sešli v pravé poledne, abychom si udělali snímek na památku, 
protože jak známo, deváťáci nás na konci roku opustí a letošní páťáci se už jistě těší, 
až příští rok pojedou s námi. Tento den žáci i vyučující považují za velice vydařený 
po stránce sportovní i z hlediska ukázněnosti dětí.

Rodiče  našich  žáků  bych  touto  cestou  chtěla  poprosit  o to,  aby  své  děti 
v podobných akcích podporovali a snažili se jim vysvětlit, že takových možností je 
potřeba využít třeba i proto, že nejsou věcí samozřejmou. Je to veliká zodpovědnost, 
ohlídat tolik lyžařů, zvláště, když jejich lyžařské schopnosti jsou velmi různé.

Zatím máme tu odvahu, také štěstí nám přálo, tak to nejen zaťukáme, ale budeme 
se těšit, že to pochopíte a zapojíte se příště všichni s radostí.

S lyžařským pozdravem…
SKOL

Mgr. Romana Macháčová, učitelka ZŠ
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Projekt Vzduchoplavec Kráčmera
…stále  pokračuje.  Dlouho  jsme  o jeho  průběhu  neinformovali,  a to  z toho 

důvodu, že jsme se setkávali jen v rámci zúčastněných, sbírali jsme různé informace, 
vypravili  jsme  se  do  státního  archivu  a do  Vrchlabí  k panu  Janu  Hákovi, 
specialistovi na rodokmeny.

Pozval nás k sobě a ukázal nám své „poklady“ v podobě záznamů z matrik.
Zámrsk  u Vysokého  Mýta  je  místo,  kde  pan  Hák  strávil  hodně  času 

a shromažďoval materiály o jménech, kterých má několik tisíc. Tento osmdesátiletý, 
velice vitální pán je pro nás cenným pamětníkem a bylo by jistě zajímavé jednou číst 
jeho sepsané paměti.

Po půlroční odmlce jsme se dočkali slíbených workshopů s odbornou asistencí 
pana  Petra  Mikšíčka  a paní  Lucie  Macků.  Workshopy  se  týkaly  tvorby  scénáře 
a herecko-režijní  práce.  Podařilo  se  nám vytvořit  zajímavý scénář  k filmu,  který 
máme za úkol sami natočit, a také se ukázalo, že děti vybrané do tohoto projektu 
mají výborné schopnosti, co se týče reprodukce textu, nestydí se hrát a rychle se učí. 
Více  na  http://www.kracmera.cz/clanek/181-lost-ve-studenci-zdejsi-zrychlene-uda-
losti-vedly-k-vytvoreni-spickoveho-scenare-a-hereckeho-ansablu-/  …kde  nás  pan 
Mikšíček pěkně vychválil, což je příjemné.

Scénář k vlastnímu filmu je tedy hotov a další scénář si vytvořila Česká televize, 
která k nám přijede natáčet ve dnech 21. 6.–23. 6. 2011. Jako herci do tohoto filmu 
byli vybráni Martin Kuřík, Eliška Plecháčová a Veronika Mašková. Film nese název 
„Nad  Jilemnickem“ a nebuďte  překvapeni,  že  o Studenci  tam toho moc  nebude. 
Snad  to  napravíme  v našem  filmu.  Co  se  týče  workshopů,  tak  nás  ještě  čeká 
střihačský a mediální. V září potom proběhne výstava a Den s Kráčmerou, kde náš 
projekt  všem žákům představíme,  připravíme  pro  ně  program,  vše  vyhodnotíme 
a zakončíme.

Podařilo se nám také díky Janu Horáčkovi nahrát Kráčmerovskou hymnu. Text je 
dílem žákyň z projektu,  hudba je vypůjčená z písní  Motýl  a Saxana (to proto,  že 
Motýl pochází z dílny pana Šlitra, rodáka ze Zálesní Lhoty a Saxana proto, že píseň 
vznikla o čarodějnicích).  Píseň nazpívala Simona Tryznová s Anetou Pekárkovou 
(Aneta doprovod klávesy, Vlaďka Holečková kytara a Terka Stehlíková bonga), též 
najdete na zmíněných webových stránkách.

Zároveň v průběhu roku probíhala školení pro sborovnu (čtenářská gramotnost), 
kterou  vedl  pan  Z. Dlabola  z institutu  JOB.  Učitelský  sbor  měl  tedy možnost  si 
vyzkoušet  spoustu výukových metod sám na sobě (některé už i na žácích) a měli 
jsme také možnost zamyslet se nad svou prací z různých úhlů pohledu, dovědět se, 
jak to chodí jinde, a zjistili jsme, že to byla pro nás příjemná a užitečná setkání, která 
nám byla umožněna právě v rámci projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Děkujeme.

Mgr. Romana Macháčová, garant projektu Vzduchoplavec Kráčmera
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Výměnný pobyt v Nizozemí
Někteří  žáci  8.  a 9. ročníku  se  zapojili  do  projektu  výměnného  pobytu 

v Nizozemí.  Tentokrát  je  čekal  pobyt  v Holandsku.  V pondělí  9. 5.  jsme  se  celí 
rozespalí sešli v Jilemnici u sokolovny a vydali se na dlouhou cestu do holandského 
Borgeru.  Tam už nás  nedočkavě vyhlíželi  holandští  kamarádi.  Přivítání  proběhlo 
hladce, protože všichni už se znali z pobytu v Čechách.

V úterý ráno jsme se plni prvních dojmů sešli v místní škole, kde byl připraven 
program  na  celé  dopoledne.  Poté  jsme  se  vydali  autobusem  navštívit  město 
Groningen.  Děti  nadchla  hodinová  projížďka  lodí  po  kanálech,  některé  zas  více 
možnost nakupování v místních obchodech se suvenýry.

Středeční ráno prozářené sluníčkem jsme šli do nedalekého lesa,  kde se konal 
sportovní den. Skupinky dětí plnily různé úkoly jako šplh na laně, skákání v pytlích, 
hod koulí, ručkování po provaze, ale i úkoly, ve kterých bylo zapotřebí domluvit se 
a vymyslet správnou taktiku.

Následující den jsme se vypravili trajektem na ostrov Schiermonnikoog, který je 
chráněnou přírodní rezervací. Tam jsme si vypůjčili kola a vyšlápli na okružní jízdu 
po ostrově. Přijeli jsme na pláž, kde se někteří otužilci dokonce koupali, jiní sbírali 
mušle a užívali sluníčka. Navštívili jsme také vojenský bunkr z 2. světové války.

Poslední  den  patřil  prohlídce  muzea.  O odpolední  program  se  postaraly 
hostitelské rodiny. V podvečer jsme se sešli opět ve škole, kde bylo na rozloučenou 
připraveno společné grilování. Při loučení ukápla nejedna slza. Plni dojmů a zážitků 
jsme se vydali zpátky domů.

Celý  pobyt  proběhl  v poklidu,  bez  jakýchkoliv  problémů.  Děti  získaly  velmi 
cenné zkušenosti s praktickým použitím cizího jazyka, ale i se životem v jiné zemi 
s jinými  zvyky  a kulturou.  Velký  dík  patří  všem,  kteří  tuto  akci  podporují 
a umožňují dětem nahlédnout za hranice školního světa.

Mgr. Petra Pohořalá, učitelka ZŠ
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Matematické soutěže
Jako každý rok i letos jsme se zapojili do soutěží se zaměřením na matematiku. 

Přestože rok od roku klesá zájem žáků, tento rok se nám podařilo dosáhnout velmi 
dobrých  výsledků.  Tímto děkuji  za vzornou reprezentaci  školy zejména Markétě 
Urbanové a Dominice Kalenské.

Matematický klokan
Matematický klokan je celosvětová soutěž, do které se pravidelně zapojuje celá 

škola, kromě prvňáčků, ti si musejí počkat na příští rok. Žáci zde řeší čtyřiadvacet 
úloh rozličné obtížnosti a odpovědi vybírají z nabízených pěti možností. Podle věku 
jsou rozděleni do kategorií: Cvrček 2., 3. třída; Klokánek 4., 5. třída; Benjamín 6., 
7. třída; Kadet 8., 9. třída. Maximální počet získaných bodů pro kategorii Cvrček je 
60,  v ostatních  kategoriích  mohou  soutěžící  dosáhnout  až  120  bodů.  Více  info: 
www.matematickyklokan.net.  Úlohy jsou  poměrně  hodně  náročné,  však  posuďte 
sami:

Michal  střílel  na  terč.  Zasáhl  pouze  oblasti  za  5,  8 a 10  bodů.  Oblasti  za  
8 a 10 bodů Michal zasáhl stejně často. Celkově nastřílel 99 bodů, přitom 25 % jeho 
střel terč minulo. Kolikrát Michal na terč vystřelil?

(A) 10krát (B) 12krát (C) 16krát (D) 20krát (E) 24krát
Cvrček
1. Vít Štefan 2. třída 60 bodů 2. Jakub Ježek 2. 56

Tereza Chrástová 3. 60 Tereza Urbanová 2. 56
Klokánek Benjamín
1. Lukáš Kuřík 5. 74 1. Markéta Urbanová 6. 88
2. Aleš Mühlbach 4. 72 2. Denisa Jirásková 7. A 83
3. Valerie Jiroutová 4. 69 3. David Kulhánek 7. A 79
Kadet
1. Lukáš Menda 8. A 66 3. Pavlína Budínová 9. B 63
2. Jan Exner 8. A 65

Pythagoriáda
Tato  soutěž  je  určena  pro  žáky  6.–8. ročníku.  Soutěžící  musí  vyřešit  15 úloh 

v průběhu  60 minut  čistého  času.  Za  každou  správně  vyřešenou  úlohu  získá 
soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 
9 a více bodů, v případě rovnosti rozhoduje lepší čas.  Ten pak reprezentuje školu 
v okresním, případně krajském kole.
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Školní kolo:

6. ročník 7. ročník
1. Markéta Urbanová 6. 13 bodů 1. Šimon Pichl 7. B 9
2. Dominika Kalenská 6. 8 2. Dominik Souček 7. B 6
3. Markéta Hamáčková 6. 4 3. Miloš Šrajer 7. B 6

8. ročník
1. Martin Kuřík 8. B 7
2. Jan Exner 8. A 7
3. Veronika Mašková 8. A 7

Školního kola se celkem zúčastnilo 22 soutěžících. Do okresního kola postoupili 
4 žáci, bohužel Šimon Pichl nemohl naši školu pro nemoc reprezentovat.

Okresní kolo:

6. ročník 8. ročník
1. Markéta Urbanová 6. 11 bodů 23. Martin Kuřík 8. B 7
4. Dominika Kalenská 6. 7

Na okresním kole  soutěžilo  celkem 69 dětí  a naši  zástupci  nás  opravdu dobře 
reprezentovali,  dokonce  Markéta  Urbanová  postoupila  z 1. místa  do  krajského 
kola, kde 27. 4. 2011 vybojovala krásné 2. místo s počtem 10 bodů.

Matematická olympiáda
Matematická olympiáda je celoroční soutěž určená pro žáky 5.–9. ročníku. Školní 

kolo tvoří šest úloh, které soutěžící řeší v průběhu 1. pololetí doma. Úspěšní řešitelé 
opět postupují do okresního kola, v případě 9. třídy navíc do krajského kola. Úlohy 
jsou poměrně náročné, a tudíž se do této soutěže zapojuje nejméně žáků. V okresním 
kole nás výborně reprezentovala děvčata 6. třídy, a to Markéta Urbanová (2. místo), 
Dominika Kalenská (3. místo),  Markéta  Hamáčková (11. místo),  a z 9.  třídy Jitka 
Bajerová (6. místo).

Finanční gramotnost
V tomto školním roce jsme poprvé do vyučování zařadili nový předmět Finanční 

a ekonomická  gramotnost  pro  žáky  9. ročníku.  Naší  snahou  je,  aby  žáci  po 
absolvování  předmětu  chápali,  jak  funguje  ekonomika,  odkud  se  berou  peníze 
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a naučili  se  s nimi  hospodařit  i s využitím  moderních  finančních  produktů,  aby 
v budoucnu  dokázali  finančně  zabezpečit  sebe  a svou  rodinu  v dané  společnosti 
a aktivně  vystupovali  na  trhu  finančních  produktů  a služeb.  Proto  jsme  se  také 
přihlásili do 2. ročníku celostátní soutěže s názvem  Soutěž Finanční gramotnost. 
Do  této  soutěže  se  zapojilo  více  než  40 000  žáků  z více  než  700 škol  z celé 
republiky.  Nejprve soutěžící 6.–9. třídy absolvovali doma na počítači školní kolo, 
z něhož  nejlepší  tři  vytvořili  reprezentaci  ZŠ:  Jitka  Bajerová  (9. A),  Daniel  Hák 
a Jan Pacholík (oba 9. B). Tento tým se probojoval okresním kolem a postoupil do 
krajského kola, kde nám k postupu do kola republikového chybělo trošku štěstíčka. 
Přesto zaslouží velkou pochvalu za přístup k celé soutěži.

okres název školy město body čas
1. Liberec Doctrina – Základní škola, s. r. o. Liberec 4 13 467
2. Česká Lípa Základní škola U Lesa Nový Bor 13 773
3. Semily Základní škola a Mateřská škola Studenec 12 489
4. Jablonec n. Nisou Základní škola Tanvald 11 493

Tímto děkuji všem soutěžícím za zájem a do příštího školního roku hodně štěstí 
v dalších vědomostních soutěžích.

Mgr. Petra Faistaverová, vyučující matematiky

Dopravní soutěž
V úterý 17. května jsme se vypravili na dopravní soutěž do Koštálova. Jeli jsme 

sběrným autobusem ještě se školami z Roztok a Branné. Družstvo mladších bylo ve 
složení  M. Urbanová,  
D. Kalenská, L. Kuřík a 
M. Vydra  a starších  žáků 
ve  složení  V. Mašková, 
D. Jirásková,  V. Drbo-
hlav a P. Němeček. Když 
jsme přijeli  na  místo,  šli 
jsme  si  prohlédnout,  co 
nás  čeká  a nemine.  Jako 
první na řadu přišla jízda 
zručnosti,  která  je  ze 
všech  čtyř  disciplín  nej-
těžší.  I když  jsme  to  ně-
kolik  odpolední  ve  škole 
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s paní učitelkou Brožovou dosti trénovali, tréma byla velká, což se později odrazilo 
na počtu trestných bodů. Půjčili  nám kola a bez vyzkoušení jsme vyrazili  na trať 
s překážkami. Bylo to hodně těžké, ale zvládli jsme to docela dobře. Pokračovali 
jsme  jízdou  na  dopravním  hřišti,  kde  jsme  museli  projet  podle  daných  čísel 
jednotlivá stanoviště. Poté následovala krátká přestávka na svačinu. Po ní jsme psali 
dopraví testy a poslední stanoviště byla zdravověda. Tam jsme si vyzkoušeli obvázat 
zlomeninu, vyřešit  dopravní nehodu s mnoha zraněními.  Bylo to trochu těžší,  ale 
zvládli  jsme  to  bez  ztráty  trestných  bodů.  Čekání  na  výsledky  jsme  si  zkrátili  
fotbalem. Pak už bylo vyhlášení a s milým překvapením jsme my mladší skončili na 
3. místě, ve starších byli naši na 8. místě. Nejdříve se nám do toho nechtělo, dalo to 
dosti nacvičování ve volném čase, ale nelitujeme toho a za rok bychom se chtěli opět 
zúčastnit.  Velký  dík  patří  paní  učitelce  Brožové  za  její  trpělivost  s námi  při 
nacvičování.

M. Urbanová, D. Kalenská, žákyně 6. roč.

Zdravověda
V úterý 17. května se do Jablonce nad Jizerou statečně vypravila skupina dívek 

z 8. A ve složení V. Holečková, D. Kadavá, V. Mašková, E. Zvelebilová a A. Pekár-
ková a smíšená skupina žáků z 9. B ve složení J. Šimáčková, L. Pacholíková, L. Vy-
drová, J. Kuřík a D. Hák. Do víru velkoměsta jsme se vypravili minibusem od pana 
Junka a za chvíli jsme byli na místě. Jako tradičně bylo ošklivo a moc nechybělo, 
aby začalo pršet. Poté, co jsme se nahlásili, odebrali předepsaný počet housek na 
posilnění  a uzmuli  lavičku,  jsme  se  mohli  konečně  posadit  a čekat,  až  to  celé 
vypukne. Po delší chvíli se konečně začalo. Po nástupu se družstva starších žáků 
rozprchla na stanoviště: poznávání květin, obvazové techniky, otevřená zlomenina 
a další zapeklité úkoly. Po splnění všech osmi úkolů jsme se opět vrátili k našemu 
stolu.  Popovídali  jsme  si  o tom,  co  se  nám  líbilo,  nebo  naopak  o tom,  co  nás 
popudilo,  a tím  jsme  zabili  čas,  kdy  rozhodčí  sčítali  body.  Poté  jsme  se  znovu 
seřadili do zástupu a převzali ceny.  Družstvo 9. B bylo na osmém místě a 8. A se 
umístila o příčku za nimi. Během dne se krásně vyjasnilo, takže cesta zpátky už byla 
pěkně veselá. Myslíme, že tato soutěž je velice prospěšná, všichni jsme si ji užili 
a těšíme se již na příští rok.

Nejkrásnější hádanka…
Tak se jmenovala pohádka, kterou s nadšením zahrála 9. B v předvelikonočních 

dnech 13. 4. – 15. 4. 2011.
V letošním školním roce není o pohádky nouze.
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To  ocenili  především  naši  nejmenší  z MŠ  Studenec,  ale  i z Martinic,  Zálesní 
Lhoty  a Čisté,  kteří  společně  s žáky  naší  školy  tvořili  velice  ukázněné,  a tudíž 
příjemné publikum.

Třída 9. B tř. uč. A. Brožové čítá pouze 14 žáků, což je ve výuce velice praktické, 
se třídou se pěkně pracuje  a je  zde  přátelská  atmosféra.  Při  nácviku divadelního 
představení  se  tato  skutečnost  obzvlášť  hodí.  Navíc  se  zde  sešli  žáci  s  ochotou 
pracovat  a své  fantazie  přetvářet  v realitu.  Nelze  opomenout  ani  fakt,  že většina 
z nich má i výtvarné schopnosti a někteří chlapci jsou manuálně zruční.

Důležitým  momentem 
v přístupu k práci byl ne-
pochybně  i fakt,  že  tento 
kolektiv táhne  za jeden 
provaz  a měl  v úmyslu 
tzv. trumfnout třídu 9. A, 
která  hrála  pohádku  dří-
ve. Není na tom rozhodně 
nic špatného, protože tou-
ha být lepší a něco pro to 
udělat  není  u současné 
mládeže  zase  takovou 
samozřejmostí.

Žáci  se  na  výběru 
pohádky shodli od první 

chvíle, byli  jí  téměř fascinováni,  někteří citovali postavy,  ještě než jsme rozdělili 
role.  Hlavní  role  padly jako šité  na tělo,  nikdo neměl  v úmyslu  roli  odmítnout. 
Nikomu vůbec  nevadilo,  že  postav  v pohádce  je  výrazně  víc  než  žáků ve  třídě. 
Menší role byly zrovna tak rychle a s ochotou rozebrány jako ty hlavní.

S obrovským nasazením se třída pustila do výroby kulis, kde se po zkušenostech 
z předchozích představení pouštěla více do práce s plátnem než s kartonem. Kulisy 
byly hotovy překvapivě rychle a kvalitně, takže např. kočár s koňmi nebo strom na 
štaflích vydržely všech osm představení a jsou k používání stále. Některé kostýmy, 
jako např. uniformy, jsme vymýšleli a šili sami, některé, jako šaty princezen, jsme si 
vypůjčili a klobouky pro dvorní dámy jsme zakoupili na doporučení Standy. Scénář 
jsme museli poupravit, takže se následně změnily i dialogy, protože filmová verze, 
která nám byla předlohou, je dost komplikovaná. Zvláště některé dívky ale bojovaly 
za  zachování  každé  věty,  neboť  si  pohádku  oblíbily  a vše  se  jim  zdálo  škoda 
vypustit… Nakonec jsme se ale domluvili,  že vtipné scény rozhodně zachováme 
a splníme tak hlavní úkol… A to je pobavit diváky.
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Herecké výkony zde byly jako u předešlých  tříd  velice obdivuhodné,  protože 
žáci  se  ve  své  postavě  tzv.  najdou  a potom  už  téměř  nehrají,  jsou  sami  sebou 
(myšleno pochopitelně v tom daném okamžiku na jevišti). Sami nad sebou žasnou, 
kolik textu  se  zvládnou naučit,  dokáží  mluvit  zřetelně  a ještě  se  i pohybují  před 
zraky diváků. K tomu všemu si musí sami měnit scény a hlídat si, kdy na jevišti jsou 
a kdy ne. Do toho všeho tato třída měla náročné převleky např. z dvorní dámy na 
loupežníka a opačně. Jde tedy v souhrnu o velice náročné představení, které trvalo 
50 minut a nikdo opravdu neodpočíval, protože ani opona nebyla na „knoflík“.

Celý  tento  projekt  v deváté  třídě žákům  nabízí  neopakovatelné  zážitky 
z různých oblastí zájmů (zpěv, tanec, výtvarka, pracovky,  práce s textem, mimika 
herců…) a poskytuje jim možnost lépe poznat sami sebe, své spolužáky i učitele, ve 
většině případů divadlo i stmelí kolektiv ve třídě a do budoucna je to památka, která 
jistě  obohatí  sraz třídy po x letech. Za tímto účelem jsme pořídili  foto,  za které 
děkujeme  Z. Weissové,  a nechali  natočit  DVD panem F. Erbenem,  kterému také 
děkujeme.

Práce  s touto  třídou  byla velice  inspirativní,  kreativní…,  ale  česky  prostě 
báječná po všech stránkách, a proto pokud bude v červnu čas a zájem, přineseme 
z půdy kulisy a můžeme klidně hrát… Jak říkal  pan Werich v pohádce  „Sůl nad 
zlato“: „Když se jde na věc s nadšením a šturmem, tak se dílo podaří…“

Děkuji.
Romana Macháčová
vyučující ČJ v 9. tř.

„Turnovský štěk“
To je název soutěže školních divadelních vystoupení žáků základních škol.
Podmínkou účasti v soutěži je opravdu pouze „soubor“ složený z žáků ZŠ, ale 

účastní se i dramatické kroužky a umělecky zaměřené školy. Naše 8. A si letos hrála 
pouze na diváky. Jeli jsme totiž okouknout a zjistit, zda bychom se příští rok mohli 
přihlásit do soutěže.

Zjistili jsme, že představení jsou max. 25 minut dlouhá, hraje se téměř bez kulis 
a pracných  kostýmů,  může  se  zde  zpívat,  tančit,  hrát  na  nástroj,  ale  vše  bez 
reprodukce, prostě „naživo“.

Zúčastnili  jsme  se  divácké  soutěže,  ve  které  zvítězil  náš  favorit,  dramatický 
kroužek z Turnova s představením „Staré pověsti české“.

Byla to pro nás zajisté skvělá zkušenost a příští rok možná zkusíme štěstí jako 
herci… kdo ví…

Mgr. Romana Macháčová a žáci 8. A
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Setkání důchodců v jarním období
My,  dříve  narození,  čerpáme 

energii pro nynější dny nejen ze 
slunečních  paprsků,  ale  i  ze 
vzpomínek,  příjemně  prožitých 
zážitků.  Proto  máme rádi  bese-
dy, ve kterých se vracíme do do-
by,  kterou  jsme  prožívali  třeba 
jako  děti.  Takovým  setkáním 
byla  přednáška  p. Šedivého pod 
názvem  „Vzpomínky  na  minu-
lost“.

Ten přinesl spoustu materiálů, 
zejména fotografií, vzorně uspo-
řádaných do alb. Byly většinou z období přibližně před 100 lety, ale i dřívější, až do 
současnosti.

Většina  z přítomných  byla  studeneckými  rodáky,  pracovala  ve  firmě Fejfar  & 
Mládek. Nalezli jsme doklady o tom, jak tato firma podporovala jak finančně, tak 
i hmotně  chudší  část  obyvatelstva,  především  děti.  Na  fotografiích  jsme  hledali 
známé chalupy, poznávali jejich původní obyvatele. Je samozřejmé, že p. Šedivému 
patří náš dík.

Právě  v tento  den  oslavila  naše  předsedkyně  L. Ježková  významné  životní 
jubileum. Za nás za všechny jí poblahopřál p. L. Boura. Poděkoval za její dosavadní 

práci a popřál hlavně pevné zdraví.
Další setkání, jak už se stalo tradicí, 

bylo  v ZŠ  ke  Dni  matek.  Děti  z MŠ 
a ZŠ nás přišly potěšit připravenými 
básničkami,  písničkami a hrou na flét-
ny.  Zavítal  mezi nás i p. ředitel  Junek, 
který nám prozradil, jaké výhody mělo 
vytápění budovy pomocí tepelných čer-
padel,  že  se  podařilo  získat  finanční 
prostředky  k zvelebování  dalších  pro-
stor  školy.  Radost  máme pochopitelně 
z úspěchů některých žáků jak ve sportu, 
tak i v různých soutěžích a olympiá-
dách. V následujícím měsíci budeme 
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mít možnost zhlédnout pohádku, kterou žáci nastudovali v rámci literárně dramatic-
ké výchovy. Zajímavé ještě bude zhlédnutí snímků ze života na Ukrajině, které nám 
p. ředitel nabídl k promítnutí. Ať se i zde spolupráce daří.

Musím prozradit, že nechybělo pohoštění, obdarovávání. Děkujeme všem, všem, 
všem, kteří se zasloužili o hezky prožité odpoledne včetně trpělivosti, kterou s námi, 
dříve narozenými máte.

Na závěr snad můžeme v této uspěchané době u příležitosti Dne matek připome-
nout i té mladší generaci báseň V. Dyka:

„Dluh se chce platit.“
Co máme, máme; kdož to jasně cítí,
že přijde den, kdy nebudem’ to míti?
Tak mnoho cest je, tolik volá hlasů.
Pro matku dítě nemá dosti času.
Co činí matka, je tak samozřejmé.
Povinnost k díku z nás tak ráda sejme.
Vždy říkáme si: Vzpomeneme jednou.
A potom v chvíli mrazivou a bědnou
zavrou se oči matky, tolik bdělé.
Dluh se chce platit. Není věřitele.

Za Klub důchodců Vlasta Jechová

Mladí hasiči ze Studence
O pohár velitele SDH Čistá 2011

V neděli 1. 5. 2010 se konal v Čisté u Horek X. ročník soutěže  „O pohár veli-
tele SDH“ v požárním útoku. Do této soutěže se přihlásilo 33 družstev (20 mladších 
a 13 starších) a mezi nimi dvě soutěžní družstva mladší kategorie a jedno starší ze 
Studence. Mladší družstva obsadila 8. a 20. místo a starší 11. místo.

Za  hasičárnou  ve  Studenci  jsme  se  sešli  ve  11.45  a šli  jsme  se  do  hasičské 
klubovny převléknout do stejnokroje.  Nová trička a tepláky jsme dostali sponzor-
ským darem (Lubomír Link – Energoservice) – děkujeme, dětem to moc sluší. Po 
12. hodině jsme se nalodili do aut a vyjeli do Čisté u Horek. Řidiče nám dělal Pavel 
Hylmar. Po příjezdu jsme se utábořili – rozložili stůl a lavice. Po 13.00 následoval 
nástup družstev a začalo se soutěžit.
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Za Studenec  A –  mladší 
kategorie běželi: koš – Matěj 
Kolář,  Lukáš  Link,  hadice 
C  spojila  Barunka  Van-
clová,  rozdělovač  –  Josef 
Vancl  nejml.,  Valerie  Ji-
routová, pravý proud Bar-
bora  Pušová  a levý  proud 
Renata Trejbalová.  Požární 
útok  se  jim  povedl  v čase 
25,04,  ale  bohužel obsadili 
až 8. místo  (1. místo  Brada-
Rybníček s časem 16,76).

Za  Studenec  B –  mladší 
kategorie  běželi:  koš –  Filip  Ulman,  Tomáš  Podzimek,  hadici  C spojil  Denis 
Šabata,  rozdělovač  –  Nikolka  Hamáčková,  Valerie  Jiroutová,  pravý  proud 
Daniel Mečíř a levý proud Radim Link.  Naši nejmladší obsadili krásné poslední 
místo.  Jejich  útok  provázel  malý  zádrhel,  přešlap.  Naši  nejmenší  skončili  na 
20. místě, bohužel byli pro přešlap diskvalifikovaní. Jejich čas byl jinak 36,84. Palce 
jim držel a fandil náhradník Šimon Ulvr.

Kluci ve starší kategorii obsadili 11. místo s časem 36,59.
Chceme ale poděkovat všem mladým hasičům ze Studence, kteří zkoušeli požární 

útok před soutěží pouze 3×. Nakonec vše ale i přes nemoce dobře dopadlo. A jejich 
odměnou  byla  svačina  –  párek  z místní  udírny  nebo  sušenka,  diplom  a taška 
sladkostí  a trubky.  Počasí  přálo,  svítilo  sluníčko,  jen foukal  studený vítr.  Během 
dlouhé chvíle jsme hráli fotbal a jiné hry. Domů jsme se vrátili po 17. hodině.

Podkrkonošský pohár mládeže – 2. místo
14. 5. 2011 bylo naše družstvo mladších na prvním kole soutěže Podkrkonošský 

pohár  mládeže v Nedaříži.  Sešli  jsme  se  u studenecké  hasičárny  v 8 hodin, 
převlékli  se  do  hasičského  stejnokroje  a vyrazili.  Transporterem  nás  vezl  Jirka 
Vancl.  Eva Linková,  která jela  svým autem, se ještě vracela  pro zbytek  dětí.  Po 
příjezdu jsme rozložili sezení a vybalili kolču a kelímky na pití. Následoval nástup 
a pak děti přepadl hrozný hlad. Snažili jsme se jim vysvětlit,  že je lepší nejdříve 
běhat  a potom teprve  jíst,  ale  když  už vypadaly,  že umírají  hlady,  dostaly párek 
v rohlíku. Pak se v plné síle vrhly nejprve na štafetu 4 × 60 metrů a potom na štafetu 
dvojic.  Podpořit  nás přijeli  i někteří  rodiče,  takže to šlo dětem úplně samo. Měli 
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jsme jedno družstvo celé –  9 dětí,  to  vyhrálo náš první 
pohár. Umístily  se  na  2. místě. To  nadšení  na  jejich 
tvářích bych  přála každému vidět.  Druhé družstvo bylo 
pouze  poloviční  –  5 dětí.  Vybojovaly krásné  13. místo. 
Na vyhlášení výsledků se muselo ještě dost dlouho čekat, 
ale  děti  si  tak  krásně  hrály,  že  je  musím  opravdu 
pochválit  za  vzorné  chování.  Počasí  nám  přálo,  takže 
jsme si užili moc pěkné společné dopoledne.

Soutěžící  děti:  Valinka  Jiroutová,  Matýsek  Kolář, 
Barunka Pušová, Barunka Vanclová, Renatka Trejbalová, 
Lukášek  Link,  Eliška  Hamáčková,  Filípek  Ulman, 
Šimonek  Ulvr,  Denis  Šabata,  Josífek  Vancl,  Daneček 
Mečíř, Adélka Nosková a Nikolka Hamáčková. (Kdo byl 
ve kterém družstvu rozepisovat nebudu, děti to vědí.)

Cvičení mladých hasičů
Každé pondělí se schází mladí hasiči ze Studence od 16 h. Trénujeme požární 

útok  a další  disciplíny  požárního  sportu.  18. května  jsme  si  ale  udělali  hasičák 
mimořádný.  Do Studence přijela totiž  komise ,,Vesnice roku“ a mladí hasiči  byli 
požádáni, aby jí předvedli něco ze své činnosti.

Komise  do  Studence  přijela  po  16 h.  A tak  jsme  s netrpělivostí  čekali  za 
hasičárnou, kdy si udělá čas i na nás. Děti si na sebe oblékly naše nová trička a před 
příjezdem trénovaly štafety – štafetu dvojic, štafetu CTIF a štafetu 4 × 60. Komise 
přijela po 17 h. Mladí hasiči již byli nastoupeni na startovní čáře a čekali na povel 
vedoucích.  Pan starosta  Jiří  Ulvr  naše  hasičské družstvo představil  a mohli  jsme 
odstartovat.  Všechny  disciplíny  se  dětem  velice  povedly.  Komise  jim  za  jejich 
úspěch zatleskala a popřála jim mnoho štěstí na sobotní soutěži, která se bude konat 
v Rokytnici  nad  Jizerou.  Nakonec  následovala  sladká  odměna  v podobě  výborné 
zmrzliny.

Okresní soutěž PLAMEN
V sobotu 21. 5. 2011 se konala v Rokytnici nad Jizerou soutěžní hra Plamen 

(jarní kolo). Zúčastnilo se i naše družstvo mladších ve složení: Eliška Hamáčková, 
Petra  Bachtíková,  Valerie  Jiroutová,  Barbora Vanclová,  Renata  Trejbalová, 
Barbora Pušová, Matěj Kolář, Lukáš Link, Josef Vancl, Filip Ulman a Denis 
Šabata. Děti skončily na 6. místě z 18.
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Do  Rokytnice  jsme  se  vydali  Transportérem 
(řidič  –  Lukáš  Kalenský)  a dále  s námi  jeli 
Kolářovi a Vanclovi – děkujeme. Naše družstvo 
s číslem 2 šlo po nástupu plnit zadané disciplíny. 
Nejprve jsme odběhli požární útok s časem 34,72. 
Dále  následovala  štafeta  dvojic,  kde  jsme  se 
pozdravili  s naším  rozhodčím  (Jan  Kolář  – 
časoměřič). I tato štafeta se našim hasičům velice 
povedla.  Před svačinou jsme ještě zvládli  štafetu 
CTIF  a pak  již  následovala  poslední  disciplína, 
štafeta 4 × 60. Přestože byl terén opravdu náročný 
(štěrk  a kamení),  děti  závodily  jako  o život 
a vybojovaly pro  Studenec krásné 6. místo z 18 
družstev mladší kategorie. Jen připomínám, že na 

podzimním kole jsme obsadili 2. místo.
Počasí se vydařilo. Celý den svítilo sluníčko. Po obědě jsme již čekali, až do-

soutěží ostatní družstva. Čekali jsme dlouho ale dočkali jsem se. Každý dostal za 
svůj výkon na památku skleničku s nápisem OKRESNÍ SOUTĚŽ PLAMEN 2011 
a na hasičskou nástěnku nám přibyl další diplom. Jak už to tak bývá, i  na hasičské 
soutěži  se stane  nějaká  lapálie.  Jedno družstvo  starších  podalo protest,  že dráha 
požárního  útoku  byla  
zkrácena.  Protest  byl  
schválen a starší kategorii 
se požární útok nepočítal. 
Podrobné výsledky nalez-
nete na www.oshsemily.cz.

Tento rok byl  pro nás 
významný  také  tím,  že 
jsme  na  soutěžní  hru 
Plamen byli opravdu řád-
ně  připraveni.  Na jaře  
tohoto  roku  dobrovolní 
hasiči dětem vyrobili hasičské překážky, a tak jsme trénovali na louce za hasičárnou 
každé pondělí. Doufám, že svým výkonem děti  hasičům řádně poděkovaly.  Ještě 
jednou moc děkujeme.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová
vedoucí mladých hasičů
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T. J. Sokol Studenec
Sváteční dopoledne na Strážníku

Sokol Studenec společně se ZŠ Studenec uspořádal 8. května 
jubilejní 30. ročník Běhu vítězství v přespolním běhu.

Místo  závodu se  po  mnoha letech  vrátilo  na  Strážník,  běhalo  se  na  pěkných  
cestách  na  okruhu  dlouhém  400 m.  Závod  v lesním  prostředí  se  líbil  všem, 
závodníkům i vedoucím. Startovala téměř stovka dětí – z Lomnice n. P., Jilemnice, 
Benecka, Hostinného, Kruhu a Roztok. Studeneckých závodníků bylo jen 37 – jejich 
počet mohl být vyšší, především v nejmladších kategoriích. V tomto věku mají děti 
ještě radost z pohybu. Potřebují však pomoc a radu rodičů, dětský úsměv po závodě 
by měl být dostatečnou odměnou za „ztracené dopoledne“!

Diplom za umístění na 1. až 3. místě získalo 15 našich dětí, z vítězství se rado-
valy: Lucie Pekárková, Jakub Šimáček, Linda Zahradníková a Kristina Jánská.

Jaroslav Hák

Sokolské setkání
21. května

Sokol  Studenec  pozval  do  sokolovny  své  starší  členy  na  přátelské  setkání. 
Všichni  si  připomenuli  počátky  Sokola,  v příštím  roce  uplyne  150 let  od  jeho 
založení. Čas byl věnován i historii studeneckého Sokola.

50 OÚ Studenec



Ročník 2011 Číslo 3

Posláním  setkání  však  byly  
vzpomínky  a zážitky  jednotlivých 
účastníků. Vzpomínalo se na osobní 
účast v hromadných vystoupeních – 
začínalo  se  XI. sletem v roce  1948 
a pokračovalo se až do sletu v roce 
2006.  K vybavení  dávných  zážitků 
pomohla  i výstavka  dokumentů  ze 
sokolského archivu. Potěšilo vyzná-
ní br. Josefa Lánského z jeho vztahu 
ke Studenci a k našemu Sokolu.

Dobrá nálada účastníků byla po-
tvrzena  společným  zpěvem  sokol-
ských písní.

„Co bylo, bylo. Minulost, pokud svět světem stojí, se nikdy nevrátila a nevrátí. 
Přesto je dobré si minulost připomenout, zvlášť pokud byla naším mládím.“

Jaroslav Hák

T. J. Sokol Studenec pořádá

ve dnech 15. 8. – 17. 8. 2011 pro děti 6–12 let

Sokolský prázdninový tábor
Přihlášky: závazné  přihlášky  a  případné  informace  poskytne  Dana  Synková,

Studenec 367, tel.: 481 595 252
uzávěrka přihlášek 25. 6. 2011

Cena: 400 Kč
zahrnuje stravování, pitný režim, cestovné na výlet

Stravování: pondělí, středa – oběd, svačina
úterý – balíček na výlet

Program: v době od 8.00 do 16.00 – sportovní,  výtvarné,  turistické aktivity,  
poznávání přírody
sraz v pondělí v 8 h. před sokolovnou

Tábor  se  bude  konat  při  minimálním  počtu  10 přihlášených  dětí.  Kapacita  
přihlášených dětí omezena, rozhoduje datum podání závazné přihlášky.
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Sportovní klub Studenec

Fotbal
Studenecký fotbal  proží-

vá  v současné  době  hodně 
rozporuplných  poci tů.  
K těm radostem určitě patří 
stabilizace  činnosti  výboru 
klubu, kterému se v součas-
né době daří řada věcí, byly 
obnovené internetové strán-
ky  klubu,  pokračuje  se  
v úpravách  fotbalového 
areálu a byly uspořádány zdařilé „Čarodějnice“. Maximální spokojenost může být 
i s výkony  nejmladších  mládežnických  družstev,  a to  mladší  přípravky  a starších 
žáků.  Obě  tato  mužstva  již  mají  zajištěnu  medaili  a v případě  mladší  přípravky 
bojují  o titul  okresního  přeborníka.  Hodně  nevyrovnané  výkony  předvádějí 
dorostenci, na omluvu jim může být jejich zapojení do A týmu a poměrně úzký kádr. 
Radost domácím fanouškům přinášejí i výsledky B týmu, který doma kromě zápasu 
s Poniklou vesměs vítězí a vede tabulku okresní soutěže. Jen ten pomyslný vrcholek 
pyramidy, tedy A tým, se nám poněkud bortí. Po sestupu z I. B třídy klesl až na dno 
okresního přeboru a od sestupu by ho zachránil buď zázrak, anebo vítězství béčka 
v okresní  soutěži.  Stále  se  nedaří  převést  vynikající  výsledky  studeneckých 
mládežnických  družstev  do  týmu  dospělých.  Osu  mužstva  by  měli  tvořit  hráči  
úspěšné  generace  ročníku  narození  1987–1989,  ale  z nich  v současném  týmu 

prakticky  nikdo  nehraje. 
Ale  fotbal  je  třeba  právě 
o naději, že současná gene-
race  dorostenců  1992/93 
přinese  nový  impuls  do 
áčka, anebo se dočkáme až 
generace  dnešní  mladší 
přípravky. Pokud je kon-
zum dnešní společnosti ne-
spolkne  jako  ty  generace 
předchozí.
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Orientační běh
Jak jsme pořádali žebříček B

V duchu vzpomínky na legendární dvojici Šimek-Grosman se vrátíme k sobotním 
závodům na Mostkách v sobotu 14. května 2011.

Orientační běžci jsou občas považováni za divný živočišný druh a ve Studenci 
jim naši oddíloví kolegové mezi fotbalisty neřeknou jinak než zmatenci a zdraví nás 
pozdravem: „Kde máš buzolu?“ Žijeme však ve vzájemné symbióze a navzájem si 
pomáháme, nejinak tomu bylo i tuto sobotu. Již na samotném začátku příprav se 
objevila  první  komplikace,  původní  slib  starosty  obce  Mostek  nebyl  posvěcen 
obecním zastupitelstvem,  které  navíc vedle místního koupaliště  vetovalo veškeré 
obecní  pozemky.  Vzhledem  k tomu,  že  jsme  chtěli  mít  doběh  na  shromaždiště, 
přijali jsme podmínky místního farmáře, 
který  nám pronajal  louku  za  její  úklid. 
Dlouho jsme váhali, neboť to místo bylo 
po chovu nějakého chlupatého tura kraj-
ně nevábné. První ruční pokus o úklid byl 
neúspěšný,  a tak  jsme  nasadili  těžkou 
techniku,  ta  nejprve  málem  nadzvedla 
místní viadukt a poté zjistila, že v místě 
největšího nepořádku je bývalé hnojiště, 
a zapadla až po nápravu. Měla však  
radlice vpředu i vzadu,  a tak se krabími 
poskoky  osvobodila  a jasně  na  body 
zvítězila. Pak už přišly na řadu pracovní 
činnosti studeneckých deváťáků a mulčo-
vací stroj. Ti, co viděli původní louku, po 
příjezdu  nepoznávali.  Před  samotným 
závodem vše vypadalo, že to byly posle-
dní komplikace. To nás ale vypekli míst-
ní hasiči, kteří nám dovezli do bazénu na mytí asi stoletou rezavou vodu včetně asi  
nejvyšší  kilometrové  sazby  na  světě  (svou  zbrojnici  mají  asi  dvě  stě  metrů  do 
umístění bazénu).  Naštěstí to za nás vyřešil jeden ze sponzorů, kterému bylo líto 
jeho bazénu (A&M Borovnička) a vyjednal nám vodu z místního vodovodního řadu. 
Tou druhou komplikací byla ztráta kontroly číslo 51, která nám trochu znehodnotila 
závod. Ostatní snad fungovalo na solidní úrovní a nás těší i to, že se řadě závodníků 
líbilo  i ubytování  ve  Studenci.  Ztráta  kontroly  nás  mrzela,  a tak  jsme  v neděli 
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i v pondělí  vyrazili  znovu  do  lesa.  K naší  radosti  jsme  kontrolu  objevili,  byla 
v altánku  jedné  chalupy  v Borovničce,  odkud  možná  viděli  místní  chalupáři  na 
prostor kontroly a chtěli se možná pobavit, jak „zmatenci“ marně hledají kontrolu.

Závodů se zúčastnilo téměř 900 závodníků a určitě závod posloužil i k propagaci 
naší  obce.  Poděkování  patří  všem pořadatelům  za  spoustu  práce,  maminkám za 
koláče, Základní škole a Mateřské škole Studenec za poskytnutí přípravného zázemí, 
Sokolu Studenec za zapůjčení materiálu, Obci Studenec za zapůjčení party stanu, 
všem sponzorům za spolupráci…

Květnová bilance orientačních běžců v celostátních 
závodech

Měsíc květen byl tradičně bohatý na celou řadu významných závodů na všech 
úrovních a byly zahájeny celoroční žebříčky A i B.

Před  květnovým  výčtem  se  ještě  vrátíme  do  poloviny  dubna,  kdy  čtveřice 
studeneckých závodníků odjela do Ruprechtova na Blanensku. Strašidlo Ruprechta 
sice  nehledala,  ale  vlastní  závod  s ním  měl  cosi  společného.  Jednalo  se  totiž 
o Mistrovství  ČR v nočním  orientačním  běhu.  Nejlépe  si  vedl  Adam  Chloupek, 
který  vybojoval  5. místo  v H18,  Štěpán  Kučera  ve  stejné  kategorii  skončil  na 
22. místě. V H20 obsadil Kuba Janata 15. místo a Franta Hladík skončil o místo za 
ním.

O víkendu, kdy jsme pořádali B žebříček, odjela pětice A závodníků do Hradce 
nad  Moravicí,  kde  proběhly  první  dva  závody  A žebříčku  na  velice  náročných 
tratích.  Na  sobotní  klasické  trati  si  nejlépe  vedl  Adam Chloupek,  který  skončil 
o pouhé tři sekundy na 4. místě, Štěpán Kučera ve stejné kategorii obsadil 27. místo. 
První rok v H20 poznali na vlastní kůži Jirka Charvát (19. místo) a Michal Kučera 
(23. místo).  Do  nedělní  krátké  trati  nastoupil  i Marek  Uvizl  a v H20  obsadil 
12. místo  (Michal  Kučera  20. místo).  Umístění  z klasiky  nezopakoval  Adam 
Chloupek a skončil v H18 na 10. místě (Štěpán Kučera 28. místo).

Dalším  závodem  žebříčku  A byl  sprint  v Pardubicích,  kde  startovali  tři  naši 
závodníci, Adam Chloupek ve vyrovnaném závodě v H18 obsadil 11. místo, Marek 
Uvizl  skončil  v H20  na  14. místě  a Michal  Kučera  na  27. místě.  Sprintu  se 
zúčastnily i Natálie Jezdinská a Markéta Urbanová, které zde absolvovaly soustře-
dění výběru Východočeské oblasti (startovaly ve smíšených štafetách). A ve sprintu 
si vedly velice úspěšně, Markéta Urbanové v početné konkurenci obsadila 3. místo 
a Natálie Jezdinská skončila na nepopulárním 4. místě. Adam Chloupek ve štafetách 
hostuje v Turnově a jeho štafeta získala v sobotu 2. a v neděli 4. místo.
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Po sobotních závodech B žebříčku, které jsme pořádali na Mostkách, se závodníci 
přesunuli do Horní Nové Vsi, kde pro ně uspořádal povedené závody oddíl z Nové 
Paky na náročné mapě Opička. Nejlépe si vedl Martin Vik, který zvítězil v kategorii 
H20B, Lucie Pacholíková skončila v D16B na 7. místě a Karolína Tauchmanová ve 
stejné kategorii na 10. místě.

Východočeský pohár pokračoval v květnu dalšími závody
Trochu odlišné závody Východočes-

kého  poháru  proběhly  v květnu,  první 
v Horní Nové Vsi byl společným závo-
dem s žebříčkem B, druhý na Pecce byl 
oblastním  mistrovstvím  na  klasické 
trati.

V Horní Nové Vsi potvrdila rostoucí 
formu Dominika Kalenská, která získa-
la na těžké trati v mistrovské kategorii 
D12C  cenné  2. místo,  další  místo  na 
stupních vítězů přidala 3. místem Mag-
da Hrnčířová v D12D a Dominik Urban 
1. místem v H10N.

Oblastní  mistrovství  Východočeské  oblasti  se 
konalo pod pořadatelstvím OK Jilemnice na těžkých 
kopcovitých  tratích  na  mapě  Kazabrud  se  shro-
maždištěm v areálu koupaliště Pecka. Zásluhou Ivana 
Uvizla v H50 jsme získali jeden mistrovský titul, další 
dvě  mistrovské  medaile  přidaly  ziskem  2.  míst 
Kristýna  Šemberová  v D14  a Kateřina  Ducháčková 
v D18.

V celkovém  pořadí  družstev  jsou  studenečtí  žáci 
zatím na 8. místě z 19 zúčastněných týmů.  V žebříč-
cích jednotlivců, které jsou mírně zkresleny neúplným 
počtem  závodů,  jsou  shodně  na  4. místě  Tereza 
Chrástová, Markéta Urbanová a Kristýna Šemberová. 
K lepším výsledkům nám chybí  úplná  sestava  mezi 
žáky (pravidelně boduje pouze Aleš Kalenský).
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Oddíl alpského lyžování
Zimní sezóna je za námi

Počátkem dubna ukončili závodníci SK Studenec letošní zimní sezónu startem na 
FIS závodech.

Letošní zimní sezóna je téměř definitivně minulostí. Oddíl alpského lyžování pod 
vedením Filipa Marka absolvoval dlouhou a náročnou sezónu, která byla zahájena 
letní  přípravou  o letních  prázdninách  2010,  pokračovala  týdenními  kempy  na 
rakouských ledovcích a vyvrcholila  startem na závodech v celé Evropě.  Za velký 
úspěch je třeba považovat start dvou našich závodníků Daniely Markové a Adama 
Ziky na Mistrovství světa v alpském lyžování v Garmisch-Partenkirchenu. I když se 
neprobojovali  mezi  nejlepší,  získali  cenné  zkušenosti  a místo  v reprezentačním 
týmu.  Z Mistrovství  České  republiky  ve  Špindlerově  Mlýně  přivezla  Daniela 
Marková  jednu  bronzovou  medaili,  Adam  Zika  přidal  stříbro  a bronz.  Jeho 
největším úspěchem však byl zisk čtyř  medailí na Světové univerziádě v Turecku 
a velký posun ve  světovém žebříčku.  Oběma závodníkům přejeme  bezstarostnou 
regeneraci po náročné sezóně, aby načerpali hodně fyzických a psychických sil na 
letní přípravu.

Bilance Adama Ziky
Výbornou  sezónu  má  za  sebou  závodník  SK  Studenec  Adam  Zika.  Sezónu 

2010/11  zahájil  vítězstvím  v GS  v italském  Mt. Spicco  a 4. místem  v GS  ve 
švýcarském  Zinalu.  Poté  odjel 
sbírat  zkušenosti  na  14denní 
turné  po  USA,  kde  se  úspěšně 
zúčastnil  závodu Světového po-
háru v Beaver Creek a čtyř Seve-
roamerických  pohárů  (Nor-Am) 
v Lovelandu a Aspenu.

Po návratu do Evropy se mu 
podařilo poprvé zabodovat v Ev-
ropském poháru, a to 29. místem 
v GS  v rakouském  Kirchbergu. 
Zúčastnil  se  i několika  závodů 
Světového poháru.

Dále byl Adam v únoru 2011 
nominován  na  Zimní  světovou 
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universiádu 2011 do tureckého Erzurum, kde vyhrál závod SG, stříbrný byl v GS, 
bronz vybojoval v SC a vyhrál celkovou kombinaci, takže z 8 medailí, které celkem 
získala česká univerziádní výprava, celou polovinu vybojoval Adam a byl vyhodno-
cen jako nejlepší sportovec Universiády 2011 v alpských disciplínách.

Po návratu z Turecka Adam obsadil 2. místo v GS ve švýcarském Hoch-Ybrig.

V přehledu:

– 1. místo v závodě super obřího slalomu na Zimní světové universiádě, Erzurum
– 2. místo v závodě obřího slalomu na Zimní světové universiádě, Erzurum
– 3. místo v závodě superkombinace na Zimní světové universiádě, Erzurum
– 36. místo v závodě obřího slalomu na mistrovství světa v Garmisch-Partenkirchen
– 1. místo v závodě obřího slalomu FIS ve Folgarii
– 3. místo v závodě superobřího slalomu na Mistrovství České republiky
– 2. místo v závodě slalomu speciál na Mistrovství České republiky
– účast na závodech Světového a Evropského poháru

Díky těmto  umístěním je  v současné  době  Adam v GS  na  90. místě  na  světě 
(3. v ČR) a v SG na 120. místě na světě (2. v ČR) a je zařazen do reprezentačního 
A družstva ČR dospělých.

Školní sportovní klub
Preventan Cup – vybíjená

Ve čtvrtek 14. dubna se ve studenecké sokolovně odehrál tradiční Preventan Cup 
ve vybíjené.

Za Studenecké hráli žáci čtvrté a páté třídy. Rovnocennými soupeři se staly týmy 
ZŠ Horní Branná a Roztoky nad Jizerou. I když náš školní tým pilně trénoval pod 
vedením  paní  učitelky  Lánské,  v rozhodném  okamžiku  zapracoval  stres  a ne 
všechny šance byly proměněny. Po napínavém turnaji si nakonec naši žáci odnesli 
pěkné druhé místo.

Výroky a postřehy hráčů:
Tereza  Dubská: Zaujalo  mě,  že  dobře  hrála  Horní  Branná.  Rozhodčí  pískal  
spravedlivě.
Dominik Pekárek: Překvapilo mě, že Horní Branná byla tak silná. Ale kdyby tam  
neměli  tu  23,  tak  bysme  je  dali.  Nevěděl  jsem,  že  Denča  umí  hrát  tak  dobře  
vybíjenou.
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Jan Šimůnek: Vybíjená mě bavila, musíme zlepšit rozestavení hráčů v poli.
Jan Kratochvíl: Začátek byl dobrý, ale ke konci jsme zazmatkovali.
Denisa  Zahradníková: Vybíjená  se  mi  moc  líbila.  Vůbec  mi  nevadí,  že  jsme  
nevyhráli. Každý nemusí vyhrávat. Byl to pro mě nový a moc zajímavý zážitek.
Lukáš  Kuřík: Myslím,  že  jsme  hráli  dobře,  ale  udělali  jsme  chybu,  že  jsme  
neposlouchali paní učitelku. Horní Branná to vítězství měla zasloužené.
Simona Bartoňová: Hráli jsme dobře, než nás skoro všechny vybila Horní Branná.  
Přišli nás povzbudit i naši spolužáci. Líbilo se mi to.

Hana Lánská

McDonald cup 2011
Krásný fotbal se slzami na konci…

Mladší kategorie A I.–III. třída ZŠ
V mladší kategorii „A“ (1.–3. třída) nastoupili všichni naši borci bez nemocného 

Lukyho  Vondry  a doplněné  o opory  z Dolní  Kalné,  konkrétně  v brance  Matěj 
Šimůnek a v poli  Kuba Ježek.  Bohužel na  spoustě  okolních  základních školách 
zřejmě  sportem moc nežijí,  a tak jediné rozhodující utkání o postup do okresního 
kola jsme sehráli s mužstvem Základní školy Jilemnice. Herní systém byl totožný 
jako v mistrovských  utkáních,  jen doba hry se zkrátila  na 2 × 15min s vloženým 
zápasem starší kategorie.

Náš herní projev byl velmi dobrý a technický. Osobní souboje jsme ustávali i přes 
výškové  a fyzické  proporce  soupeře  a hráli  vyrovnanou  partii.  Soupeř  hrozil 
zejména střelami ze střední vzdálenosti a ty „náš“ koncentrovaný Matěj pochytal. 
Smůlou bylo  Láďou trefené břevno, ale za to asi můžu jedině já, neboť jsem asi 
ráno branku špatně postavil. I tak jsme šli do šaten bez gólu. Ve druhé polovině 
zápasu jsme hráli nádherný bojovný fotbal se spoustou kombinací a individuálních 
herních situací, které jsme možná mohli více rozehrávat do prostoru před brankou. 
Odražené  balony  jsme  nedokázali  svým  nedůrazem  usměrnit  za  záda  brankaře. 
Jedinou branku v utkání vstřelila Jilemnice po rohovém kopu, kde si na hlavičku 
luxusně  naběhl  náš  brankář Vojta,  který zápas  odehrál  ve  službách  své  školy. 
Trefa to  byla  opravdu  výstavní,  takže,  Vojto,  gratulujeme,  i když  s trochu 
kyselými obličeji… Naši kluci ale  hlavy nesklonili a opravdu odjezdili zápas po 
zadku až do hvizdu našeho „Řídi“. Vítězstvím Jilemnice se nám tedy definitivně 
zavřela vrátka do okresního kola v Železném Brodě a přejeme soupeři, aby se i tam 
prosadil.

Děkuji taky všem  učitelkám za  perfektní  podporu v hledišti,  kam přišli  jak 
kamarádi a spolužáci našich  hráčů,  tak  i jejich  „roštěnky“… a nádherně  fandili 

58 OÚ Studenec



Ročník 2011 Číslo 3

jako pořádný kotel. Odměnou pro Vás byla i krásná děkovačka našeho týmu, i když 
někteří kluci skutečnost nepostupu oplakali. Jsme s trenéry pyšní na to, že kluci hráli 
skutečně  jako  kamarádi  a tým  bez  dalších  nefotbalových  projevů.  Nezbývá  než 
kluky pochválit za předvedený výkon a být na ně hrdý jako na žáky naší  skvostné 
Základní  a Mateřské  školy  Studenec!  My  slibujeme,  že  budeme  dál  poctivě 
pracovat a trénovat a příští rok se pokusíme dojít až na vrchol…

Martin Hrubý

Florbal
Přípravný turnaj ve florbale mladších žáků vyšel našemu družstvu na jedničku. 

Hned v prvním zápase jsme sice podlehli družstvu z Libštátu, když jsme celý zápas 
dotahovali náskok soupeře, ale pozdější výsledky ukázaly, jak silné družstvo Libštát 
přivezl. To dokumentoval především debakl sportovní školy z Jilemnice 1:10.

V dalších utkáních už hoši ze Studence nenašli přemožitele, a tak jediný, kdo nám 
ještě sebral body za remízu, byla ZŠ Horní Branná, která vyrovnala 20 vteřin před 
koncem po její nedovolené hře vysokou holí.

Všichni  hráči  podali  přesvědčivý  výkon  a prodali  tak  své  středeční  florbalové 
tréninky a řekli si o nominaci na okrskové kolo v příštím školním roce. Výborný byl 
především Jakub Vancl v obraně, který odehrál celý turnaj bez střídání, v útoku se 
pak nejvíce prosazovali Václav Korotvička s Michalem Vanclem. Pochvalu si ale 
opravdu zaslouží celý tým…

Studenečtí orientační běžci dvojnásobnými přeborníky 
Libereckého kraje na Přeboru škol

Krajské  finále  škol  v orientačním  běhu  proběhlo  na  mapě  Žulák  v Liberci 
a studenecká škola získala double.

V letošním  školním  roce  nezbyl  čas  na  okresní  kolo,  a tak  se  konalo  přímo 
krajské kolo v Liberci za účasti deseti škol Libereckého kraje.

V mladší  nepostupové  kategorii  prvního  stupně  byla  soutěž  družstev  velice 
vyrovnaná  a o vítězství  studenecké  školy  rozhodl  při  shodném  počtu  bodů  za 
umístění lepší součet časů bodovaných závodníků. V D5 vystoupily na stupně vítězů 
obě  závodnice,  Magda  Hrnčířová  vybojovala  druhé  místo  a třetí  místo  přidala 
Tereza Chrástová. Mezi chlapci  překvapil  4. místem Dominik Urban, který běžel 
poprvé bez fáborků, další body získal 10. místem Vít Štefan.

Mezi žáky druhého stupně vyhrála  studenecká škola s velkým náskokem před 
Gymnáziem  Dr. Randy  z Jablonce  nad  Nisou.  Velkou  zásluhu  na  tom  měly 
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především  dívky,  Kristýna  Šemberová  získala  přebornický  titul  mezi  jednotlivci 
v D9  a 2. místo  přidala  Markéta  Urbanová  v D7.  K tomu  přidaly  dvě  4. místa 
Dominika Kalenská v D7 a Karolína Tauchmanová v D9 (zde se dívky seřadily od 
4.  do  7. místa).  Z chlapců  si  nejlépe  vedl  Zdeněk  Klíma  v H9  ziskem  5. místa, 
7. místo vybojoval Petr Jezdinský. H7 se srovnali Vojta Klůz, Aleš Kalenský a Jan 
Kadlec od 6. do 8. místa.

Celostátní Přebor škol v orientačním běhu
Ve  velice  vyrovnaném  souboji  zůstala  studenecká  škola  těsně  pod  
stupni vítězů

Celostátní finále škol v orientačním běhu uspořádal oddíl Kobra Vsetín v Zašové 
u Valašského  Meziříčí.  Výprava  studeneckých  závodníků  jako  obhájců  prvenství 
z roku 2010 obsadila všechny kategorie a chtěla se poprat o přední umístění. To se 
nakonec  podařilo,  i když  po  sečtení  všech  výsledků  panoval  nejprve  smutek  ze 
4. místa  s těsným  odstupem  za  prvními  třemi  týmy.  Opět  by  stačily  posuny 
v některém  závodě  jednotlivců  o čtyři  místa  a bylo  by  z toho  opět  zlato.  Přesto 
i 4. místo v celostátním kole je velkým úspěchem a zasloužily se o něj především 
dívky,  Markéta  Urbanová  vybojovala  bronzovou  medaili  v D7,  velice  dobře  si 
vedly Dominika  Kalenská,  Natálie  Jezdinská,  Lucka  Pacholíková  a Kája 
Tauchmanová. Z chlapců byl nejlepší Zdeněk Klíma, ostatní bojovali ze všech sil, 
ale  na  silnou  konkurenci  nestačili.  Úkol  pro  příští  rok  tedy  zní:  stávající  žáci 
potrénují a pro školní OB získáme další posily třeba mezi fotbalisty.

Pořadí škol: 1. ZŠ Šumperk 165 bodů, 2. Gymnázium Jihlava 163, 3. ZŠ Luhačo-
vice 160, 4. ZŠ Studenec 156, 5. ZŠ Vrchlabí 152, 6. Gymnázium Slaný 128, 7. ZŠ 
Kralovice  122,  8. Gymnázium  Praha  120,  9. ZŠ  Třinec  119,  10. Gymná-
zium Pardubice 113, 11. Gymnázium Chotěboř 113, 12. ZŠ Zábřeh 112, 13. Gymná-
zium Ivančice 109, 14. Gymnázium Děčín 87, 15. ZŠ Šumice 41

Petr Junek

Lehká atletika
Květen  patří  tradičně  atletickým  soutěžím,  a to  Atletickému čtyřboji  a Poháru 

Rozhlasu.
V lehkoatletickém čtyřboji se nejlépe vedlo starším žákům, kteří v okresním kole 

obsadili  za  Turnovem,  Lomnicí  a Jilemnicí  4. místo  a Zdeněk  Klíma  kvalitními 
výkony (60 m vyrovnaný školní rekord Martina Kupce časem 7,4) obsadil 3. místo 
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mezi  jednotlivci.  V poháru  Rozhlasu  postoupily  v rámci  vesnických  škol  do 
krajského  finále  mladší  a starší  žákyně  a mezi  jednotlivci  dominoval  Sebastian 
Hájek školním rekordem ve skoku do dálky výkonem 553 cm.

Trojboj všestrannosti Jilemnice
Studenečtí závodníci z 1.–5. třídy se zúčastnili hezkých závodů v Jilemnici. Svoje 

síly  poměřili  se  stejně  starými  závodníky  z Jilemnice,  Horní  Branné  a Roztok. 
Snažili se a devět z nich (1. tř. Daniel a Tomáš Jandurovi, 2. tř. Linda Zahradníková, 
Natálie Kadavá a Matyáš Hrubý, 3. tř. Jana Kejmarová, Petr Jezdinský, Jiří Ježek, 
4. tř. Renáta Trejbalová), si vybojovalo postup do okresního kola v Turnově. Tam už 
bude konkurence větší,  ale  určitě  se mezi ostatními soutěžícími v běhu na 50 m, 
skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem neztratí.

Ivana Kučerová

Mistrovství světa škol v orientačním běhu
Ve dnech 21. až 27. 5. 2011 Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Studenec poprvé 

v historii  reprezentoval  Českou republiku  na nejvyšší  úrovni,  a to  na Mistrovství 
světa  škol  v orientačním  běhu  v italském  Primieru.  Zároveň  to  byla  i historicky 
první účast  České republiky na tomto šampionátu vůbec.  Samotnému „výletu  do 
Itálie“ předcházela dlouhá a náročná cesta.

Orientační  běh  jako  jeden  ze  čtyř  oddílů  SK  Studenec  letos  slaví  již  své 
15. narozeniny. Jedním ze spoluzakladatelů OB ve Studenci byl ředitel školy Petr 
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Junek,  a tak  zbýval  jen  malý  krůček 
k tomu,  aby  se  OB stal  součástí  škol-
ních sportovních aktivit. První výrazný 
úspěch  ZŠ  Studenec  zaznamenala 
v roce  2005  v celostátním  finále  škol 
v Luhačovicích,  kdy naši  žáci  obsadili 
2. místo.  O 3 roky  později  pak  naše 
škola  vystoupila  na  stupínek  nejvyšší. 
Již  tehdy  jsme  měli  jako  mistři  repu-
bliky velký sen zúčastnit se MS, tehdy 
konané  ve  španělském  Madridě.  Naše 
plány  však  zhatily  náročné,  pro  nás 
tehdy  nesplnitelné  a neakceptovatelné 
podmínky AŠSK, která nás na tuto akci 
musí  nominovat.  Když  ale  v loňském 

roce naši žáci svůj úspěch zopakovali a my se podruhé stali přeborníky republiky, 
znovu v nás vzrostla velká naděje a touha zkusit to a tentokrát na MS vycestovat. 
Podmínky od  AŠSK se  sice  téměř  nezměnily,  ale  již  jsme věděli,  co  nás  čeká.  
Především skutečnost, že si na celou akci budeme muset obstarat peníze sami a pro 
některé členy přebornického družstva i smutný nezvratitelný fakt,  že se této akce 
může zúčastnit jen několik závodníků, kteří splňují nejen sportovní výkonnost, ale 
i příslušný rok narození (dívky 1996–1997 a chlapci 1994–1995).

Po  dlouhých  přípravách  a snahách  o získání  finančních  prostředků  nás 
21. 5. 2011  přivítalo  krásné  horské  městečko  Fiera  di  Primiero,  celé  nazdobené 
v oranžovobílých barvách (barvy OB lampionu).

Samotné MS odstartovalo nedělním tréninkem v závodních terénech, po kterém 
nás čekal zahajovací ceremoniál jako na olympiádě, se vším všudy! Průvod městem 
všech 23 zúčastněných zemí, pompézní zahájení se vztyčováním vlajek a zapálením 
olympijského  ohně  na  místním  náměstí,  kam  se  přišly  podívat  stovky  lidí. 
Atmosféra, ze které šel mráz po zádech, a nám došlo, jak významné události se to 
vlastně účastníme…

V pondělí  byl  na  programu  první  ze  dvou  soutěžních  závodů  –  dlouhá  trať. 
Závodila  pětičlenná družstva,  z nichž  se  počítaly tři  nejlepší  výsledky.  Naše  dvě 
družstva  byla  pouze  tříčlenná  (dívky  Denisa  Kadavá,  Karolína  Tauchmanová, 
Kristýna  Šemberová,  chlapci  Tomáš  a Štěpán  Kučerovi,  Adam Waněk),  tudíž  se 
v našem  případě  počítal  výsledek  každého.  Po  prvním  závodě  obsadili  chlapci 
11. místo a dívky průběžné velmi pěkné 6. místo, což nám dávalo velké naděje do 
dalšího závodu.
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Následoval volný den a pořadatelé pro nás uspořádali lehce adrenalinový výlet do 
okolních  Dolomit,  na  horu  Rosetta  plateau  2743 m n. m.,  kde  nás  čekal  sníh 
a překrásný výhled z pořádné výšky! Při zpáteční cestě jsme navštívili národní park 
Paneveggio-Pale.

Ve středu  se  konal  druhý soutěžní  závod – krátká  trať.  Běželo  se v horském 
skalnatém terénu s velkým převýšením. Závod byl náročný a stejně jako v pondělí 
záleželo na výsledku všech našich závodníků. Výborně si vedl Adam Waněk, který 
zaběhl sedmý nejrychlejší čas a v dívkách Denča Kadavá (13. místo) a Kája Tauch-
manová  (18. místo).  V konečném  součtu  všech  výsledků  si  naši  chlapci  udrželi 
celkově 11. místo a dívky nakonec obsadily 8. místo.

Po každém závodě byli vyhlašováni nejlepší závodníci, v místě závodů tradiční 
květinový ceremoniál a večer pak na náměstí ve Fiera di Primiero medailový cere-
moniál. Bylo nám líto, že nikdo z nás se na stupínky vítězů nepodíval, ale podařilo 
se nám to až poslední den, kdy se konal již nesoutěžní závod „Friendship“. Ze všech 
závodníků bylo nalosováno 160 tříčlenných družstev. Závod byl  specifický s hro-
madným startem a tzv. skore-
lauf,  což  znamená,  že  na  
mapě  bylo  43 kontrol  s vol-
ným  postupem.  Jednotliví 
členové teamu byli z různých 
zemí,  tudíž  se  museli  spolu 
domluvit, kdo které kontroly 
posbírá,  což  pro  všechny 
znamenalo  „oprášit  angličti-
nu“. A právě v tomto závodě 
si Adam spolu s Belgičankou 
a Irem doběhl pro bronzovou 
medaili.

Zajímavým bodem programu šampionátu byl i tzv. „Večer národů“, kde každý 
team měl za úkol představit svou zem a školu, odkud přijeli. V turistickém stánku 
jsme ostatním účastníkům nabízeli propagační materiály o OB v ČR, Krkonoších, 
ale především studenecké a školní bulletiny v angličtině,  připravené speciálně pro 
tuto  akci.  Došlo  i na  narychlo  nacvičené,  ale  úspěšné  taneční  vystoupení  našich 
děvčat.

Týden utekl jako voda a šampionát byl  zakončen stejně okázalým závěrečným 
ceremoniálem  jako  při  jeho  zahájení  a my  naši  návštěvu  Itálie  zakončili  ještě 
prohlídkou Benátek.
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Jménem všech účastníků zájezdu děkuji ZŠ a MŠ Studenec, Školnímu sportov-
nímu klubu a především řediteli školy Petru Junkovi (který tam nemohl být s námi), 
že jsme měli tu čest zažít na vlastní kůži světový šampionát na vrcholné špičkové 
úrovni.  V každém z nás  zůstanou nádherné,  nezapomenutelné  a pro většinu z nás 
neopakovatelné zážitky.

Děkuji  dětem za  vzorné  chování,  prima náladu  a především za velmi  slušnou 
reprezentaci nejen naší školy.

Kateřina Kalenská

P. S.
Složení výpravy:
Tomáš Kalenský – delegát výpravy, zástupce Českého svazu orientačního běhu
Kateřina Kalenská – vedoucí výpravy a družstva dívek
Daniela Marková – vedoucí družstva chlapců

Všechny zúčastněné státy závodily v národních dresech, kterými byly vybaveny 
svými  federacemi.  Závodníci  České  republiky  závodili  v dresech  SK  Studenec, 
neboť Školní sportovní klub Studenec neobdržel žádný příspěvek na reprezentaci 
ČR a vše si hradil z vlastních zdrojů.

V roce  2013 se  koná Mistrovství  světa  škol  v orientačním běhu v Portugalsku 
(a to snad není špatná motivace).

Petr Junek

WSCO 2011, Itálie – Bellissimo Campionati del Mondo Studenteschi
Město  Fiera  di  Primiero  v italských  Dolomitech  hostilo  koncem  května 

významnou světovou O-akci  –  WSCO,  Mistrovství  světa  školních  výběrů  v OB. 
Soutěžily  školní  a výběrové  dorostenecké  týmy  v ročnících  1993–1997,  které 
v předchozím  roce  zvítězily  v národní  soutěži  (v ČR  Přebor  škol).  Celkem  se 
zúčastnilo  480 závodníků  z 23 národů  včetně  mimoevropských  –  Čína,  Izrael 
a Nový Zéland. Tento málo známý světový šampionát v OB se koná každé dva roky 
od roku 2004. Nezaštiťuje ho IOF, ale ISF – Mezinárodní federace školního sportu.
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První tým ČR v historii  tedy nevysílal  ČSOS, ale  AŠSK – Asociace  školních 
sportovních klubů. A byl to tým ZŠ Studenec, který zvítězil v Přeboru škol 2010. 
Českou účast  musel  kompletně  zafinancovat  Školní  sportovní  klub  při  ZŠ  a MŠ 
Studenec,  AŠSK ani  nikdo jiný žákovské družstvo OB finančně nepodpořil,  byť 
v zahraničí je podpora národních školních organizací běžná – např. Slovensko vysílá 
pravidelně velké výpravy. Díky tomu jsme se museli uskromnit, v malé výpravě nás 
reprezentovali  tři  žáci  Tomáš,  Štěpán  a Adam,  tři  žákyně  Denisa,  Kristýna 
a Karolína  a tříčlenný  realizační  tým  Danča,  Katka  a Kála.  Maximální  velikost 
výpravy je padesát členů, což řada národů využila.

Jak taková akce vypadá a jak jsme tam dopadli? Program zahrnoval tři disciplíny 
– klasickou trať, krátkou trať a doplňkový závod smíšených štafet – složení štafet 
nalosováno  z různých  národů.  Součástí  programu  byl  také  modelový  trénink  na 
klasickou trať. Na fyzicky i mapově náročných tratích a ve velmi slušné konkurenci 
(například žáci ze sportovní školy v Eksjö, líhně švédských eliťáků, nebo celá řada 
závodníků z národních dorosteneckých výběrů) se našim podařilo vybojovat solidní 
výsledky (klasika – 16. Waněk, 17. Tauchmanová, krátká – 7. Waněk, 13. Kadavá, 
štafety – 3. Waněk).  Je potřeba ale také zmínit,  že závodníci  z některých  národů 
naopak viděli mapu pro OB snad poprvé a jejich ztráty na vítěze byly mamutí.

Před  akcí  jsme  absolutně  nevěděli,  co  nás  čeká.  Hned  po  příjezdu  jsme  ale  
údivem (pozitivním) otevřeli ústa a zavřeli je až po odjezdu. Vše se neslo v duchu 
velkých světových závodů (WOC, JWOC) podle pravidel IOF a bylo vidět, že se 
počítalo s každým detailem a na ničem se nešetřilo. Italští pořadatelé, z nichž většina 
si říkala presidento, předvedli něco, co jsem ještě nikdy neviděl – podařilo se jim na 
jedničku skloubit profesionálně uspořádaný orienťák se všemi dalšími potřebnými 
věcmi okolo – ubytování, stravování,  informovanost účastníků, logistika (doprava 
pořadatelů,  závodníků),  média,  doprovodný  program,  atmosféra  v místě  konání 
šampionátu.  Některé  detaily  stojí  za  zmínku  –  každá  výprava  měla  například 
v hotelu k dispozici wellness (saunu, páru, vířivku), stravování výběrem z několika 
chodů  v kombinaci  se  švédskými  stoly,  denně  se  dojíždělo  kyvadlově  autobusy, 
jejichž jízdní řády byly dodržovány na vteřiny a když jednomu praskla pneumatika, 
do  deseti  minut  byl  přistaven  náhradní,  vše  za  spolupráce  italských  karabiniérů 
(policie) po celé trase, denně vycházely zdarma profesionálně zpracované závodní 
noviny, denně byly živé vstupy a kamerové záznamy z předchozího dne v několika 
italských  televizích,  denně  vycházela  celostrana  o OB  v místních  i celostátních 
novinách  (včetně  známých  La  Gazzetta  dello  Sport),  téměř  okamžitě  směřoval 
bohatý obsah na www stránku závodu (videa, fotky, výsledky, mapy), krásné byly 
i ceremoniály  u radnice  na  náměstí,  kde  celou  dobu  hořel  i „školní“  oheň, 
neuvěřitelná byla atmosféra v celém městě, které téměř připomínalo Potěmkinovu 
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vesnici  –  vlaječky  s lampionky  viseli  na  balkonech,  v oknech,  na  hotelích,  ve 
výlohách, v květináčích, v některých výlohách bylo vystaveno pouze oranžovo-bílé 
zboží,  domy  a hotely  byly  ověnčení  kyticemi  v bílo-oranžových  barvách,  na 
ceremoniály chodily desítky místních Italů. Ve dni volna vzali pořadatelé všechny 
závodníky  a jejich  doprovod  na  výlet  lanovkami  do  Dolomit,  poté  následoval 
kulturní večer,  kdy na náměstí měl každý národ stánek, kde se prezentoval. Naší 
„českou“  povinností  bylo  nalévat  všechny  nezletilé  před  zraky  policie  a jejich 
vedoucích pivem, „točila“ se prémiová Plzeň i nízkonákladový Braník.

A když  celou  dobu přálo i počasí,  byla  z toho pořadatelská  jednička  jako bič. 
A kdeže jsme to vlastně byli? Na WSCO, Mistrovství světa školních výběrů v OB.

Za dva roky hostí WSCO portugalské Algarve, doufejme, že se laťky nastavené 
Italy pokusí alespoň dotknout.

Tomáš Kalenský (článek vyjde v časopise Orientační běh)

Mýty o dia cukrovinkách
Mýtus č. 3: Dia nechutná

Zdaleka  už neplatí,  že „dia“  nechutná,  jako jsme byli  zvyklí  dříve.  Například 
produkty Dianella se chuťově vyrovnají svým „cukrovým“ konkurentům. Čokoládu 
Classic si pochvalují i nediabetici. Stejně oblíbené jsou BonBons ve třech svěžích 
příchutích,  které  skvěle  chutnají,  ale  přitom 1 bonbón obsahuje  pouhé  2 kalorie! 
V neposlední  řadě  je  předností  Dianelly  „česká  cena  od  českého  výrobce“. 
V porovnání s dovozovými dia sladkostmi jsou ceny více než příjemné.

zdroj: www.diadesatero.cz

Recept nejen pro diabetiky: Těstovinový salát s čočkou
Suroviny: 100 g těstovin, 70 g čočky, 30 g sterilované kukuřice, 10 g cibule, 10 g 
česneku, 150 g nízkotučného bílého jogurtu, sůl, pepř

1 porce obsahuje: energie: 3053 kJ, bílkoviny: 32 g, tuky: 7 g, sacharidy: 136 g

Postup:
Po  uvaření  smícháme  těstoviny  a čočku  dohromady,  přidáme  kukuřici,  jemně 

nakrájenou cibuli a česnek, osolíme, opepříme. Nakonec do salátu vmícháme jogurt. 
Pro chuť můžeme přidat i různé bylinky či koření.

zdroj: www.recept-recepty.cz
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