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Zprávy ObecníhO úřadu

Pečovatelský dům
      V tomto čísle Zpravodaje uzavíráme další kapitolu rozsáhlé finanční investice v naší
obci, která začala demolicí původní budovy na přelomu května a června loňského roku.
Slavnostní otevření nového Domova pro seniory (takto se oficiálně stavba uvádí ve sta-
vebním povolení) proběhlo v pátek 31. 8. 2018, tedy v plánovaný den, který jsem si přál
od začátku této stavby. Jednalo se v pořadí již o čtvrtou stavbu, kterou jsme otevírali
31. 8. V roce 2010 novou MŠ ve Studenci, 2012 nové víceúčelové hřiště, 2013 novou MŠ
v Zálesní Lhotě. 
      Této významné události byli pří-
tomni: poslanec Parlamentu ČR Jan
Farský, senátor Parlamentu ČR a sta-
rosta obce Albrechtice v Jizerských ho-
rách Jaroslav Zeman, senátor Parla-
mentu ČR a starosta města Vrchlabí
Jan Sobotka, hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, další členové vedení
Libereckého kraje, starostové okolních
obcí a řada dalších. 
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      V letošním roce bychom chtěli ještě začít s úpravou spodní zahrady, záleží samo-
zřejmě na počasí, a také na dodavateli. Jak jsem Vám psal v minulém čísle, současný stav
na trhu práce, velké množství zakázek a nedostatek pracovních firem i materiálu, bohu-
žel, komplikuje všechny stavební práce. Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Socha T. G. Masaryka
      Jelikož tyto řádky budete číst po slavnostním odhalení nové sochy T. G. Masaryka,
nezbývá než Vám všem poděkovat, ať už za podporu slovní, tak i za podporu finanční.
Konečnou částku, včetně fotografií z tohoto významného dne, neděle 28. října 2018 zve-
řejníme v letošním posledním čísle našeho Zpravodaje. 
      Transparentní účet bude uzavřen 31. 10. 2018. Děkujeme všem, kteří jste přispěli. Pa-
mětní poděkování bude všem dárcům od obce Studenec doručeno v následujícím období. 

Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Tomáš Chrtek, PaedDr. Petr Junek
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Další investice letošního roku
      Naše obec ve svém rozpočtu každo-
ročně počítá s pravidelnou částkou urče-
nou na opravu a údržbu zařízení, které se
týká hlavního vodovodního řádu a navazu-
jícího příslušenství. Po předešlé rekon-
strukci vodojemu v Zálesní Lhotě došlo
v letošním roce k opravě starého a nového
vodojemu ve Studenci nad hasičárnou
(foto) a opravě vrtu na Smejtech. 
      V minulém vydání našeho Zpravodaje
jsem Vám psal o plánovaném novém chod-
níku v prostranství hřbitova v Zálesní Lhotě
směrem od vstupní brány. Dnes přináším
konečné foto a také poděkování všem
z Vás, kteří jste tuto stavbu ocenili. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Větrná smršť
      V nočních hodinách z pátka 21. na so-
botu 22. září naši obec zasáhla větrná
smršť, která naštěstí přinesla následky
pouze v podobě popadaných stromů.
Jeden takový přinášíme na fotografii, kon-
krétně se jedná o objekt čp. 78 ve Studenci.
Jak sami vidíte, zde bylo veliké štěstí, že
strom nespadl na tento dům. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Drakiáda
      Letošní rok byl po dlouhé době výjimečný v tom, že se nám podařilo pouštět draky
v prvním zvoleném termínu. Neděle 23. září přilákala malé i velké, kteří si to dokázali užít. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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      Během jednání zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 2 za rok 2018 a vzalo
na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2018. Dále odsouhlasilo smlouvu tý-
kající se darování pozemků a převod finančních prostředků ve výši 2,296 mil. Kč z účtu
ČNB na účet u MONETA Money Bank. 
      V dalších bodech programu zastupitelé neschválili prodej pozemku ve Studenci a za-
mítli také poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pořádané Sdružením míst-
ních samospráv ČR za účelem pomoci obci Prameny. Na prosincové jednání pak
přesunuli projednání žádosti o náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněných zastu-
pitelů. 
      V závěru zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o průběhu řízení u okresního soudu
s Římskokatolickou farností Zálesní Lhota. 
V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech: 
–    Pečovatelský dům byl slavnostně otevřen 31. srpna. Na dotaz pana Pavla Mečíře od-

6

ukončení SeZóny konTejnerů na biooDPaD
      Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem používání
svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kontejnerů
informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

PohošTění obecní PoléVkou
sobota 8. prosince 2018

na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by
měl zájem předvést na této akci své umění, ukázky či prodej
určitého zboží. Zájemci ať se přihlásí na oÚ ve Studenci do

pátku 30. listopadu 2018. Zajistíme bezplatný pronájem
místa i zapůjčeného stánku. 

Z jednání ZastupI  
       Studenečtí zastupitelé se sešli 17. září ke svému třetímu letošnímu zasedání, zároveň
se jednalo o jejich poslední setkání v tomto funkčním období. Zúčastnilo se jej 14 zastu-
pitelů a 7 občanů. 
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pověděl, že v současnosti je podána jedna žádost o přidělení bytu v tomto domě. 
–    Je vydáno stavební povolení na výstavbu chodníku u křižovatky u řeznictví Nosek

a čeká se na nabytí právní moci. 
–    V pondělí 1. 10. proběhne na obecním úřadu audit. 
–    Slavnostní odhalení nové sochy T. G. Masaryka se uskuteční 28. října při 100. výročí

vzniku samostatného Československa. V následné diskusi zastupitelé rozhodli, že na
této akci bude pohoštění zdarma a dobrovolné vstupné. 

      Na dotaz paní Marie Mühlové pan starosta přislíbil zakoupit plastové konve na hřbi-
tov a oslovit zámečníky ohledně případné instalace lavičky do autobusové čekárny
u zdravotního střediska.
      Pan Pavel Jiran a pan Jan Medlík informovali o výmalbě kostela, jejíž rozpočet
1,1 mil. Kč nebyl překročen, a nebyl tak nutný příspěvek od obce. 
      Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech,
popřál jim hodně osobních i pracovních úspěchů a kandidujícím popřál dobrý výsledek
v nadcházejících volbách. 

  telstva Obce

pOděkOvání
     Vážení spoluobčané, 
začátkem října proběhly volby do zastupitelstva naší obce, ve
kterých Nezávislí kandidáti obcí Studenec a Zálesní Lhota zvítězili
a získali deset mandátů. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval
za Vaši důvěru a podporu, kterou jste mě samotnému, ale
i celému našemu sdružení prostřednictvím Vašich hlasů dali. 
     Každý starosta, či starostka není zvyklý na nějaké děkovné
zprávy. Ohodnocení, či forma poděkování přichází jednou za čtyři
roky prostřednictvím komunálních voleb a získaných hlasů.
Osobně jsem velmi rád a moc si toho vážím, že i po dvanácti
letech jsem od Vás získal takto vysokou podporu. Děkuji. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Volby do Senátu Parlamentu čr
konané ve dnech 5.–6. října 2018 a 12.–13. října 2018

                                                            Voliči                   Vydané                  Volební         Odevzdané              Platné         % platných
                                                  v seznamu                    obálky               účast v %                 obálky                 hlasy                     hlasů

1. kolo                                               1 436                          847                     58, 98                       792                    713                   90, 03

2. kolo                                               1 438                          251                     17, 45                       251                    249                   99, 20

                     Kandidát                                           Volební            Navrhující       Politická Počty hlasů % hlasů
   číslo příjmení, jméno, tituly                      strana                 strana        příslušnost      1. kolo       2. kolo    1. kolo   2. kolo

        1       Kalvová Šárka Mgr.                             KSČM                 KSČM               BEZPP              39                 X          5, 46               X

     +2       Tejmlová Michaela Mgr. LL. M.       SEN 21               SEN 21             BEZPP            208            166        29, 17      66, 66

      *3       Zeman Jaroslav                                ODS                   ODS                 ODS              175              83      24, 54    33, 33
        4       Švarc Michal Mgr.                                SPD                    SPD                  SPD                   30                 X          4, 20               X

        5       Žur Pavel Mgr.                                      NBPLK               NBPLK             NBPLK              90                 X        12, 62               X

        6       Chuchlík Josef                                       ANO                    ANO                  BEZPP            151                 X        21, 17               X

        7       Berounský Jindřich                             ČSSD                  ČSSD                ČSSD                 20                 X          2, 80               X

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát 

Volby do zastupitelstva
obce Studenec
konané ve dnech 5.–6. října 2018
      Naše obec ve svém rozpočtu každoročně počítá s pravidelnou částkou určenou na
opravu a údržbu zařízení, které se týká hlavního vodovodního řádu a navazujícího pří-
slušenství. Po předešlé rekonstrukci vodojemu v Zálesní Lhotě, došlo v letošním roce
k opravě starého a nového vodojemu ve Studenci nad hasičárnou (foto) a opravě vrtu
na Smejtech. 
                                                                                                                  Celkem                     StudeneC         ZáleSní lhota
Voliči v seznamu                                                         1 436                       1 118                          318
Vydané obálky                                                                939                          757                          182
Volební účast %                                                           65,39                       67,71                       57,23
Odevzdané obálky                                                        938                          756                          182
Platné hlasy                                                                12 250                    10 160                       2 090
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náZev kandidátní liStiny                                           hlaSy abS.                    hlaSy v %     počet mandátů
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.                            3 965                      32, 37                              5
Nez. kand. obcí Studenec a Zálesní Lhota          8 285                      60, 63                            10

kdu-čSl                                                                                                Celkem                     StudeneC         ZáleSní lhota
Medlík jan Dis.                                                                332                           315                             17
jiran Pavel ing.                                                               320                           298                             22
Mečíř Pavel ing.                                                              360                           335                             25
nováková jana ing.                                                      283                           272                             11
kuřík Martin                                                                     227                           216                             11
Vanclová Veronika                                                         279                             62                            17
Horáčková Marie Bc. et Bc.                                         256                          242                            14
Vancl Jan Ing.                                                                  278                          266                            12
Mečíř Petr Bc.                                                                  239                          221                            18
Kuříková Václava Ing.                                                    204                          194                            10
Šimáček Martin Ing.                                                      265                          251                            14
Tauchman František Ing.                                             252                          242                            10
Bartoň Pavel                                                                     247                          229                            18
Brož Lubomír Mgr.                                                         201                          188                            13
Vancl Karel                                                                        222                          208                            14

nezávislí kandidáti obcí Studenec a Zálesní lhota    Celkem                     StudeneC         ZáleSní lhota
ulvr jiří Mgr.                                                                     643                           501                          142
Muhlbach Martin ing.                                                 453                           349                          104
kadavá Markéta                                                             602                           440                          162
chrtek Tomáš Mgr.                                                        644                           523                          121
boura josef ing.                                                              605                           485                          120
Tauchmanová Marie ing.                                           550                           428                          122
Vancl Václav                                                                      546                           439                          107
Tauchman Pavel ing. PhD.                                        547                           379                          168
kalenský lukáš juDr.                                                  533                           421                          112
Tauchman jakub ing.                                                  591                           481                          110
Synková Dana PaedDr.                                                 534                          419                         115
Hák Jan Ing.                                                                     509                          404                         105
Pacholík Antonín                                                            536                          375                         161
Kudr Jiří                                                                             501                          394                         107
Vancl Lukáš                                                                      491                          383                         108

U kandidátů je uveden počet obdržených hlasů celkem, ve Studenci a v Zálesní Lhotě.
Tučně jsou zvýrazněni zvolení zastupitelé. 
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Výlety do studenecké
Volná myšlenka. 12. února večer konána
byla v hostinci u Višňáků schůze, která dala
podnět k založení Volné myšlenky ve Stu-
denci. Členy tohoto spolku mohou býti to-
liko občané bez vyznání náboženského.
Řečník na této schůzi mluvil o poměru řím-
ské církve k národu českému od doby Hu-
sovy až do státního převratu 1918. Po
přednášce přihlásil se ke slovu přítomný
řím. kat. farář Říb, který pak v prudké de-
batě s říd. uč. Markem musel vyslechnouti
všecka udání, která za války na zdejšího říd.
uč. zaslal pro nezpívání rakouské hymny,
nevyvěšení černožlutého praporu, nevo-
dění dětí do kostela a p.  Za členy Volné
myšlenky přihlásilo se asi 80 lidí. 

církev československá. Mnoho lidí, kteří
v těchto dobách vystoupili z církve římsko-
katolické, vstoupilo do nové církve česko-
slovenské, která též na počátku letošního
roku byla ve Studenci organisována.
V jejím čele, předsedou rady starších, byl
Josef Boura, textilní obchodník. 

Sčítání. Ve dnech 16.–19. února konáno
bylo v republice prvé sčítání lidí. Ve Stu-
denci prováděli je učitel Josef Jezdinský
a Jan Šorfa. Napočteno bylo 1706 obyva-
telů. Dle náboženského vyznání 1322 ka-
tolíků, 295 československých, 87 bez

vyznání a 2 evangelíci. 

škola. Dnem 1. března odchází říd. uč.
Marek do výslužby. Zastupuje jej uč. Josef
Jezdinský. Na uprázdněné místo ustano-
vena byla učitelka Emilie Zajícová dne 16.
března. 

Místní školní rada. Do nové místní školní
rady byli zvoleni: Josef Jezdinský, předse-
dou, uč. Jan Hák a Marie Votočková. Z ob-
čanstva Flégl Emil, Kudr Ant. č. 77, Kudr Jan
č. 111, Karásek Josef č. 19 a Tomáš Josef
č. 115. 

Skioptikon. Místní školní rada spolu s těl.
jednotou Sokol zakoupila skioptikon, který
jest umístěn ve škole. (Pozn.: skioptikon je
jednoduchý promítací přístroj na diapozi-
tivy)

čsl. bohoslužby. 5. června ve 2 hod.
odpol. ve Studenci první československé
bohoslužby u lípy Svobody. Tuto mši slou-
žil Jos. Beneš, bývalý kněz řím. katol., zdejší
rodák. Při bohoslužbách spoluúčinkovali
zdejší hudebníci. Účast na těchto bohos-
lužbách byla veliká, neboť se sešli nejen
všichni příslušníci církve čsl., ale přišlo také
mnoho zvědavců. 

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-061118-48+4.qxp_Sestava 1  06.11.18  9:23  Stránka 10



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           5 I 2018

11

  minulosti
Sjezd katol. mládeže. 21. srpna konal se
v obci sjezd katolické mládeže, kterého
zúčastnilo se mnoho mládeže z okolí. V 10
hod. ráno vyšel průvod od Johnova hos-
tince do kostela a po bohoslužbách zase
zpět. Odpolední slavnost konala se na za-
hradě u hostince J. Johna, kde k shromáž-
děné mládeži mluvila poslankyně
A. Rozsypalová z Prahy a poslanec Václav
Křek z Českého Dubu. 

odchod říd. uč. Marka. 28. srpna rozlou-
čili se na pěkném večírku ve Višňákově
hostinci se říd. uč. v. v. F. Markem jeho pří-
znivci. Stěhoval se totiž říd. uč. Marek do
Čermné, aby tam trávil odpočinek. 

nový říd. učitel. Dnem 1. září ustanoven
byl výnosem zemské šk. rady v Praze ze
dne 21. června 1921 řídícím učitelem ve
Studenci zdejší učitel Josef Jezdinský. 

škola. Na škole zapsáno bylo 273 dětí
a učili: Jezdinský, Hák, Votočková, Bouka-
lová, Kovanda a Jelínek. Když pak 16. září
odešla Boukalová na zdravotní dovolenou,
zastupovala ji uč. Božena Machová. 

chlebenky. 4. září vzaty byly z oběhu
lístky na chléb a na mouku. Místo nich za-
vedeny byly legitimace na tyto potraviny,

kterých stále ještě nezbývalo. Kg mouky na
legitimaci stál 5 Kč, ve volném prodeji 7 Kč. 

Tabačenky. 12. září zrušeny byly lístky na
kuřivo, neboť nouze o ně úplně pominula. 
Mobilisace. 25. října nařídil president repu-
bliky částečnou mobilisaci armády, jelikož
nastalo nebezpečí znovunastolení býv. cí-
saře Karla na trůn uherský. Býv. císař Karel
uletěl aeroplánem ze Švýcarska a přistál
poblíž Šoproně v Uhrách. Mobilisační vy-
hlášky došly do Studence 26. října v 8 hod.
ráno. 

škola. Následkem mobil. vyhlášky museli
ke svým plukům učitelé Jos. Kovanda a Mil.
Jelínek. Po celou dobu, než se vrátili zpět
(Kovanda 14. list., Jelínek 25. listopadu),
bylo učeno vždy ve dvou a dvou třídách
společně. 

oslava. 28. říjen oslaven byl průvodem
všech spolků s hudbou od Špice po vsi
k lípě Svobody, kde byla přednáška o vý-
znamu 28. října 1918. 

20 I rok 1921
bez jazykové úpravy
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      Další školní rok píše v těchto dnech své
poslední řádky, ale prostor na jeho zhodno-
cení již tradičně bude patřit až čtvrtému
číslu Studeneckého zpravodaje. Přesto si
dovolím už v tomto čísle podělit se s čtenáři
o některé postřehy z tohoto školního roku.
Za zmínku určitě stojí jedna z akcí, která se
v areálu studenecké školy uskutečnila. Byl
to 11. ročník Studeneckých mílí, který při-
nesl za příznivého počasí rekordní náv-
štěvu. Jednalo se skutečně o významnou
společenskou událost, která zároveň i důs-
tojně přispěla k oslavám 100. výročí vzniku
Československa. Poděkování proto patří
všem organizátorům této akce. A proč se
zmiňuji právě o této akci. Spousta návštěv-
níků této akce pochválila areál v okolí školy
včetně zázemí, které škola pro pořadatele
těchto akcí poskytuje. Na druhé straně se
objeví kritika, že údržba takového areálu
vyžaduje vysoké finanční náklady a obec by
tyto finanční prostředky mohla věnovat
„prospěšnějším účelům“. Proti této kritice
stavím dva, dle mého názoru pádné argu-
menty. Obec obdrží ze státního rozpočtu na
školu více finančních prostředků než činí
příspěvek škole, ze kterého je hrazena ve-
škerá údržba areálu v okolí školy. Tím dru-
hým argumentem je Komenského
představa o tom, že žák má být vzděláván
v podnětném prostředí a nikoliv v„maštali“. 
      Právě naopak bych chtěl apelovat i na
rodiče, aby dětem připomínali nejen mož-
nosti, které děti v areálu v okolí školy mají,
ale také na to, že i samy by se měly ke všem
součástem ohleduplně chovat. Bohužel

v posledním období se stále častěji obje-
vují projevy drobného vandalství, které
údržbu areálu zbytečně „prodražují“ (ulá-
mané tabulky u stromů, zničené nově za-
ložené mraveniště, spousta odpadků. 
      Zcela jistě si uvědomuji i to, že škola
není pouze o materiálním zázemí, ale i o li-
dech. I ve studenecké škole se projevuje
současný problém, že „lidé“ chybí. Vzhle-
dem ke zdravotním komplikacím některých
zaměstnanců ve školní jídelně bych chtěl
touto cestou poděkovat všem ochotným
důchodkyním a ženám na mateřské dovo-
lené, které nám skutečně vytrhly pověstný
trn z paty a pomohly nám zajistit náročný
provoz školní jídelny. Na druhé straně se
domnívám, že se pro mnohé po loňském
trochu zveličeném a bohužel stále zveličo-
vaném „personálním zemětřesení“ situace
v rámci pedagogického sboru stabilizovala
a vzájemná komunikace nevázne. 
      Obdobně jako celé podnikatelské i ne-
ziskové prostředí, tak i studenecká škola se
potýká s obrovským nárůstem administra-
tivy a především s problémem, že řada růz-
ných nařízení, směrnic a vyhlášek si
navzájem odporují. Evropská společnost
na sebe chystá dokonalou past, na kterou
zemřela slavná Říše římská, více zákonů,
více úřadů, odmítání fyzické práce a její na-
hrazováni cizinci, neochota bránit vlastní
zemi a nižší kulturní úroveň a chudoba
v ostatním světě (z toho vyplývající v pří-
padě Říma nájezdy barbarských kmenů).
Není to nějak náhodně podobně?

PaedDr. Petr Junek

12

Zprávy
ZŠ a MŠ studenec
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      V září tohoto roku se opět naplnily třídy
v naší školičce. Některé děti už toto pro-
středí znají, ale mnohé zde byly poprvé.
Svoji třídu ale našly všechny dětičky. Nej-
menší „Sluníčka“přivítala paní učitelka Eva
Hájková a Monika Štorm Pernecká. Motýlci
přiletěli do prostřední třídy a pod svá křídla
si je vzala paní učitelka Kateřina Junková
a Miroslava Vanclová. A o Včeličky, o naše
předškoláky, se stará vedoucí paní uč.
Marie Bergerová, paní uč. Marie Horáčková
a Klára Bergmannová. Do všech tří tříd
jsme nakoupili nové molitanové sestavy,
se kterými si děti velmi rády hrají. Venku na
zahradě se také stala změna, máme zbrusu
nové houpačky, skluzavku s průlezkami
i další krásné herní prvky. 
      Ve školním roce 2018/2019 mohou děti
navštěvovat rozmanité zájmové kroužky:
výtvarný, hra na flétnu, plavání, sportovní
hry, zpívání a kroužek angličtiny. Zájem
o tyto aktivity je veliký, proto pevně dou -
fáme, že budou děti spokojené a naučí se
mnoho nových zajímavých věcí. V zimě
jsou naplánovány dva kurzy lyžařské sjez-
dové školy v areálu Bubákov, a to základní
kurz a následně i kurz pro pokročilé lyžaře.
Pokud bude dostatečná sněhová nadílka
i ve Studenci, chystáme pro předškolní děti

i základní výuku běhu na lyžích. A na jaře
se budeme s nejstaršími dětmi pilně při-
pravovat na Olympiádu mateřských škol,
kterou pravidelně navštěvujeme v Nové
Pace. V loňském školním roce vybojovali
předškoláci krásné čtvrté místo, a tak se
budeme snažit vyrovnat se kamarádům,
kteří již chodí do školy, nebo je dokonce
i o maličko předběhnout a dovézt si do
studenecké školky nějakou tu medaili. 
      V průběhu celého roku budou mateř-
skou školu provázet i mimoškolní aktivity,
jakými jsou různá divadelní představení,
hudební i loutková. V říjnu mezi nás přijel
pan Ondřej Bednář a s Námořnickou po-
hádkou s námi procestoval celý svět!!! Za-
hráli jsme si spolu s ním na námořníky,
černoušky, indiány, Japonce i na šamany
z Indie, byla to veliká legrace!
      A jak ten čas tak rychle letí, ani se ne-
nadějeme a už budeme chystat výrobky,
kterými vás překvapíme na předvánoční
akci Pohoštění obecní polévkou. Vánoční
čas oslavíme již tradiční školkovskou be-
sídkou, co si letos připravíme? Přijďte se
podívat! Fotky nám připomínají jak krásně
se máme v naší barevné školičce!

Kolektiv učitelek MŠ Studenec

13

Zprávičky MŠ Studenec
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Zahájení ŠkOlníhO rOku
       Po dlouhých bitvách, kterých se naši piráti účastnili, ve kterých slavně vítězili a ve kterých
i prohrávali, přichází poslední bitva. 
       I nad hlavami těch, kteří přežili tuto poslední bitvu, přešlo příliš mnoho zim. Je třeba, aby
se kormidla chopil někdo mladší. 
       Nastane nová éra, nová etapa. Škola je jako moře. Moře se někdy leskne a je klidné, jindy
bouří a hřmí. Škola je také taková. 
       Učitel je jako kapitán. Pokud je dobrý kapitán, je plavba dobrá, pokud je špatný, je plavba
také špatná. Ale pokud má být plavba opravdu dobrá, je také potřeba ochota, pečlivost
a poslušnost ze strany námořníků. 
       Takový má být i vztah mezi učitelem a žáky. Snaha musí být na obou stranách. My, ny-
nější piráti a plavci, již brzy tuto školu, toto moře, navždy opustíme. Vy jste byli vybráni, vy
musíte vést lodě místo nás, vy jste byli povoláni. 
       Veďte své lodě dobře, nezklamte naši důvěru, poslouchejte své vyučující jako plavci svého
kapitána, važte si toho, že je máte. Buďte odvážní, pevní, pečliví a šikovní. 
       Dělejte čest svým rodičům. Chovejte se tak, jak se na šikovné a schopné piráty i žáky sluší!

      Začali jsme ráno v 8 hodin. Pan ředitel přivítal prvňáčky společně s paní zástupkyní
a zástupcem zřizovatele naší školy Jiřím Ulvrem a místostarostou Josefem Bourou. Také
byli přivítáni noví žáci a žákyně na první i druhý stupeň. Přívítány byly i 4 nové pedago-
gické posily. Potom začala pirátská bitva. Koule lítaly sem a tam, šermovalo se meči, ale
prvňáčci se nás nezalekli. To i přestože na posledních pár chvil měli ztížený pohled na
nás z důvodu dýmovnice. Po bitvě jsme měli krátký proslov a četli jsme jména prvňáčků,
kteří za námi přišli na podium. Zde dostali šerpu, diplom, zlatou minci a malý dáreček.
Bylo to úžasně zorganizované, skvěle vytvořené lodě, kulisy a děkuji našim paním uči-
telkám. 
      Zde je odkaz na záznam: bit.ly/2xvG7bH Tomáš Podzimek, 9.B
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1. A, paní učitelka Mgr. Ivana Kučerová; horní řada zleva: Erik Mikolecký, Jan Charvát,
Štěpán Junek, Štěpán Plíva, Aneta Junková, Daniela Vorlová, Anna Lejdarová, Dominik
Šulc, Eliška Stránská; dolní řada zleva: Amálie Navrátilová, Alice Kosáčková, David Klikar,
Beáta Skrbková, Eliška Klikarová, Vlastimil Hlůže; ležící: Václav Metelka, Matyáš Dražka

1. B, horní řada zleva: Oldřich Šimek, Marek Šulc, Martin Brož, Marek Beneš, Jakub Mašek,
Adéla Esenderová, Štěpánka Kuříková, paní učitelka Mgr. Pavlína Ottová; dolní řada zleva:
Tereza Vanclová, Nela Olosová, Zdenka Štilcová, Marek Jiřík, Pavla Kubátová, Josef Macháček
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Společně na vycházce
po východních Krkonoších
Projekt „Učíme se za pochodu“ 2018 7.A + 7.B

      Dne 18. 9. 2018 jsme využili krásného „letního“ dne a dopřáli si nádherné výhledy na
naše hory, které máme „za humny“. Na Černou horu jsme vyjeli „expresem“, jednak proto,
že trasa s výstupem by byla náročnější, jednak proto, že někteří se vyvezli lanovkou
vůbec poprvé a jsou tak alespoň nachystaní na lyžařský výcvik. 
      S pracovními listy plnými otázek a úkolů jsme zvolna kráčeli přes „Václavák“ ke Ko-
línské boudě, Pražské boudě, Lesní boudě, rozhledně Hnědý vrch a dolů po sjezdovce
„Bramberk“ (černá) do Pece pod Sněžkou. Cestou jsme hodně fotili, zjišťovali jsme, co
vidíme v dálce, pojídali borůvky a svačiny a poslední úsek po sjezdovce dolů doslova
jeli po zadečku. Všichni jsme to zvládli bez zranění a poučeni terénem, si při lyžování
jistě černou sjezdovku nevybereme. 
      Pracovní listy budou oznámkovány dle snahy každého. V hodině Ov si vše zhodno-
tíme, včetně přístupu některých jedinců k pokynům, že nutná je sportovní obuv. V do-
pravních prostředcích, na lanovce  i v horách se děti chovaly slušně, akci hodnotíme jako
povedenou. 

Za ped doprovod Mgr. Dana Chrástová a Mgr. Romana Macháčová
a „spokojení“ žáci sedmiček
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prOjekt   buďMe týM 6.a

      Přes prázdniny se bývalá V. A rozrostla
o 4 děvčata, jednoho chlapce a taky no-
vého třídního učitele, proto jsme pro
„nový“ kolektiv VI. A připravili projekt
„Buďme tým“, jehož cílem bylo nastolení
zdravých a fungujících vztahů v rámci tříd-
ního kolektivu. 
      Žáci šestého ročníku jsou s přechodem
na druhý stupeň vystaveni mnoha novým
skutečnostem. Tlak, požadavky i nároky na
ně jsou různé… setkávají se nejen s no-
vými pedagogy, ale i s novými spolužáky.
Žáci se během akce mají možnost poznat
a nastavit si funkční pravidla kolektivu
hned na začátku školního roku. Během
programu se žáci seznámí v jiném než ty-
pickém školním světle nejen se svými spo-
lužáky, ale i s novým třídním učitelem.
Protože nás ještě v tomto roce čekal pro-
jekt „Učíme se za pochodu“, tak jsme se
rozhodli obě akce spojit. 

      Prvním naším bodem výletu se stal
Harrachov. Zde jsme navštívili sklárnu, pro-
šli pod můstky celým městem až k Hornic-
kému muzeu, které jsme si prohlédli,
včetně exkurze do štoly. Dále jsme puto-
vali k Mumlavským vodopádům. Tady se
děti osvěžily, odpočinuly si a poté jsme vy-
razili do cíle prvního dne, kterým se stala
Vosecká bouda. Po ubytování a večeři jsme
se vrhli na adaptační hry. 
      Druhý den po snídani jsme vyrazili na
cestu domů. Navštívili jsme pramen Labe,
Labskou boudu a Labským dolem jsme
došli do Špindlerova Mlýna, kde jsme po
vydatné svačině v areálu Sv. Petr oficiálně
ukončili naše dvoudenní putování. Pak už
nás autobus dopravil zpět do Studence.
Doufám, že se projekt všem zúčastněným
líbil a hlavně, že do budoucna splní svůj cíl
a to aby 6. A byla tým…

chybí autor

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           5 I 2018
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Adaptační pobyt 6.B
      Každým rokem mají šesté třídy program „Buďme tým“ a žáci se účastní takzvaného
adaptačního pobytu. Naše třída 6. B vyrazila na Benecko. Adaptovali jsme se dva dny –
12. a 13. září. Na Benecko jsme dorazili v brzkých ranních hodinách, ubytovali jsme se v ho-
telu Star a po krátké svačině jsme se vydali směr rozhledna Žalý. Šli jsme po sjezdovce
k hotelu Kubát, což byl skoro pro všechny děti velký problém, nechtělo se jim šlapat do
kopce, to jsme s kolegyní slyšely slov a nářků kvůli jednomu kilometru! Jaké to bylo zdě-
šení, když jsme od hotelu Kubát pokračovali dál do kopce ještě další dva kilometry! Na-
konec jsme k rozhledně dorazili. Byl krásný den, tak jsme ze Žalého měli krásný výhled do
okolí. Po sestupu z rozhledny se všichni posilnili svačinami od maminek, domácími limo-
nádami z restaurace u rozhledny a nejvíce se děti osvěžily super kyselými žvýkačkami. Vel-
kým překvapením pro děti bylo to, že papírky po kyselých žvýkačkách nenecháváme ležet
za sebou na zemi v lese, ale odnášíme si je s sebou. Po návratu do hotelu měli všichni ho-
dinu pauzu na oběd a odpočinek. Po odpočinku jsme vyrazili do Lufťákovy stezky. Je to
krásná procházka směrem do centra Benecka s herními prvky během celé trasy, která je
1,6 km dlouhá a začíná hned kousek od hotelu Star. U konce této stezky je krásné místo
„U kapličky“, kde jsme se zatavili a ve stínu hasičského přístřešku jsme hráli „adaptační
hry“, abychom se vzájemně poznávali. Povečeřeli jsme společně v jídelně hotelu, čekal na
nás domácí vývar a rajská omáčka s těstovinami. Po večeři měli všichni čas na zavolání ro-
dičům nebo na hry. Největším zklamáním pro děti byl zákaz televize, většina z nich se totiž
chtěla dívat na pořad Výměna manželek. Ve 21 hodin byla večerka, aby byli všichni fresh
na další den. Poslední žák utichl kolem půl dvanácté večerní, když už bylo všude ticho,
tak jsme s kolegyní mohly jít také spát. Po společné snídani jsme vyrazili opět směr Lufťá-
kova stezka, abychom si ji prošli celou, došli jsme do centra Benecka, kde měly děti půl
hodinky rozchod na nákup suvenýrů nebo
zmrzliny. Po návratu jsme si vzali batohy,
které jsme měli uschované na hotelu, aby
s nimi děti nemusely chodit celé dopoledne
a vydali jsme se na autobusovou zastávku.
Pak už postupně na jednotlivých zastávkách
děti vystupovaly a vracely se domů. Během
adaptačního pobytu jsme slyšely s kolegyní
tolik sprostých slov jako jindy za celý školní
rok a na shledanou a dobrý den je pro
mnohé děti slovo cizí. Děkuji velmi své ko-
legyni Alexandře Brožové starší za její do-
provod na adaptační pobyt. 

Mgr. Bc. Veronika Plůchová
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jak se vyrábí

dřevěná hračka
      3. 10. 2018 vyrazili žáci třetích tříd s paní učitelkou Markétou Šimkovou a Marcelou
Šebkovou na výlet do Albrechtic. 
      Po příjezdu na místo nás rozdělili na dvě skupiny a vyrábění hraček mohlo začít.
Každý z nás dostal sáček s dřevěnými dílky a naším úkolem bylo vytvořit co nejhezčí
hračku na téma „LES“. Tvoření nás moc bavilo a soutěže jsme se účastnili s nadšením. Po
vyrábění jsme šli na pro-
hlídku firmy DETOA. Dali
nám všem vesty a pak nás
milá paní vzala do sušárny,
brusírny a barvírny, kde
jsme se dozvěděli hodně
zajímavého. Moc se nám lí-
bila „Krtečkova porodnice“.
Po prohlídce nadešel čas
vyhlášení soutěže, vítě-
zové si odvezli pěkné ceny. 
      Z Albrechtic jsme pře-
jeli na rozhlednu Ště-
pánka. Když jsme si vše
prohlédli, začalo lít jak
z konve, proto jsme rychle
běželi do autobusu. Ten
nás zavezl k sokolovně,
kde jsme náš výlet zakon-
čili. Bylo to moc fajn, děku-
jeme. 
      Zvláštní poděkování
patří také Lesům ČR a ve-
dení firmy DETOA J. Zema-
novi za finanční dar na
dopravu. 

Za 3.A a 3.B
Jan Macháček, 

Jakub Tauchman
a Michal Kuřík
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ZájeZd dO anglIe
      V úterý 9. října ve večerních hodinách vyrazil autobus s téměř 60 žáky naší školy na
poznávací zájezd do Anglie. V noci jsme přejeli Německo a ráno jsme dorazili do Belgie.
Naší první zastávkou bylo Waterloo v Belgii, kde se v roce 1815 odehrála slavná bitva,
v níž bylo poraženo francouzské vojsko v čele s Napoleonem. Navštívili jsme výstavu, kde
jsme mohli vidět napodobeniny anglických a francouzských bojovníků. Měli jsme také
možnost podívat se na 3D film z dění bitvy. Poté jsme zdolali 226 schodů na památník
Lion´s Mound, z kterého byl nádherný výhled. Odpoledne jsme se přesunuli do belgic-
kého městečka Bruggy, kde jsme navštívili muzeum čokolády (prohlídka byla spojená
i s ochutnávkou čokolády). Večer jsme přejeli francouzské hranice a ubytovali jsme se
v hotelu F1. 
     Ve čtvrtek ráno jsme se konečně vydali Eurotunelem do Anglie. Cesta tunelem trvala

jen chvíli, přesto nám všem zalehly uši. Dál jsme pokračovali po jižním pobřeží přes kří-
dové útesy Beachy Head až do přímořského Brightonu. Tam jsme navštívili mořské akvá-
rium Sealife, kde jsme dokonce měli možnost si sáhnout na mořské tvory. Po prohlídce
jsme se šli projít na pobřeží, kde foukal typický anglický vítr a moře bylo rozbouřené tak,
až nám vlny zmáčely oblečení. Potom jsme jeli na okraj Londýna, kde si nás vyzvedly naše
náhradní rodiny. Byli jsme nervózní a nedočkaví, ale zároveň jsme se moc těšili. 
     Pátek nám začal tím, že nás naše anglické rodiny (s našimi svačinovými balíčky na

cestu) dovezli k autobusu, který nás odvezl do centra Londýna. Nejdříve jsme zavítali na
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nedobytnou pevnost Tower of London. Nejlepší byla prohlídka pravých královských ko-
runovačních klenotů. Dále jsme pokračovali na Tower Bridge, nejznámější most přes řeku
Temži. Jedna skupina šla na prohlídku mostu a druhá skupina na prohlídku lodi HMS Bel-
fast. Pro obě skupiny to byl silný zážitek. 
      Sobotu jsme začali návštěvou největší pohyblivé protipřílivové hráze přes řeku Temži
Thames Barrier, odkud byl krásný výhled na výškové budovy centra Londýna. Část žáků
navštívila muzeum Madame Tussaud´s a druhá British Museum. A pak už jsme všichni
společně navštívili areál, kde se nacházela dvě muzea (přírodovědné a vědecké), každý
si mohl vybrat, kam zajde. Avšak nestihli jsme projít celé muzeum, protože bylo rozsáhlé
s mnoha expozicemi. Byl to den muzeí. Dále jsme jeli na okružní jízdu centrem Londýna,
viděli jsme například The Houses of Parliament, Hyde Park nebo Big Ben, který ale právě
opravují, a tak jsme si ho nemohli prohlédnout v celé jeho kráse, a spoustu dalších míst.
Cestou zpět jsme se ještě zastavili u nultého poledníku a Královské observatoře na Gre-
enwich. 
      Poslední den ráno jsme se rozloučili s anglickými rodinami a nastoupili do autobusu.
Ten nás odvezl k O2 aréně, kde jsme nastoupili na loď. Pluli jsme po řece Temži, z které
jsme pozorovali známé budovy a historické památky. Když jsme vystoupili, čekala  nás
pěší prohlídka Londýnem. Tento den jsme zažili pravé deštivé anglické počasí. Šli jsme
kolem Westminster Abbey, Trafalgar Square, Whitehall and Downing Street, Horse Guard,
St. James Park, Buckingham Palace, Liecester Square nebo Piccadilly Circus, kde jsme si
nakoupili poslední suvenýry. Nakonec jsme se ještě svezli na obřím kole London Eye,
i přes špatné počasí se nám to moc líbilo. Potom už jsme se vrátili lodí zpátky k autobusu
a vydali se na cestu domů. Zájezd do Anglie se nám moc líbil, máme spoustu nových zá-
žitků, ke kterým se budeme rádi vracet…
      Na závěr chceme za všechny žáky poděkovat rodičům, že nám umožnili tento zájezd,
také děkujeme paní učitelce Jiříkové, Mečířové a panu učiteli Zahradníkovi, vedení školy
a také naší průvodkyni E. Pfeifrové a oběma řidičům autobusu. 

Klaudie Urbancová, Pavlína Holečková, žákyně 9.B
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sběrOvé sOutěže
sběr staréhO papíru
Oprava
      V minulém zpravodaji se do článku
o sběrových soutěží omylem vloudila
loňská tabulka 10 nejlepších sběračů.
Omlouvám se a přikládám tabulku
správnou za školní rok 2017/2018. 

Klára Štefanová

   1. Sladovník Vlastimil   6. B  2845 kg
   2. Podzimek Tomáš      8. B  1553 kg
   3. Štefan Jan                    7. B  1118 kg
   4. Šulc Michal                  8. B     575 kg
   5. Ott Martin                   6. B     571 kg
   6. Šedivý Josef                4. B     536 kg
   7. Šedivá Aneta              1. B     478 kg
   8. Vanclová Lenka         2. B     447 kg
   9. Jirout Ondřej              4. B     417 kg
10. Nováková Věra          1. A    415 kg
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klIcperOvO dIvadlO
hradec králOvé prO 8. + 9. rOčník 
WIllIaM shakespeare, davId drábek
sen nOcI svatOjánské
      „Sen noci svatojánské je magická hra.
Tři skupiny postav – milence, řemeslníky
a nadpřirozené bytosti – propojil Shake-
speare tak geniálně, že z toho spojení vy-
růstá čtvrtá dimenze, kterou pojmenuje až
konkrétní inscenace. Sen noci svatojánské
je doslova divadelní alchymií, kdy se jed-
notlivé látky vzájemným působením des-
truují a přeměňují v jinou podstatu“ , říká
překladatel Martin Hilský. 
      David Drábek děj zasadil do ošuntělé ne-
mocnice, neboť se inspiroval filmovým dra-
matem Čas probuzení z roku 1990, který je
hereckým koncertem Robina Williamsea Ro-
berta De Nira. Samotářský lékař v něm hledá
příčinu, proč jsou někteří pacienti dlouhé
roky v katatonickém stavu, a hledá lék, který
by je probudil znovu k životu a dal jim mož-
nost pocítit radost i bolest, což se mu nako-
nec podaří. Tolik zdroj…
      V první polovině představení se herci
nenásilně propojili s publikem, které jim
hrálo pacienty a nenuceně komunikovalo
i spolupracovalo. Nic takového naši žáci
předem netušili, ale zaskočeni tím roz-
hodně nebyli, dobře se bavili. Nutno říci, že
tato část představení byla opravdu „lidová“,
zazněly  zde i vulgarismy, i když takové ty
nejznámější, které člověk v rozčílení běžně
používá. Je otázkou, jak nutné to v divadle
je, zda by se bez toho humor obešel, ale to
už je na vkusu každého… Druhá část byla
více shakespearovská, zde se odehrával
„sen“, působil lék. 

22

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           5 I 2018

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-061118-48+4.qxp_Sestava 1  06.11.18  9:23  Stránka 22



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           5 I 2018

      Vzhledem k tomu, že v první části bylo
vše vysvětleno, většina dětí děj chápala.
Celkově se dá říci, že odcházely nadšeny,
pobaveny a též s nějakými otazníky ve své
hlavě. V hodinách LDV jsme si vše dopově-
děli a podělili se o zážitky. 
      Žáci byli na tuto společenskou akci při-
praveni, moc jim to slušelo a naštěstí k pěk-
nému oblečení po celou dobu ladilo i jejich
chování. 
       „Stručnost je duší vtipu.“ 
       William Shakespeare

Mgr. Romana Macháčová

julius Zeyer – radúz a Mahulena
      Slavné české poetické drama napsané na motivy slovenské pohádky jsme s radostí
zhlédli v Klicperově divadle v Hradci, s žáky sedmého ročníku. Děti byly s obsahem díla
předem seznámeny, děj byl velice srozumitelný, ale z nepochopitelných důvodů v hle-
dišti panoval nezvyklý ruch, který se nesl nejen z našich řad. Jména hrdinů, jako Mahu-
lena a Stojmír, byla neustále komentována a moderní pojetí divadla s lasery a podobně
vyvolávalo spíše rozpaky, nežli nadšení. V dnešní době je velmi těžké diváka zaujmout,
zvláště potom toho dětského, protože panuje trend neustálého ohromování něčím vý-
jimečným. Možná, že zrovna děti by to „obyčejné“ od pohádky očekávaly nejvíc a jejich
mysl by měla alespoň někdy jasno mezi tím, co je dobré a co zlé. O autorovi i o předsta-
vení si ještě v hodinách LDV popovídáme. Pochvalu jistě zaslouží žáci, kteří se vzorně
oblékli a moc jim to slušelo. Opět se ale našlo pár „nevhodných outfitů“, které je zapotřebí
příště doladit, jinak se do divadla tito jedinci s námi nepodívají. 

Za ped. doprovod Mgr. D. Chrástová a Mgr. R. Macháčová
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EKOMLÁDĚ – HOřicE
      Soutěž byla letos na téma Les, plíce planety. Jako vždy i letos vyžadovala velké hla-
vylámání pro soutěžící. Soutěž se skládá z fyziky, chemie, přírodopisu a trochu matema-
tiky. Družstva jsou i z tohoto důvodu čtyřčlenná, každý je odborníkem na něco jiného.
Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku Kryštof Macháček, Ondřej Dědeček, Ivo Mühl-
bach a Marek Machovec. Vyrazili jsme brzy ráno autobusem v doprovodu paní učitelky
Brožové, která nás v průběhu soutěže povzbuzovala. 
      Nejprve museli soutěžící vědět o chemii, chemických reakcích a s tím i o chemických
rovnicích. Do jakési směsi kyseliny a snad ještě něčeho jiného byly vhozeny kuličky hli-
níku, v tomto případě ve formě alobalu, a ten syčel a nakonec se změnil v cosi načerve-
nalého, z čeho se pak vyklubala měď. 
      Jiný úkol byl, Vyplnit křížovku, týkající se chemie a přírodopisu. Snižování oxidačního
čísla. Dost dalších úkolů bylo poměrně či úplně lehkých, jako poznávačka hub, pozná-
vačka jehličnatých stromů a úkol odhalit, co je to za savce, který žije v Čechách, patří
mezi lasicovité šelmy, je poněkud v rozporu s ostatními lasicovitými neohrabaný a je
všežravec. A k tomu napsat ještě dva druhy, ze stejné čeledi, jako je toto záhadné zvíře.
Záhadné zvíře bylo brzy odhaleno. Co však bylo horší, poznat druh mechu a stavbu me-
chové rostlinky. To totiž brali studenečtí reprezentanti před dvěma roky, takže z toho
neznali snad nic (kromě kořenů, to poznali bezpečně všichni). 
      Ale kde se promarnilo opravdu dost bodů, byla poznávačka plemen loveckých psů.
Plemen bylo dvacet, správně členové studeneckého „týmu“ pojmenovali asi tři, čtyři
nebo pět. O něco lepší byla myslivecká mluva, dá se říci, že tento úkol patřil mezi ty
snazší. Náplní tohoto úkolu bylo uhodnout, jak nazývají myslivci části těla srnce. 
      Také zde bylo počítání objemu, hustoty a hmotnosti. Zde byl výsledek, studeneckými
reprezentanty spočítaný správně. 
      Poznávačka lesnických pomůcek dopadla úspěšně na sto procent. 
      Posledním úkolem bylo složit origami žábu, schopnou skočit do dálky. Na konci ce-
lého soutěžení se ze čtyř žab, složených každým družstvem, vybral pro každé družstvo
jeho nejlepší skok a družstvo Studenec dosáhlo vzdálenosti šest, ze šesti možných, což
byl tedy úspěch. 
      Při vyhlášení vítězů vyšlo najevo, že tým Studenec si bohužel letos na dortu, ceně
dávané prvnímu, druhému a třetímu družstvu nepochutná. Nicméně jsme byli pátí z je-
denácti či dvanácti, tedy poměrně slušné místo. Soutěž se nám opět moc líbila pro její
pestrost a zadání jednotlivých úkolů. Spokojená byla i paní učitelka. 

Kryštof Macháček, žák 9.A
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Školní sportovní klub
republIkOvé fInále OvOv

25

      Začátkem září se v Brně na atletickém
stadionu VUT konalo finále Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů. Na tyto
dvoudenní závody postoupili ti nejlepší
jednotlivci a družstva z okresních a kraj-
ských kol. Studenecká škola zde měla hned
dva zástupce z řad jednotlivců, dvojčata
Markétu a Honzu Štefanovy. Vše začalo ve
středu v podvečer slavnostním zahájením,
kdy více jak 600 závodníků s doprovodem
vytvořili na ploše stadionu obří olympijské
kruhy. Ve čtvrtek a v pátek se závodilo. Zá-
vodní program je velmi nabitý. Během
dvou dnů každý absolvuje 10 disciplín:
skok do dálky, běh na 60 m, hod medicin-

balem vzad, trojskok z místa, shyby na
šikmé ploše, kliky, leh-sedy, přeskoky přes
švihadlo, hod míčkem a volitelná závě-
rečná disciplína běh na 1000 m, dribling,
nebo plavání. Aby se zde závodník prosa-
dil, musí prokázat všestranné schopnosti.
Konkurence je opravdu veliká, což doka-
zují ty nejlepší výkony. Například nejvíce
kliků během dvou minut udělal závodník
ročníku narození 2005 – 120 kliků. Leh-
sedů za dvě minuty předvedl chlapec roč-
ník 2004 a to 140. Nebo třeba přeskoků
přes švihadlo, kdy se po dobu dvou minut
skáče nejprve půl minuty vzad, pak půl mi-
nuty vpřed, pak půl minuty vajíčko a nako-
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nec půl minuty střídavě levá pravá noha,
závodník narozený v roce 2003 odskákal
neuvěřitelných 380. Tyto disciplíny si mů-
žete vyzkoušet pro srovnání i vy doma.
Všechny tyto borce nepřekonal ani žádný
ze závodících učitelů. Marky s Honzou se
v této konkurenci rozhodně neztratili. Mar-
kéta celkově obsadila 25. místo ze 72 dívek
narozených v roce 2005, Honza 23. místo
z 69. 
      Republikové finále ale není jen závodní
dřina, akce je ošperkována i mnohými do-
provodnými akcemi. Účastníci si mohli vy-
zkoušet například handbike-kolo pro
hendikepované sportovce, zvukovou střel-
bu či stolní hokej pro slepé sportovce, vy-
fotit se ve fotokoutku, nechat si nastříkat
dočasné tetování se sportovním motivem,
vytvořit si vlastní odznak. Každý den se na
rozcvičení a následně na uvolnění svalů
tančila zumba, která se mezi dětmi i učiteli
těšila velké oblibě. Po oba závodní dny
probíhaly autogramiády s olympijskými le-
gendami i současnými sportovními hvěz-
dami, kterých tam bylo více jak 50.
Nechyběl ani exhibiční závod, ve kterém
závodili například oštěpař Petr Frydrych,
výškařka Michaela Hrubá, dálková plav-
kyně Jana Pechanová, dálkař Radek Juška,
desetibojař Jan Doležal či olympijský vítěz
Martin Doktor. O zpestření programu se
také postaraly Policie a Armáda České re-
publiky ukázkami zásahů. Celou akci mo-
deroval nestárnoucí (alespoň co se znalostí
a přehledu sportovního světa týče) Štěpán
Škorpil. Spoluorganizátorkou olympij-
ského víceboje je trojskokanka Šárka Ka-
špárková a její partner Michal Pogány,
současný trenér Michaely Hrubé. 
      O sportovce se po celou dobu starali
policisté, kteří s nimi chodili na všechny

disciplíny, zajišťovali jim jídlo a také jim ra-
dili a fandili. Rozhodčími naopak byli vojáci
Armády České republiky. Díky tomu je tato
akce, jak na úvod poznamenal náměstek
ministra obrany, „nejlépe střeženou akcí
v České republice“. 
      Účast na tomto závodě je velkým zážit-
kem pro tělo i duši. Třeba se někdy podaří
studeneckému družstvu postoupit na re-
publikové finále a atmosféru tohoto zá-
vodu si užije více studeneckých dětí. 
      Děkuji svým dětem a vedení školy, že
jsem zde mohla být jako doprovod. 

Klára Štefanová
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Markéta a Martin Doktor
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Pozvánka do knihovny
      Léto je za námi, dokonce i to, kterému říkáme babí…
      Cesty začnou být pro nás, starší ročníky, mnohem komplikovanější a nebezpečnější.
Není to ale důvod k tomu, odložit četbu knih až na jaro. Vždyť v zimních měsících, v hou-
stnoucím šeru, se příběhy stávají součástí našich životů tak snadno. Každý, pro koho jsou
cesty do knihovny komplikované, má možnost zamávat na bílé auto pečovatelek a velmi
ráda mu knihy dovezu. Zároveň prosím rodinné příslušníky, aby mě neváhali kontakto-
vat, pokud jejich blízcí rádi čtou, ale cesta do naší knihovny je pro ně nemožná. Připojuji
telefonní číslo: 737 985 913. 
      V dnešní nabídce jsem se zaměřila na knihy, které „zrají jako víno“ a zub času nad
nimi nemá žádnou moc. Kéž se podobně svěží cítíme při jejich čtení. 

Ludmila Tauchmanová
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deset Malých
černOuŠků
a. christie
      Musím se při-
znat, že jsem se
dosud na příběhy
autorky jen dí-
vala, Hercule Po-
irot mě dokáže
upoutat u tele-
vize i opakovaně.
Herec David Su-
chet naprosto do-
konale ztvárňuje mé představy, které mám
o tomto komplikovaném "mužíčkovi"
s velmi aktivními šedými buňkami mozko-
vými. 
      Díky letošní čtenářské výzvě jsem si
řekla, že nastal čas seznámit se konečně
s autorkou. Věděla jsem, že to bude setkání
mimořádné a obohacující, ale zdaleka
jsem netušila, jak autentické. Jedna z auto-
rek, jejíž knihy se budou číst vždy, nikdy
nezestárnou. Díky barvitému vykreslení
postav se čtenář přenese na ostrov, zažívá
celou škálu emocí spolu s odsouzenci

a znovu a znovu vyhledává úvodní bás-
ničku, aby odhadl, co bude dál. Nu a chy-
bělo tak málo a zůstalo by u spekulací. 

nOvé pOvídky
Z. Svěrák
      Hřejivé… slo-
va krásné češtiny
popisují střípky
života. 
      Autor na zad-
ním přebalu píše,
jak vytváří po-
vídku a čím pro
něho je. Při četbě
na těchto několik
vět určitě nezapomeňte. Já je přečetla, dí-
vala se kolem sebe a cítila vděčnost za
dary, které autor má a rozdává mezi nás,
čtenáře. Díky. 
      Nejvtipnější i nejsmutnější pro mě byla
povídka „Nákup“ – naprosto jasně jsem to
celé viděla před sebou. Dlouhodobé man-
želství je místy obtížná cesta. Pokud je ale
partnerství uzavřeno z poměrně vratkých
důvodů, nemůže se člověk ve stáří opřít
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ani o ten pevný základ jeho počátku.
Téměř všechny povídky jsou zaměřeny na
stárnutí a stáří. 
      Takže počítejte s melancholií, která na
vás padne. 
      Ale je to překrásná melancholie. 

vOjna a Mír
l. n. Tolstoj
      Přečetla jsem
na škole. Nikdy
n e z a p o m e n u .
Trochu se bojím
přečíst znovu,
aby s odstupem
času nebyl do -
jem jiný… Ale
mám to v plánu.
Člověk by měl
mít odvahu se
i po dlouhé době k něčemu vrátit. A dokud
máme plány a sny… tak žijeme ! 

kytIce
k. j. erben
      Udržet se to -
lik let jako povin -
ná četba napříč
různým režimům
vypovídá cosi
o něčem, co leží
za těmi slovy. Již
v době, kdy jsem
si pod slovem
„zvukomalebná“
nic moc nepřed-
stavovala, jsem znala úryvky některých
básní. Sice jsem nechápala, co je tak úžas-
ného na: „Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly“, ale ten, kdo mi to „vy-
právěl“, to vyprávěl moc hezky. 

      Později jsem si Kytici přečetla, v té době
už jsem za písmenky slyšela melodii. 
      Nádhernou melodii – cinkání zvonků,
tleskání rukou, klapot koňských kopyt…
tíhu ticha i hukot emocí. 
      Melodie byla silnější než obsah slov. 
Ono pro mou velmi rozvinutou fantazii
toho bylo někdy až moc – Zlatý kolovrat,
Vodník a hlavně Polednice… raději nepro-
žívat detaily. 
      O mnoho let později jsem jednou vi-
děla film, kde polednice v podání Bolka
Polívky vystihla moje dětské představy. 
      Ale nej nej byl ve filmu umrlec, kterého
„hrál“ Jiří Schmitzer ! 
      A současnost? Stále slyším tu hudbu za
slovem a stále se mi nejvíce líbí balada Po-
klad, protože matka nedoplatí na následky
svých chyb. Naděje pro nás matky…

kája Mařík
v., vI. a vII. díl 
F. háj
      Jsou knihy,
které se doslova
zapsaly do života,
staly se jeho sou-
částí. Ještě dříve,
než jsem si jed-
notlivé příběhy
četla sama, mám
hluboce vtisknu-
tou vzpomínku
na letní prázdniny, ve kterých jsme vždy
z velmi opotřebovaných knih poslouchaly
se sestrou, jak nám maminka čte o dobro-
družstvích Káji a Zdeni. Doma za deštivého
počasí, pod korunami stromů v lese ( kdo
ví, kde tenkrát byla klíšťata), na louce mezi
kupkami sena. Tam všude jsem spolupro-
žívala vše, co jsem slyšela a později sama
četla. Každoroční prázdninové kouzlo,
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které se nikdy neomrzelo. Tak nějak nená-
silně, podobně jako tomu bylo u čtení Fo-
glarovek, jsem do sebe vstřebávala rozdíly
mezi dobrem a zlem. Jak já toužila mít ta-
kového kamaráda a být někomu takovou
kamarádkou. A kupodivu u našich dětí tato
kouzelná atmosféra fungovala také, i když
byla prokládána příhodami Harryho Pot-
tera. Není to tak dávno, kdy jsem všechny
díly dostala od Ježíška a měla velkou ra-
dost. Dívám se na vnučku a myslím, že
pokud čtení zabalíme do kouzelného zá-
voje lásky, nebude ani trochu vadit, že Kája
prožívá něco, co dnešní děti neřeší, pro-
tože toho společného máme stále dost
a dost. Například již zmiňovanou touhu po
pravdivém přátelství. Knihy za minulého
režimu nemohly vycházet, zajímalo by mě,
proč vlastně. Třeba vadila ta Kájova odvaha
říkat pravdu za každých okolností, komu-
koli. Nebo se nelíbilo, že víra v Boha je svo-
bodnou volbou každého člověka. 
      V posledních dílech, které si v našem
dětství maminka tajně vždy přečetla sama,
a nám poté četla zase příhody jejich dětí,
jsem později prvně prožívala romantickou
zápletku. Už i pro mě byla tato část jejich
života tak trochu nepochopitelná. Proč
více nebojovali, proč stále čekali ? A záro-
veň jsem získávala přesvědčení, že počkat
si na toho pravého, něco stojí. Není to za-
darmo, není to ze dne na den, ale stojí to
za to. A respekt k rodičům, v konečném dů-
sledku, obohacuje život, ne naopak. 
      Současnost je často zkratkou – první
rande končí …různě. 
      A dopisy? Kdo se může pochlubit milo-
stnými dopisy psanými na papíře? Mimo-
chodem dopisy psané do kláštera, které
Kája psal jako holka a propašoval je tímto
způsobem přímo pod nosem matky před-

stavené, byly tím nejúsměvnějším v těchto
dílech. A to si paní lesní myslela, že má
Zdeňku uschovanou "jako v hedvábném
kufříčku". 
      Příhody dětí Káji a Zdeni se mně také lí-
bily, ale přece jen o něco méně. Jejich
máma s tátou byli prostě větší rošťáci.
A přirozenější. 

29
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      Ve dnech 9. 7.–13. 7. 2018 pořádal SDH
Studenec „Týdenní putování dráčka Soptíka
tentokrát s názvem Pirátská cesta“ (pro děti
od 6 do 10 let). Zúčastnilo se ho 24 dětí a ve-
doucí: Miroslava Vanclová, Pavlína Ottová
a Eva Buďárková a pomohly nám i Šárka
Trejbalová, Boďa Hašková, Vlaďka Bulušková
a další. Na obědy jsme chodili do základní
školy a svačiny nám připravovala Marianka
Gregušová a 4 pomocnice Janička Van-
clová, Zuzka Tomášová, Barča Bulušková
a Péťa Brožová. Děti se ráno sešly v 8:00
v hasičárně a domů odcházely v 16:00
(kromě čtvrtka, kdy plnily bobříka odvahy
a přespávaly). Na konci dne jsme rozdávali
diplomy, medaile a odměny za pilnou práci. 
      Pirátské putování jsme začali námořnic-
kou přísahou a výrobou velkého papouška,
který na nás dával celý týden pozor. Začali
jsme se zdobením pokladniček, do kterých
děti celý týden sbíraly penízky. Den jsme za-
končili zmrzlinou, rozdáním prvních medailí
a cen a našli jsme první pirátský poklad.
Naši malí piráti v truhličce našli pirátské
šátky. V úterý nás čekal „Slámový ostrov“.
Jeli jsme na celý den do Šťastné země – do
Radvánovic. Užili jsme si tam velké trampo-
líny, hry na prolézačkách a indiánskou
cestu. Třetí den nás čekal „Solný ostrov“.
Pirát pro nás obarvil sůl do koupele a děti si
domů vyrobily dózy se solí dle své fantazie.
Tento den jsme také dozdobili pokladničky
a dostali do nich první pravé penízky. Pirát
nám opět schoval poklad a tentokrát jsme
našli pásku přes oko. A hned jsme vyzkou-
šeli, jak vidíme. Čtvrtý den jsme navštívili
„Sladký ostrov“ a upekli si pirátský dort. Pro-

tože nám dnes počasí nepřálo, vyráběli jsme
malé pirátské lodičky a malá bitva proběhla
ve vaničce v klubovně. Dnes jsme začali vy-
barvovat velké papírové desky na velkou
námořní loď. Večer jsme se přesunuli na
spaní a jak to už tak bývá, proběhla disko-
téka a stezka odvahy. V pátek nás čekalo do-
končení velkých lodí a velká námořní bitva
se uskutečnila na louce za hasičárnou. Celý
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týden byl moc krásný. Máme všichni na co
vzpomínat. Nakonec jsme se rozloučili a po-
přáli si krásné prázdniny. 
      Děkuji všem sponzorům za krásné dary
pro děti (Aromis – Podzimek – Horka
u Staré Paky, Péťa a Luboš Brožovi – Stude-
nec, Jaromír Bulušek – Studenec, řeznictví

Nosek – Studenec a dalším hodným rodi-
čům). Děkuji všem, kteří mi s táborem po-
mohli. Jste úžasní. Děkuji i maminkám,
které nám jako každý rok upekly výborné
koláče. A i ostatním rodičům za jejich dob-
roty. 

Vedoucí tábora Mgr. Miroslava Vanclová

V sobotu 22. září 2018 proběhlo slavnostní předání zrepasované hasičské Tatry.
klíčky od vozidla předal starosta obce jiří ulvr členovi výjezdové jednotky SDh
Studenec jiřímu Vanclovi. k vidění byly ukázky moderní techniky, ale také občer-
stvení a zábava pro děti. 
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SDH ZÁLESní LHOtA
ODPOLEDnE PLné HEr KE KOnci PrÁZDnin
      1. 9. 2018 jsme v mateřské školce a jejím okolí uspořádali již druhé odpoledne plné
her ke konci prázdnin za drobné odměny. Dříve jsme ho dělali na jaře jako pouťové od-
poledne, ale počasí v květnu je ošidné. Proto jsme ho přesunuli na konec prázdnin. Loni
bylo nádherně letně, ale letos jsme si vybrali snad jediný deštivý den za celé léto. Z rána
jsme se všichni dlouho domlouvali, jestli to nezrušit. Nakonec jsme to riskli a vyplatilo
se. Účast dětí byla vzhledem k počasí pěkná. Napočítali jsme dvacet pět dětí, což je na

Zálesní Lhotu dobré. I přes vytrvalý déšť si
to děti moc užily. 

Ruční stříkačku jsme do deště nevytáhli,
ale děti si hasičinu vyzkoušely s vodou z hy-
drantu. Dále děti soutěžily ve střelbě ze
vzduchovky, skákání v pytlích, prolézání
trubkou a hadrovým tunelem, hod míčkem
na přesnost, přetahování lanem, spojování
hasičských hadic a kop míčem na mini
branku. 

Po splnění všech úkolů děti obdržely
drobné ceny, na které nám přispěl obecní
úřad. Drobné občerstvení, které jsme při-
pravili pod novými stany, přišlo po poda-
ných výkonech k chuti. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, co se
na organizaci podíleli. 

Za SDH Zálesní Lhota Petr Tauchman

32
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sokolský tábor
      Sokolský tábor se konal 20.–22. srpna
2018. Vedoucí připravili zajímavý program,
který dětem zpříjemnil závěr prázdnin.
Sportovalo se, hrály se různé hry, děti byly
na rozhledně na hoře Tábor, viděly lovecké
norování, koupaly se v hezkém koupališti
v Lomnici nad Popelkou, trochu zkusily ori-
entační běh, věnovaly se výtvarné činnosti,
zazpívaly si s kytarou, prošly stezku odvahy,
spaly v sokolovně. 
      V červenci se v Praze konal XVI. Všeso-
kolský slet a na jeho počest si každé druž-
stvo připravilo krátké „sletové“ cvičení,
kterým při závěrečném rozloučení v pen-
zionu Trautenberk překvapily své rodiče. 
      Tábora se zúčastnilo 37 spokojených
dětí a 6 vedoucích. 

Jaroslav Hák
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rOyal bay
pOsvícenský kOláč
      Závod v přespolním běhu Posvícenský koláč 15. září 2018 vstoupil do druhé pade-
sátky trvání. Na závodní louce za hasičárnou se sešlo více jak 500 závodníků, tratě byly
díky pomoci a. s. Zetka pečlivě připravené, 60 zkušených organizátorů zajistilo hladký
průběh závodu, sluníčko svítilo, a tak nic nebránilo spokojenosti nejen pořadatelů, ale
především závodníků. 

      Každý rok se hledají nové podněty k organizačnímu zlepšení. Při letošním ročníku nej-
mladší děti získaly v cíli posvícenský koláček z Pekařství pana Hamáčka. Nebojovaly však
o konečné pořadí, ve výsledcích byl uveden pouze seznam startujících dětí. Tím se snad po-
dařilo zmenšit ctižádostivost rodičů, a naopak podpořit radost z běhu u nejmenších dětí!
      Studeneckých závodníků letos startovalo 86, je to mírný úbytek – vloni jich bylo 102.
Na stupně vítězů se za své umístění mohl postavit Daniel Nezbeda, Max Pacholík a Jan
Štefan, který tímto výkonem získal již potřetí putovní Cenu Květy Jeriové. 
      Závod mužů byl vypsán jako 42. ročník Memoriálu Mirka Háka. Mužů ve všech katego-
riích startovalo 56, jednoznačným favoritem byl Jan Kreisinger běhající za SK Studenec, který
zvítězil téměř s minutovým náskokem před Kubinou z Benecka a Šolcem z Trutnova. 

Jaroslav Hák

…a posvícenskou kachnu
získal Michal Hák

Jan Štefan vítězí v
kategorii starších žáků

Ivan Uvízl a Jan Kreisinger – dvě
velké postavy české atletiky
losují tradiční tombolu
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spOrtOvní klub
studenecfotbal

      Studenecká fotbalová sezóna je v plném proudu a kompletní bilanci přineseme tra-
dičně v šestém čísle Studeneckého zpravodaje. 

Orientační běh
      Ke konci prázdnin je čas se připravit na podzimní část sezóny. Část studeneckého
oddílu vyrazila s různorodou sestavou z ostatních oddílů (Sportcentrum Jičín, Jiskra Ho-
řice, Kotlářka Praha) do okolí rybníka Osika v Kanadě (České). 
Terény jsou v tomto koutě Čech špičkové, takže spousta tréninků na specifickou mapo-
vou techniku a taktiku prověřila všechny zúčastněné. Netradiční bylo i kempování ve
stanech a vaření taktéž, což stmelilo už tak perfektní partu. 
      První víkend v novém školním roce se konaly dva závody žebříčku A a žebříčku B,
které pořádal oddíl OK Nový Bor v Radvanci v okolí Sloupu v Čechách. Na téměř 1400
přihlášených závodníků čekal kopcovitý členitý terén s množstvím pískovcových skal. 
V sobotu se běžela krátká trať na mapě Havraní skály. První část závodu byla ve skalách,
druhá část byla rychlejší, ale i přes suché počasí s nějakými bažinami. Nejlepší umístění
si vyběhly Marky Urbanová (D20B) a Majda Hrnčířová (D18B), které skončily páté. Pro
super výsledek si doběhl Luky Link, který v nabité kategorii H16A skončil 10. 
Nedělní závod byl poslední závod žebříčku B, a to znamenalo poslední možnost pro-
mluvit do bojů o licence. Největší zajímavostí nedělního závodu byla divácká kontrola
na skalní vyhlídce, Když chtěl nějaký divák ze shromaždiště vidět konkrétního závodníka,
musel si na to vzít dalekohled. Tratě byly
náročné jak fyzicky, tak i mapově, například
v hlavní mužské kategorii se pouze jeden
závodník dostal pod 100 minut. Ze stude-
neckých závodníků se nejlépe vedlo Terce
Chrástové v D16A, která skončila 6. Pro třetí
místo v kategorii D18B si doběhla Majda
Hrnčířová a zajistila si tak licenci A na příští
rok. Do první desítky se vešla i Ivča Hrnčí-
řová (D16B) a těsně za elitní desítkou skon-
čil Aleš Mühlbach (H18B). Zmínit musíme
také 7. místo Honzy Rückera (HOR) v kate-
gorii H16A. 
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      Kopce, kopce a kopce, i tak by se dalo shrnout letošní MČR na klasice. Závod se konal
ve skiareálu Kladky v okrese Prostějov a na jeho uspořádání se podílely oddíly SK Pro-
stějov a KOB Konice. 
      Běželo se v náročných kopcovatých terénech a v lese nechyběly potoky, nějaké ty
bažinky, kameny a velká údolí. 
      Mistrovství republiky se od ostatních závodů liší tím, že se skládá ze dvou částí. V so-
botu se běží kvalifikace – semifinále. Závodníci jsou rozlosováni do rozběhů a ti nejlepší
z každého rozběhu pak postupují do nedělního finále. 
      Ze Studence se nás do bojů o pěkná umístění vydalo 8. V sobotu byly tratě o něco
kratší než v neděli, ale i tak jsme si všichni v lese dost pobyli. Jednoznačně nejlépe se
v sobotu dařilo Terce Chrástové, která svůj rozběh vyhrála, skvělý výkon, kterým si zajistili
postup do finále A, předvedli také Luky Link a Janča Kejmarová. Do finále B postoupila
Majda Hrnčířová, Elišce Hamáčkové postup do finále B utekl o pouhých 9 vteřin. Po zá-
vodě jsme si zajeli na dobrou véču a přespali jsme v chatkách v obci Suchý. 
      Nedělní závod byl opět plný kopců, zajímavých voleb postupů, ale byl provázen i tep-
lým počasím. Nejdříve se na start postavili závodníci Mistrovství Slovenska, veteránské
kategorie a závodníci, kteří nepostoupili do finále A. Studenecké veterány zastupovala
Eva Linková, která skončila 7. ve finále B. V dorostencích Eliška skončila 2. ve finále C,
Vítek 8. a Aleš 7., Majda ve finále B 12. 
      Na tři naše nejlepší ve finále A čekaly ty nejnáročnější tratě. Ostatní v centru závodu
napjatě sledovali, jak se závodníkům na trati daří. Vzhledem k tomu, že ti nejlepší větši-
nou startují až nakonec, tak až do konce nebylo vše rozhodnuto. Terka Chrástová skon-
čila v D16 sedmá. Luky Link v H16 osmý a Janča Kejmarová v D18 sedmnáctá. V cíli měli
závodníci možnost si vyzvednout velkou mapu závodního prostoru a odvézt si tak domů
vzpomínku na vrchol letošní domácí sezóny. 

36
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      V sobotu 22. září 2018. se konal první závod podzimní sezóny Východočeského po-
háru v Herlíkovicích. Pořadatelé si pro nás připravili velmi specifickou zkrácenou klasic-
kou trať. Specifická byla tím, že na start se vyjelo lanovkou na Žalý a tratě vedly od horní
stanice lanovky k té dolní. Terén byl samo-
zřejmě horský (Krkonošský) pro běh velmi
náročný nejen kvůli hustému borůvčí. Vět-
šina kontrol byla obtížná na dohledávku
a obtížné vše bylo taky pro naše kolena, ale
díky podložce i pro kotníky. 
      Z Herlíkovic si odvážíme opět spoustu
pěkných umístění. Nejlépe se dařilo v katego-
rii D10C Barče Chrástové, která vyhrála s ná-
skokem dvou minut. Laura Buďárková v D10N
skončila 4, Marky Štefanová v D14C 6., Terka
Chrástová v D16C 2., Katka Junková v D35D 9.,
Šimi Buďárek 8. a Dominik Horáček 9. 
      O prodlouženém víkendu na konci září se ve Zlíně konaly hned tři závody štafet. Z na-
šeho oddílu se závodit vydalo 6 dorostenců v čele s trenérem Láďou. 
      V pátek nás čekalo Mistrovství republiky sprintových štafet. Běželo se za krásného slun-
ného počasí na sídlišti Jižní Svahy. Tratě byly moc povedené, jelikož nerozhodovala pouze
fyzická zdatnost, ale díky schodům, průchodům a podchodům, také mapová připravenost.
Závodníci dělali na trati spoustu chyb, které mnohdy vedly i k diskvalifikaci. Naše doros-
tenecká štafeta ve složení Majda Hrnčířová, Luky Link, Honza Rücker a Janča Kejmarová
obsadila v nabité konkurenci 40 štafet (z toho 10 bylo diskvalifikováno) pěkné 14. místo. 
      V sobotu jsme se přesunuli o kousek dál na okraj Zlína, kde se běžel závod Českého
poháru štafet. Běželo se v příměstském lese s docela velkým množstvím kopců. Na první
úsek se v dorostenkách vydala Vanda Vávrová a zaběhla skvěle. Předávala Majdě na 8.
místě. Nakonec holky skončily 15. a kluci si doběhli pro 10. příčku. Ve volných chvílích
odpoledne jsme prozkoumávali zajímavá místa Zlína, například Baťův Mrakodrap s moc
hezkým výhledem na město. 
      Neděle – další den a další závod Českého poháru štafet. Tentokrát jsme již opustili Zlín
a vydali se do nedalekého Fryštáku. Nedělní závod se běžel ve smíšeném lese, který byl opět
docela kopcovitý se strmými svahy a množstvím erozních rýh a tratě si pro nás připravil Mi-
chal Smola. Skvěle na prvním úseku běžel Vítek Štefan, který doběhl do cíle na šestém místě,
ale bohužel po vyčtení čipu zjistil, že nemá všechny kontroly v pořádku. Honza na druhém
úseku nic netušil, a tak stále běžel na skvělý výsledek. Do cíle dorazil na třetím místě a Luky,
který již věděl, že se jejich výsledek nepočítá, nic nevzdal a udržel třetí pozici. Dorostenky si
o dvě příčky polepšily a doběhly 13. Zapomenout nesmíme taky na výsledky Matouše Junka,
který si se svojí štafetou v dresu Pražské Kotlářky v pátek doběhl pro 18. místo a v neděli
pomohl štafetě svým super výkonem (6. na úseku) k pěknému 11. místu. 
      Nádherné podzimní počasí si u pramene řeky Bystřice mezi obcemi Horní Brusnice
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a Vidonice užilo téměř 900 závodníků ve 14, závodě Východočeského poháru, který po-
řádal Sportovní klub Studenec. Potěšující pro téměř padesátku studeneckých pořadatelů
je převažující spokojenost všech závodníků. Hlavní dospělé kategorie opanovalo duo
ze Slavie Hradec Králové – Karolína Teplá a Eda Šmehlík. Velké poděkování patří čokolá-
dovně Carla ze Dvora Králové, která věnovala sladké ceny nejmenším závodníkům. 
      Čtyři nabité dny od čtvrtka 4. do neděle 7. října 2018 hostila Praha, Turnov (okolí
hradu Valdštejn) a Mladá Boleslav finálové závody Světového poháru v orientačním
běhu. Mimo sledování přímých přenosů v televizi jsme se zúčastnili i doprovodných zá-
vodů v Mladé Boleslavi. Po celý průběh závodu někteří členové SK Studenec pomáhali
jako dobrovolníci. 
      Ve čtvrtek se na třech různých místech ve Stromovce běžela nová disciplína vyřazo-
vací sprint. Ta se zavádí, protože se od příští sezóny rozdělí mistrovství světa zvlášť na
lesní (liché roky) a sprintové disciplíny (sudé roky). Ve vyřazovacím sprintu se běží několik
rozběhů, kdy pouze nejlepší postupují do dalšího kola. Zajímavé je i i to, že každý zá-
vodník dostane 20 vteřin před startem na výběr ze tří variant tratí a vybere si tu, co je
pro něj nejvýhodnější. 
      V pátek se na Petříně běžely smíšené sprintové štafety, v sobotu krátká trať v pískov-
cových skalách u hradu Valdštejn a v neděli sprint v centru Mladé Boleslavi. 
      Do Mladé Boleslavi vyrazila i mini výprava z SK Studenec, která si v konkurenci 1200
závodníků vedla velice dobře. Terka Chrástová obsadila mezi 74 ženami cenné 9. místo,
Petr Junek vybojoval 2. místo v kategorii H40, Šimon Junek porazil všech svých 26 sou-
peřů v H10L a Matouš Junek obsadil 3. místo mezi 51 závodníky v kategorii H10. 
      OB Vamberk a DDM Kostelec nad Orlicí pořádal závody v rekreačním středisku Brum-
bárov, kde se na zcela rovinatém terénu nejvíce dařilo stříbrné Báře Chrástové a bron-
zovému Šimonu Buďárkovi. 
      Nádherné podzimní počasí si u pramene řeky Bystřice užilo téměř 900 závodníků. Hlavní

dospělé kategorie opanovalo duo ze Slavie Hradec Králové – Karolína Teplá a Eda Šmehlík. 
      Již tradičně se v první polovině října konalo mistrovství republiky štafet a družstev.
Závody pořádaly oddíly Ekonom Praha a Sokol Pražák v obci Krajníčko v jižních Čechách
a celý víkend bylo nádherné počasí. 
      V sobotu se běžel štafetový závod. Běželo se v okolí hradu Helfenburk, ale některé
kontroly byly přímo v prostorech hradu. Závod byl mapově velmi obtížný, hlavně díky
množství kamenů a skalek, ale také fyzicky náročný, protože se běhalo dost v kopcích.
My jsme postavili dvě štafety a to D18 a H18. Největší naděje jsme vkládali do štafety
dorostenců, kterým se celou sezónu medaile vyhýbala. To ale již neplatí! Štafeta ve slo-
žení Vítek Štefan, Lukáš Link a Honza Rücker předvedla skvělé a vyrovnané výkony a do-
běhla si pro STŘÍBRNOU medaili z mistrovstí republiky. Dorostenkám to v sobotu tolik
nevyšlo, skončily 16. 
      Nedělní závod družstev se běžel na mapě Paníhájek, tratě byly hodně farsto-
vané a některé farsty byly dost nevyrovnané. Dorostenecké družstvo se skládá ze 4 kluků
a 3 holek. Naše družstvo běželo ve složení Vítek Štefan, Janča Kejmarová, Aleš Mühlbach,
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Majda Hrnčířová, Honza Rücker, Vanda Vávrová a Luky Link. Závod družstev je velice
dlouhý a není úplně možné, aby 7 lidí zaběhlo perfektní a bezchybný výkon. Někomu
se dařilo, někdo chyby dělal, ale družstva jsou také o tom užít si tu atmosféru a to my
jsme si užívali hodně. I náš trenér Láďa, který nám celý víkend dělal doprovod, mi po zá-
vodě řekl: „Vy byste měli minimálně dostat medaili za nejlepší a nejhlasitější fandění.”
Fandili jsme si mezi sebou, ale podporovali jsme i kamarády z jiných oddílů tak jako oni
nás (například Jilemnice), takže hlasivkám dávalo pět hodin fandění docela zabrat. Celý
závod jsme se pohybovali okolo desátého místa. Nakonec jsme skončili 8. a s tím jistě
můžeme být spokojeni, protože umístění v TOP10 se jistě počítá. 
      Víkend bych shrnula jako sluníčkový, užitý a hlavně medailový. Spali jsme v nádher-
ném moderním srubu 6km od Prachatic. A jistě chápete, že stříbrná medaile a osmnácté
narozeniny se musí alespoň trochu oslavit. Odměnili jsme se společně uvařenou večeří,
dortem od maminky a 5 litry zmrzliny. Druhý den ráno nás ale čekal neméně důležitý
závod, tak nějaká větší pařba musela počkat. 

lehká atletika
      Další vítězství v Posvícenském koláči si
připsal závodník SK Studenec Honza Krei-
singer, který poté přidal 10. místo v silnič-
ním závodě Běchovice – Praha. Zde čtvrté
místo v hlavní ženské kategorii vybojovala
Valérie Soukupová, která si ještě lépe vedla
na závodě v Brně Okolo Priglu: 
      Zatímco Jiří Homoláč zná na trati s tro-
chu nadsázky každý kámen, vítězka žen Va-
lerie Soukupová z SK Studenec očekávala
něco zcela jiného. „Čekala jsem, že to kolem
přehrady bude rovinka, ale bylo to nahoru-
dolů. V terénní pasáži jsem se trochu bála,“
přiznala vítězka v cíli. Vyhrála s časem
53:11, který stačil na pětadvacáté místo
celkově. „Jsem strašně šťastná, i když to
bylo náročné,“ řekla již po vyhlášení sym-
patická běžkyně, kterou na závodě dopro-
vázel další špičkový vytrvalec Jan Kreisinger. Za její účastí stálo paradoxně i mírné
zvolnění v tréninku. „Věřím, že se za rok vrátím, ale touto dobou bývám zraněná po se-
zoně. Letos je to jinak, protože jsem na mateřské a tolik netrénuji,“ vysvětlila v cíli. 

Magda Hrnčířová

Valérie Soukupová
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Orel Studenec
Mixy 2018 PřekaZilo PočaSí
      Do 21. ročníku volejbalového turnaje se
přihlásilo celkem 7 týmů, což slibovalo
skvělý turnaj. Nicméně počasí bylo letos
proti, a tak jsme za stálého deště byli nu-
ceni turnaj zrušit, což se nám kvůli počasí
stalo teprve podruhé v historii. 

DěTSké oDPoleDne
S rekorDní ÚčaSTí
      Druhý den po turnaji, tedy v neděli 2. září

se počasí již umoudřilo, a tak dětský den
mohl proběhnout, jak bylo plánováno. Letoš-
ního soutěžního odpoledne se zúčastnilo
téměř 150 dětí, které vysoutěžily mnoho cen
od převážně studeneckých sponzorů. Zpe-
střením celého odpoledne byl  také skákací
hrad, který nám zapůjčili studenečtí chataři,
kterým tímto moc děkujeme. 
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leTní bál Se neSl
V TanečníM Duchu
      Poslední (po)prázdninovou akcí byl tra-
diční letní bál, který navštívilo mnoho nad-
šených tanečníků. Kapela Levou rukou
band hrála téměř do 3: 00 a publikum se
skvěle bavilo. Bál vrcholil půlnočním sloso-
váním hodnotných sponzorských darů,
které věnovali studenečtí i přespolní pod-
nikatelé, ale i soukromé osoby. Velice všem
tímto děkujeme. Zároveň patří velký dík
obci Studenec, která podporuje většinu
společenských i sportovních akcí. 

VolejbaliSTky Zahájily krajSký Přebor
V polovině října se rozběhla naplno soutěž volejbalistek, které hrají letos krajský přebor
1. třídy. Soupeřkami našich děvčat letos jsou: Sokol Bílá Třemešná, VK Hradec Králové,
VK Hronov "B", Slavia Hradec Králové, Sokol Staré Město Náchod, Sokol Třebechovice
a Sokol Hradec Králové. Domácí zápasy se hrají v sobotu a první utkání začíná vždy
v 10:00. 

Termíny letošních domácích utkání jsou: 24. 11. Sokol Hradec Králové
      1. 12. VK Hronov "B"

Výsledky můžete pravidelně sledovat na webu: 
      http: //www. cvf. cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

STolní TeniSTé bojují V okreSníM Přeboru
      Stolní tenisté mají v okresním přeboru 1. třídy 9 soupeřů ze semilského okresu. Sou-
těž začala také 13. 10. Domácí utkání hrají muži v sokolovně vždy v sobotu od 9: 00. Do-
mácí utkání hrají muži až v novém roce, termíny přineseme v dalším čísle zpravodaje.
Výsledky můžete pravidelně sledovat na webu: 
https: //stis. ping-pong. cz/htm/soutez. php?id=3246&rocnik=2018&oblast=420608

SVaToMarTinSký Večer leToS 17. liSToPaDu
      Závěrem zveme všechny příznivce mladých moravských vín a zároveň všechny pos-
luchače a zpěváky folk a country, aby se k nám  přidali v sobotu 17. listopadu a strávili
s námi tradiční svatomartinský večer s doprovodem skupiny Figury. Začínáme tradičně
ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin. Těšíme se na vás. 

Za jednotu Orla Václav Urban

41

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-5-061118-48+4.qxp_Sestava 1  06.11.18  9:23  Stránka 41



tenIsOvý klub
      Letošní rok byl pro náš tenisový klub svým způsobem přelomový. Po mnoha letech
perfektního vedení klubu předsedou Petrem Hákem (za což mu tímto jako členové klubu
nesmírně děkujeme) nastala na tomto postu změna. Novým předsedou byl zvolen Jan
Albrecht, tudíž mu přejeme hodně optimismu a sil. 
      Též jsme udělali změnu v systému placení za pronájem kurtů širokou veřejností. Nově
funguje systém s kasičkou, do které dá uživatel kurtů příslušnou sumu podle toho, jak
dlouho hrál (100 Kč/h). Tento systém založený na důvěře zatím funguje, doufáme, že to
vydrží i v příštích letech a děkujeme všem zúčastněným za spolupráci. Další novinkou
je, že škola (jakožto majitel kurtů) nově zrekonstruovala tenisovou boudu – máme novou
kuchyňku a sociální zařízení, díky nimž je při mistrovských utkáních či jiných tenisových
akcích výborné sportovní zázemí a ZŠ Studenec tímto moc děkujeme. 
      Navíc byl tento rok bohatý na počet týmů, které nastoupily do jednotlivých soutěží.
Byly to čtyři soutěže: 

•     RTS Mladší žáci (5. místo ze šesti), hráli Tina Suchánková, Sam Mečíř, Kuba Kuřík, sestry
Ulvrovy (Roztoky)

•     RTS Starší žáci (8. místo z osmi), nastupovali: Dany Mečíř, Šimon Urban, Lucka Pekár-
ková, Sam Mečíř, Tina Suchánková

•     RTS Čtyřhry (4. místo z devíti) – soutěž veteránů nad 55 let, nastupovali: Jan Kuřík,
Václav Stránský, Zdeněk Kobrle (Martinice), Josef Junek, Zdeněk Povr, Jan Klemš (Ji-
lemnice)

•     Východočeská krajská soutěž dospělých – 2. třída A (5. místo ze sedmi), nastupovali:
Jan Albrecht, Martin Kuřík, Michal Chrtek, Martin Štěpánek, Alan Sturm (Kunčice),
Tomáš Pelc (Horní Branná), Denisa Kadavá, Eliška Plecháčová, Eva Paučová (Jilem-
nice). 

      Na horším umístění žáků se mimo jiné podepsaly nemoci či kolize termínů s jinými
sporty, a tak se téměř každý zápas hrál v jiné sestavě. Každopádně jsme rádi, že máme
mladé tenisty, které můžeme do těchto soutěží postavit. V soutěži dospělých nám přede-
vším chyběl na polovinu zápasů Alan Sturm, který se potýká s chronickým onemocně-
ním lokte. Ve čtyřhrách se našim chlapům dařilo, hráli vyrovnaně i s favority soutěže. 
      Kromě soutěží za TK Studenec hostovali tři naši hráči i v soutěžích za jiná družstva. Tom
Urban a Lucka Šimková pravidelně nastupovali v krajské soutěži Babytenisu za Lomnici
nad Popelkou a tuto soutěž se jim podařilo vyhrát v konkurenci týmů z Hradce Králové,
Nové Paky, Hořic a Nového Bydžova. Navíc Lenka Chrtková odehrála celou sezonu za Horní
Brannou ve vyšší soutěži dospělých (Královéhradecká krajská soutěž – 1. třída A). 
      Podrobně si všechny výsledky a tabulky můžete prohlédnout na tenisových strán-
kách:                www.cztenis.cz                                                                                                               
                          https://rts-sv.webnode.cz                                                      Mgr. Michal Chrtek
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skautský Oddíl ŠtěŇat
      Vážení Studenečtí, po prázdninové odmlce se hlásíme, abychom Vás informovali
o tom, jak momentálně fungujeme a co děláme. Ve dnech 28. července až 12. srpna jsme
pobývali v Nemojově na letním táboře, akci, která je vyvrcholením celého skautského
roku. Letošním tématem byl Titanik, takže se dá říct, že jsme oněch 14 dní propluli danými
činnostmi, připravenými hrami, táborovou hrou i tím, co nám na tom místě nabídla sama
příroda. Možná i proto, abychom dětem přiblížili honosnost a slávu Titaniku ve své době,
zvolili jsme tábor, který byl plný workshopů (v těch si děti mohly vybrat tu činnost, která
se jim zdála nejzajímavější), společných her připravených za účelem tmelení celého od-
dílu nebo netradičních táborových činností, z nichž je dobré zmínit třeba ples, na němž
si děti mohly zatančit, hrála hudba, fungovala kuchyň na přání a podobně. Tábor byl sku-
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tečně skvělým zážitkem nejen pro děti (jak vyplývá z jejich zpětných reakcí), ale také pro
vedoucí. Myslím, že jsme si ho všichni užili a jako obvykle se už těšíme na ten další!
      Tábor skončil stejně rychle jako prázdniny a nám začal nový skautský rok, který jsme
zahájili na farní zahradě zahajovacím ohněm. V současnou chvíli má náš oddíl 4 družiny
= 37 dětí od 1. do 9. třídy, což je opět více, než minulé roky. Pravidelné schůzky se konají
každý pátek od 15: 45 do 17: 45 v areálu školy nebo na farní zahradě. Každý rok se sna-
žíme nabírat nové členy a i letos tomu nebylo jinak. Zároveň jsme ale nezvládli nabrat
všechny zájemce a hlásíme, že jsme úplně plní. Pro další roky se začíná tvořit pořadník,
protože jinak není možné spravedlivě nabírat další členy. Pro zapsání do pořadníku je
nutný kontakt s vedoucím oddílu. 
      Baví Tě práce s dětmi? Hledáš v životě něco opravdového a máš alespoň trochu vol-
ného času? Nebojíš se dobrodružství? Chceš se stát členem kolektivu mladých vedou-
cích a najít tak přátele na celý život? Pokud ano, neboj se a přijď mezi nás. Rádi bychom
totiž rozšířili nejen řady dětí, ale i těch, kteří zajišťují, aby oddíl mohl fungovat, tedy nás,
vedoucích. Je pravda, že za to nedostaneš zaplaceno, bude tě to stát spoustu energie,
času a nápadů, ale Tvou odměnou budou spokojené děti, jimž září na tvářích úsměv a co
víc, chtějí přijít znovu a čekají celý dlouhý týden, než Tě zase uvidí. Pokud Ti tato před-
stava přijde alespoň trochu blízká, neboj se a kontaktuj nás mailem na stenata.g6@gmail.
com nebo telefonicky na 721 716 525, kde se na druhém konci ozve br. Dub, náš oddí-
lový vedoucí a nabídne Ti vše, co nabídnout může. 
      V následujících týdnech a měsících nás čeká spousta výletů a víkendových akcí v pod-
zimní přírodě nebo i celooddílových setkání, o jejichž průběhu Vás budeme informovat
v dalším čísle zpravodaje. Rádi bychom také poděkovali Vám všem, rodičům i ostatním,
kteří nám dáváte najevo svoji podporu nejrůznější formou za to, že tak činíte. Bez Vás
bychom totiž jen těžko mohli fungovat tak, jak v současnou chvíli fungujeme a je tedy
i Vaší zásluhou to, co se z původně malinkého oddílku po 8 letech jeho existence stalo. 

Martin Šimáček ml.
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POLiciE ČESKé rEPUBLiKy inFOrMUJE

Podvody na seniorech
      Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení
se stydí a raději se s událostí nesvěří, a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou čím dál so-
fistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopad-
nout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby, je ten, že senioři jsou
osamělí, dobrosrdeční a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktu
s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší, a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku.
Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich
obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční, na první po-
hled působí sympaticky a jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody
mají velice dobře připravené. Pracují i ve skupině dvou až tří osob, a pachatelkami bývají
i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální
schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito pa-
chatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, dokáží odhad-
nout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. 

      Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají stále
úspěšní. 

•      Vrácení PeněZ či požadování neDoPlaTku za různé energetické služby – voda,
plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost nevy-
bírá ani nevrací peníze v hotovosti! nikdo vám domů žádný přeplatek za energii
nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nej-
častěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze
a poté se vám snaží vloudit do domu, pod záminkou že potřebují na toaletu či požá-
dají o vodu. 

•      PřePSání SMlouVy pachatelé se vydávají za pracovníky energetických společ-
ností, přichází s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. nic neplaťte v ho-
tovosti a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se
poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. nikdy se nenechte donutit co-
koliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou.                                    
Další trik podvodníků je, opisování stavu vodoměru, plynoměru apod. V těchto pří-
padech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. To, že
má cizí osoba na sobě montérky s nápisem firmy ještě neznamená, že se nejedná
o podvodníka. Nechte si přes kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpe-
čené bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy pracovníků uvedených
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společností a případně si jejich totožnost ověřte u konkrétní společnosti. Jistě máte
i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, případně
zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se
energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy
má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není, pustit do bytu cizí
osobu! 

•      Vnuk či kaMaráD někoho Z Vaší roDiny zde je jejich nejčastější „pohádkou“
to, že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peně-
ženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal kama-
ráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník.                    
V těchto případech velmi často pachatelé kontaktují osoby telefonicky, přes pevnou
linku. V současné době mají pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci
v telefonních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen (například
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi ná-
sledně přijdou. Jsou známy případy, kdy se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku?“ a pachatel
pohotově odpoví, že ano nebo se sám pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“

Zde máme několik rad: 
– Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte

vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který má být v tísni. 
– Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho ne-

zvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu mož-
nost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu
nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. 

– Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím oso-
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bám předávat peníze! Dbejte i na to, abyste nenechali
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do
domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu
a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je
v obrovských problémech a tlačí vás k vydání ja-
kékoliv finanční hotovosti. nedejte se!

•      PoDoMní ProDejci v poslední době není
výjimečné, že obce zakazují podomní pro-
dej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak
je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní
úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný
a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete
kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i měst-
skou policii na lince 156. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se pro-
dejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech
nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kos-
metiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, sta-
rožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte
starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte!

a rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků? 
– Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. 
– V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. 
– Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. 
– Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. 
– Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. 
– Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte

je na několika různých místech. 
– Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli případně rychle

zavolat pomoc. 

       Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kromě policie na čísle 158 obrátit
i na krizovou linku pro seniory – 800 157 157, která je v provozu 24 hodin denně.
Volání na linku je zdarma. 
      Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 24 případů a evidovaná škoda
činila 1 805 273 Kč. 
      Za letošní rok 2018 je v České republice zaevidováno téměř čtyři stovky případů se
škodou přes 18 milionů korun

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality KŘP Libereckého kraje
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Vidět a být viděn
      Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické pod-
mínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou celé řady dopravních nehod.
Avšak nejen zhoršené klimatické podmínky a snížená viditelnost, ale také nevyhovující ob-
lečení bývá přímým důsledkem tragických dopravních nehod střetu s chodci a cyklisty. 
      Snížená viditelnost není jen noc. Je to situace, kdy účastníci silničního provozu dosta-
tečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komuni-
kaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. 
      „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích“. Tato povinnost vyplývá z § 53, odst. 9 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). 
      Vidět a být viděn. Na to by měli myslet všichni chodci. Řada z nich se totiž domnívá,
že když oni auto vidí, vidí i řidič je. To je ale velký a často bohužel tragický omyl. 

ViDiTelnoST choDce
      Důležitá je především spodní část těla, tj. barva kalhot a bot a např. kočárku, který
tlačíme před sebou a je tak vidět první. Reflexní materiály je nejlepší umístit na nejvíce
se pohybující část – upoutá tak větší pozornost. 

ViDiTelnoST cykliSTy
      Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, zadní, boční a na pedálech. Za snížené vi-
ditelnosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideálním doplňkem povinné výbavy je
reflexní proužek na kotníku. 

raDy Pro ZVýšení ViDiTelnoSTi
•     noste pestré oblečení!
•     Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste byli dobře

vidět za světla i tmy!
•     reflexní prvky umístěte nejlépe na zápěstí ruky, blízko ke kolenům a do úrovně

pasu vždy směrem do komunikace (cyklisté také na přilbu a kolo)!
•     Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluores-

cenční bezpečnostními prvky!
•     reflexním prvkem opatřete i kočárek – protože s ním vjíždíte na komunikaci

dříve, než na ni vstoupíte vy!
•     nezapomeňte na zadní část těla. Při chůzi s baterkou, svítilnou nebo použitím

světla v mobilním telefonu jste vidět jen zepředu!
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      Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé. Různé přívěsky, nášivky, samolepky,
pásky apod. pořídíte v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly za rozumné ceny.
I Policie ČR dlouhodobě zaměřuje na osvětu chodců a jejich zviditelňování v rámci sil-
ničního provozu. Od podzimu 2015 do současnosti vydali policisté v rámci přímého vý-
konu služby neoznačeným chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků a v této aktivitě
budou pokračovat i nadále. 
      Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí.
buĎTe ViDěT!

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality KŘP Libereckého kraje
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