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Vážení spoluobčané, 

blíží se konec našeho dalšího společného roku a přicházejí nejkrásnější svátky, Vánoce. 
Období, které je vnímáno jako svátky lásky a rodiny. Býváme pozornější, více dáváme,
více si přejeme, ale i více odpouštíme. Je na místě si položit otázku, zda bychom nemohli
být takoví častěji? Možná, ale právě i proto je takové kouzlo Vánoc. 
      Konec roku nám umožňuje ohlédnout se za uplynulými měsíci, připomenout si úspě-
chy, ale také záležitosti, které díky neovlivnitelným faktorům, musejí ještě nějaký ten čas
počkat. Pro mě osobně začíná období přemýšlení a plánování nad rokem nadcházejícím. 
      Každý kalendářní rok je něčím výjimečný, a právě ten končící s pořadovým číslem
2018 bude pro naši obec vnímán jako specifický minimálně ze tří důvodů. Tím prvním
je, že jsme po loňském zahájení dokázali po osmi měsících tohoto roku dotáhnout do
svého zdárného konce naši největší investici a poslední srpnový den tak společně slav-
nostně otevřít nový Domov pro seniory. Druhá záležitost je modernizace hasičského
vozu, kdy to původní bylo rozebráno téměř do posledního šroubku a přestavěno na sou-
časné požadované normy. Naše výjezdová jednotka tak po dlouhých měsících čekání
má odpovídající vybavení, které je lepší, když se v praxi raději tolik používat nemusí. Co
bude mojí poslední zmínkou již asi tušíte. Letošní rok byl výjimečný především tím, že
celá Česká republika mohla společně oslavit významné výročí 100 let od založení Če-
skoslovenska. Musím přiznat, že když píšu tyto řádky, jsem pyšný na každého z Vás, kdo
se jakýmkoli způsobem podílel na čtvrtém odhalení sochy T. G. Masaryka ve Studenci. 
      Jak jsem již zmínil, osobně již začínám myslet nad rokem příštím. Máme rozpraco-
vané další velké investice. Pro poslední chybějící a propojovací úsek chodníku v délce
260 metrů jsme v letošním roce udělali maximum. Pro ty nejmenší, pevně věřím, snad
uděláme také brzy. Plánovanou budoucí přístavbu ZŠ a MŠ by jistě ocenili rodiče, učitelé,
ale především ti nejmenší. 
      Dětem bych však chtěl nejdříve popřát krásné Vánoce, jelikož tyto svátky jsou také
o nich. Moc rád bych si přál jejich nezaujatý úsměv na tvářích nás dospělých, a naopak
pochopení nás „velkých“, že dětský smích je bezprostřední, krásný, vyjadřující to nejvíc. 
      Všem spolkům a místním organizacím bych chtěl poděkovat za veškeré aktivity po
celý rok, které vyjadřují život v našich obcích. Děkuji za práci všem končícím zastupite-
lům, kteří se podíleli na rozvoji našich obcí v uplynulém volebním období. Děkuji také
za práci všem, kteří usilují o společné dobro nás všech. 
      Přeji Vám pokojné svátky do Vašich domovů. Po celý příští rok zdraví, upřímnost a po-
chopení od druhých. 
      A moje přání na závěr. Až bude vánoční období u konce, ať jeho smysl, radost a síla
zůstanou v nás a mezi námi po celý rok 2019. 

Mgr. Jiří Ulvr, Váš starosta
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Zprávy ObecníhO úřadu

Socha T. G. Masaryka
      V červenci loňského roku se začala psát nová historie sochy T. G. Masaryka ve Stu-
denci. Po jejím neúspěšném hledání při demolici bývalého pečovatelského domu se
rozpoutalo mnoho diskusí mezi Vámi občany, které následně projednalo poslední loňské
zasedání zastupitelstva obce a ve svém usnesení schválilo záměr vytvoření nové sochy
ke 100. výročí založení Československa. 
      Po celý letošní rok jsme Vás informovali o záležitostech spojených s výrobou této
sochy, úpravách prostranství, ale také o možnosti příspěvku a sledování stavu transpa-
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rentního účtu, který ctil tradici ohledně této sochy, a to možnost přispět formou sbírky. 
V neděli 28. října 2018 jsme se tak všichni mohli sejít a tento významný den pro celou
Českou republiku, ale i naši obec, společně oslavit. Připomněli jsme si tak 100 let od za-
ložení Československa, v rámci naší obce jsme počtvrté odhalili sochu našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka. 

      Jelikož tyto řádky uzavírají další důle-
žitý krok v dějinách naší obce, dovolte nám
poděkovat všem dárcům, ať už se jednalo
o fyzické osoby, rodiny, místní spolky, či
firmy, kteří společně s námi přispěli k ob-
novení sochy T. G. Masaryka ve Studenci. 
      Náklady na tuto sochu dosáhly částky
528 350 Kč. 
      Transparentní učet, který byl uzavřen
31. 10. 2018 vykázal 105 dárců, kteří při-
spěli celkovou částkou 189 708 Kč. 
      Tímto čtvrtým odhalením sochy T. G.
Masaryka jsme chtěli splatit dluh nejen
spoluzakladateli našeho státu, ale i všem
občanům a spolkům, kteří se vždy na jed-
notlivých odhaleních soch T. G. Masaryka
ve Studenci formou veřejné sbírky podíleli.
Zároveň pevně věříme, že své místo zde
socha T. G. Masaryka získala natrvalo. Dě-
kujeme. 

Mgr. Jiří Ulvr
Mgr. Tomáš Chrtek
PaedDr. Petr Junek
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Další investice letošního roku
      V letošním druhém čísle našeho Zpra-
vodaje jsem Vám v rubrice „Letos opra-
víme“ psal o opravě božích muk v Zálesní
Lhotě v polích za kostelem, poblíž sklado-
vací haly. Dnes Vám přináším pohledy před
a po rekonstrukci. Výsledek je skutečně
znatelný na první pohled. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Připravujeme „Chodník – křižovatka Řeznictví Nosek“
      Naposledy jsem se Vám o této chystané investici zmiňoval ve čtvrtém vydání tohoto
Zpravodaje. Dnes můžeme sdělit, že se nám podařilo získat pravomocné stavební po-
volení, které bylo jednou z povinných příloh, absolvovat konzultaci 8. října v Praze, ale
především, že jsme 14. listopadu podali na Státní fond dopravní infrastruktury žádost
o dotaci na tuto stavbu. Výsledek, zda jsme uspěli, či nikoli se dozvíme v jarních měsících
roku 2019. 
      Ve stejný čas zároveň pracujeme na dokumentu „Závěrečné vyhodnocení akce“, který
uzavírá proces loňské stavby: Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce.
I zde musíme dodržet stanovený termín (konec listopadu) a podat všechny povinné do-
kumenty na výše uvedené místo. 

Mgr. Jiří Ulvr, starosta
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Svatba
      Sobota 20. října 2018 byla šťa-
stným dnem pro manžele Kateřinu
a Pavla Tauchmanovy. Svatební
obřad se uskutečnil opět na výji-
mečném místě, a to na stráni ve
spodní části Zálesní Lhoty. Přejeme
hodně štěstí ve společném životě. 

7

Přejeme Vám
šťastné a veselé Vánoce,

hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě

po celý rok 2019.

Obecní úřad Studenec
a redakční rada

Studeneckého zpravodaje

STUDENECKÝ-ZPRAVODAJ-6-111218-48+4.qxp_Sestava 1  11.12.18  9:32  Stránka 7



Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2018

      Na úvod všichni zastupitelé složili a podepsali slib. Poté schválili, že funkce starosty
a místostarosty budou uvolněné, a způsob volby: u starosty a místostarosty tajnou volbu,
u členů rady, předsedů a členů výborů veřejnou. 
      Starostou obce byl zvolen Mgr. Jiří Ulvr, který získal hlasy všech 15 zastupitelů. Místo-
starostou se stal Ing. Martin Mühlbach se ziskem 9 hlasů, zbylých 6 zastupitelů se hlaso-
vání zdrželo. 
      V pětičlenné radě obce kromě starosty a místostarosty zasednou Ing. Josef Boura,
Mgr. Tomáš Chrtek a Ing. Pavel Mečíř. Nové složení rady bylo schváleno jednohlasně. 
Stejně tak všemi 15 hlasy zastupitelé zvolili členy a předsedy výborů: 
      – finanční výbor: předseda Ing. Marie Tauchmanová, členové PaedDr. Petr Junek, Jan

Medlík DiS, Ing. Jana Nováková a Václav Vancl
      – kontrolní výbor: předseda Mgr. Lukáš Kalenský, členové Ing. Pavel Jiran, Markéta

Kadavá, Ing. Pavel Tauchman Ph. D., Ing. Jakub Tauchman

8

Z jednání ZastupI  
       Dne 31. října se poprvé sešlo 15 nově zvolených studeneckých zastupitelů, jednání
se zúčastnilo také 11 občanů. Účelem tohoto ustavujícího zasedání byla volba vedení
obce, členů rady a jednotlivých výborů. 

Vzkaz PaličůM
      Poslední zkušenost je z noci ze 3. na 4. listopad 2018. Je asi 23 hodin, chystám se
k spánku a chci si otevřít balkónové okno v ložnici, abych měl v místnosti čersvý vzduch.
Ale bohužel místo čerstvého ovzduší do ložnice vniká zápach, který identifikujeme
s manželkou jako zápach ze spalovaného listí. Bohužel tato situace se opakuje již mnoho
let, horší je to na jaře a na podzim a o letošním podzimu je to již poněkolikáté. Tento rok
jsme si bohužel nemohli večer mnohdy vyvětrat ani v horkém létě. Skutečně nevím co
kdo může v červenci nebo v srpnu kde spalovat. Jelikož nás tato situace již velmi obtě-
žuje, rozhodl jsem se k napsání tohoto článku, abych ty naše nepoučitelné studenecké
paliče oslovil a řekl jim, co si o nich myslím. Třeba možná ani nevědí, nebo nechápou, že
se pálit nemá a nesmí a že to má nějaké důsledky. 
      Chci tímto všem „paličům“ vzkázat: Jsi bezohledný, zbabělý a hloupý. Že Ty si na svojí
zahradě „uklidíš“, má druhou stránku v tom, že tím obtěžuješ druhé. Pokud se nemýlím,
tak pálení listí i čehokoliv jiného je zakázáno jednak obecní vyhláškou, ale i zákony. Spa-
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      Následně byly schváleny odměny a příplatky neuvolněných členům zastupitelstva,
které činí pro členy rady 1805 Kč, pro předsedy výborů 1586 Kč a pro členy zastupitelstva
659 Kč (odměny se přitom nesčítají). 
      V diskusi pan starosta pogratuloval novým zastupitelům a poděkoval občanům za
důvěru ve volbách. Jejich podpory si velice váží a vnímá ji jako velkou zodpovědnost
a závazek, který převládá nad radostí. Vyjádřil přání vzájemné spolupráce mezi všemi
zastupiteli, aby obec mohla postupovat kupředu a nemusela své záležitosti odkládat
kvůli neshodám. 
      Zastupitele požádal o návrhy a náměty ohledně rozvoje v příštích čtyřech letech. Na
prvním jednání zastupitelstva v příštím roce by měl být projednán „Strategický plán pro
období 2019–2022“. 
      Zastupitelé poděkovali za dosavadní práci končícímu místostarostovi Ing. Josefu
Bourovi. 
      Na závěr pan starosta pozval přítomné na 11. ročník Obecní polévky, která se usku-
teční 8. prosince. 

  telstva Obce

lovat se nesmí. Všechen biologický odpad se má kompostovat. Nebuď líný a odvez si
svůj biologický odpad do kontejneru. Proto tady ve Studenci kontejnery máme. A když
už mermomocí pálit chceš nebo musíš, nebuď zbabělý a učiň tak za bílého dne, aby-
chom věděli, jak se jmenuješ a neschovávej se pod rouškou noci. Pálíš a zamořuješ v noci
patrně proto, že dobře víš, že se to nesmí. Vadí Ti, že máme ještě na naší planetě trochu
čerstvého vzduchu, který dennodenně zavalujeme tisíci a tisíci tun spalin z průmyslo-
vých podniků, letadel, kamionů, automobilů a kde jakých jiných zařízení a přibližovadel
z bodu A do bodu B. Pusť si smrad z toho, co spálíš, do svého domu a svého pokoje
a možná Ti to dojde. Vzduch je všech a nemáš právo jej znásilňovat. 

      Ve Studenci dne 4. 11. 2018                                                                  JUDr. Jan Kuřík
                                                                                                                              Studenec 382
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Výlety do studenecké
Počasí. Nový rok začal deštěm. Ještě něko-
lik dalších dní silně pršelo, takže proudy
vody hnaly se potokem po povrchu sněhu
a ledu, vystoupily do značné výše, takže
bylo nebezpečí povodně. V domech č. 251
(Jos. Ulvra), č. 246 (Jindř. Kudra) a č. 117 (K.
Jebavého) byli již připraveni k vystěhování.
U těchto domů konaly službu hasičské
hlídky. Déšť však se utišil, obloha vyjasnila
a za několik dní počalo opět mírně mrz-
nouti. 

Škola. 15. ledna nastupuje po dovolené
učit. službu uč. Boukalová. Toho dne od-
chází na zdravotní dovolenou říd. uč. Jos.
Jezdinský. 

1. maškarní ples. V poslední masopustní
sobotu uspořádal ochotnický spolek Lidu-
mil ve Studenci prvý maškarní ples, ráz
"Pouť na vsi". Taneční sál u Višňáků promě-
něn byl v náves s různými pouťovými
atrakcemi a krámy. Návštěva na tomto
plese byla veliká. 

Úmrtí. 8. května zemřel Karel Tauchman,
dlouholetý starosta obce, předseda Sboru
dobr. hasičů od 16. 10. 1904 až do své
smrti. Zemřel ve věku 67 let. Pohřbu, který
se konal dne 11. května, zúčastnilo se
velmi mnoho občanstva. Zemřelý byl člo-

věk moudrý a zkušený, který byl obci dob-
rým starostou od roku 1890 až do roku
1900. 

Úmrtí. 21. května zemřel řídící učitel Jos.
Jezdinský. který byl od 15. ledna na zdra-
votní dovolené. Zesnulý byl vzorným uči-
telem, pilným pracovníkem ve všech
pokrokových spolcích v obci, z nichž
mnohé zakládal. Zanechal po sobě kus
poctivé a opravdové práce. Byl mužem
práce a stal se také její obětí. Pohřeb jeho
konal se dne 24. května ve 3 hod. odpo-
ledne za ohromné účasti žactva, učitelstva,
Sokolstva a občanstva z celého širokého
okolí. Říd. uč. Josef Jezdinský učil ve zdejší
obci nepřetržitě od roku 1884 a získal si
přízeň a lásku velké většiny občanstva.
Budiž mu země lehkou!

Mniška. Již roku 1916 a letech pozdějších
počala se ve zdejších lesích objevovati be-
kyně sosnová (mniška). Pokud vyskytovala
se tu a tam ojediněle, nebyla jí věnována
valná pozornost. V roce 1921 objevila se
však již v množství větším a letošního roku
v počtu katastrofálním. Na lesních cestách
zapalovány byly ohně, jejichž září byli při-
lákáni tito ničitelé lesa a tak upalováni,
stromy byly obepínány lepkavými pásy,
kukly této housenky sbírány a ničeny, leč
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  minulosti
to vše neodvrátilo blížící se katastrofu. V le-
sích bylo tolik mnišek, že když se zvedly
k letu, vypadalo to tak, jako když se strhne
prudká chumelenice. 
Následky tohoto neslýchaného rozšíření
mnišky byly patrny již v červnu, kdy lesy
v celém širokém okolí byly žluté, takže po-
hled na ně byl žalostný. Bylo proto zapo-
čato s kácením zničených lesů, ke kterému
voláni byli do zdejšího kraje dřevaři až
z Podkarpatské Rusi a z jižních Čech. Mnozí
z nich, poněvadž práce ta trvala delší
dobu, se zde oženili a již zde zůstali (Uhlíř
Jan, obuvník, č. 2). Dříví z části odkoupily
papírny, z části bylo rozprodáváno k topení
v místě i do ciziny. 

Hasič. slavnost. 6. srpna pořádal Sbor
dobrovolných hasičů dožínkovou slavnost
spojenou s národní svatbou. Velmi pěkný
a pestrý průvod vyšel toho dne v 1 hod.
odpoledne od Špice a šel po vsi na místo
slavnosti, t. j. na louku hostinského Josefa
Višňáka. Slavnost byla zdařilá a velmi po-
četně navštívená. 

Noví učitelé. 1. září zahájen byl nový
školní rok. Na škole zapsáno bylo celkem
261 dětí a učili je tito učitelé: říd. uč. Anto-
nín Řehoř, Jan Hák, Marie Votočková, Alois
Frýba, Josef Kovanda a M. Jelínek. Řídící uč.

Ant. Řehoř, který jako učitel již před sedmi
lety ve Studenci učil, stal se zde řídícím uči-
telem od 1. září. Rovněž i učitel Alois Frýba
nastoupil v obci def. místo učitelské dnem
1. září. Učitelka Machová odešla do Ví-
chové a Boukalová do Poniklé. 

Orel. 28. září konána byla valná hromada
těl. jednoty Orel. Tato těl. jednota založena
byla již v roce 1912, ale pouze jako tělo-
cvičný odbor Svatojosefské jednoty. Čle-
nové cvičili na faře a měli již i některé
nářadí, jako hrazdu, bradla a kruhy. Svě-
tová válka umlčela však tuto činnost. Až te-
prve po státním převratu, v květnu roku
1919 začal farář Fr. Řib ve farní kanceláři
neb na zahradě cvičiti žáky. O něco později
začaly tamtéž cvičiti členky a žačky a ko-
nečně i členstvo. Na nářadí bylo cvičeno ve
farní stodole. 
Ustavující valná hromada Orla konala se
v roce 1919 v neděli po Božím těle a zvo-
leni byli: starostou farář František Říb, ná-
čelníkem Andělín Karásek, pokladníkem
a též jednatelem Cyril Kuřík a náčelnicí
Marie Šormová. 
V srpnu roku 1919 navštívila Studenec těl.
jednota Orla z Nové Paky, aby zde posílila
myšlenku orelskou. 
V roce 1920 cvičeno bylo opět jen v létě, až
teprve roku 1921, kdy hostinský Jos. John

21 I rok 1922
bez jazykové úpravy
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dovolil Orlu cvičiti v sále hostince, zapo-
čato bylo s pravidelným cvičením všech
složek. Další valná hromada konána byla
16. ledna 1921, pak 29. ledna 1922 a ko-
nečně dnešní, při níž zvoleni byli: 
      starostou farář Frant. Říb
      místostarostou Josef Karásek
      pokladníkem Josef Hamrník
      jednatelem Josef Kuřík
      vzdělavatelem Jan Kuřík
      hospodářem Josef Knap
      náčelníkem Andělín Karásek
      revisory účtů Jan Jebavý a Josef Nosek

Nové zvony. V prosinci tohoto roku dostal
studenecký kostel opět zvony. Jeden větší
zvon ve váze 135 kg darovala Marie Tauch-
manová, č. 265 k uctění památky zemře-
lého manžela. Zvon ten nese nápis: 
ULIT OD RICHARDA HEROLDA V CHOMU-
TOVĚ 1922 K UCTĚNÍ PAMÁTKY KARLA
TAUCHMANA, OBCHODNÍKA VE STU-
DENCI. VĚNUJE JEHO MANŽELKA MARIE. 
Tento zvon stál 5 232, 60 Kč. 
Současně s tímto zvonem pořízen byl ze
sbírek malý zvonek, tak zvaný umíráček,
který váží 73 kg a stál 2 829, 50 Kč. 

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
V SOKOLOVNĚ VE STUDENCI

26. 1. – HASIČSKÝ BÁL
  2000 pořádá SDH Studenec
 K tanci a poslechu hraje
 studenecká skupina
 Člověče, nezlob se

2. 3. –  MASOPUSTNÍ ŠIBŘINKY
 ráz „Pohádky“ 
              pořádá SK Studenec

3. 3. –  DĚTSKÝ PLES
 pořádá TJ Sokol Studenec
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Zprávy
ZŠ a MŠ studenec
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      Na úvod tohoto školního příspěvku
bych se chtěl omluvit za „tiskařského
šotka“ z minulého čísla, neboť byl znovu
otištěn příspěvek z třetího čísla Studenec-
kého zpravodaje. Byl to vskutku moderní
tiskařský šotek, který se vloudil při kopíro-
vání souborů do aktuálního čísla a vzhle-
dem k tradičnímu „stresu“ při uzávěrce
čísla se na něj nepřišlo. 
      V době vydání tohoto Studeneckého
zpravodaje budeme mít většinu stránek le-
tošního kalendáře otočených. Určitě by
bylo zajímavé, co by po letech v jeho listo-
vání zaujalo nezaujatého čtenáře, tehdej-
šího žáka školy či jeho rodiče a případně
zaměstnance školy. Přihlédneme-li k reak-
cím náhodných návštěvníků školy (přede-
vším z řad obchodních partnerů), můžeme
k těm zajímavějším stránkám rozhodně za-
řadit další přírůstky ve školním areálu. Patří
k nim především nové herní prvky v za-
hradě mateřské školy, síťová pyramida
s novými dopadovými zónami, doskočiště
pro skok vysoký, další interaktivní tabule
a klimatizace do podkrovní učebny. Ve-
škeré tyto investice byly pořízeny z inves-
tičního fondu školy bez dalších finančních
„injekcí“ z dalších rozpočtových zdrojů.
Tehdejší žák by si určitě vzpomněl na zážit-
kové akce, koneckonců metoda zážitko-
vého učení je stále více propagována.
Určitě by se tam objevil motivační zájezd
do Prahy s návštěvou Pražského hradu
a výstavy ke 100. výročí vzniku Českoslo-
venska a Aquaparku v Čestlicích, návštěva
významných osobností Michala Malát-

ného ze skupiny Chinaski a basketbalo-
vého reprezentanta Tomáše Pomikálka,
celá řada povedených školních výletů
a bezesporu studijní a poznávací zájezd do
Anglie. Rodičům by určitě v paměti utkvěly
radosti a strasti se svými ratolestmi a ně-
kterým i tolik diskutované omezení mobil-
ních telefonů a zaměstnancům možná
nenaplněné celoroční očekávání na slibo-
vané navýšení tarifních platů. V každém
případě se škola snažila v rámci svých ob-
jektivních možnosti naplňovat svou pri-
oritní vzdělávací funkci a přidávat jako
vesnická škola nadstavbu ve formě komu-
nitního centra obce (zájmové vzdělávání,
volnočasové akce a společenské akce
a celá řada dalších služeb pro veřejnost). 
      Naplňování výše uvedených funkcí je
pro vedení školy a její zaměstnance v sou-
časné době stále obtížnější Na jedné
straně rostou oprávněně nároky rodičů na
vzdělávání, na druhé straně většinou klesá
připravenost dětí pro základní vzdělávání.
To dokládá i provedený průzkum České
školní inspekce, který se zabýval poža-
davky učitelů na zapojení rodičů do chodu
ZŠ. Jednoznačně nejvíc odpovědí z celé
škály přineslo tvrzení „Chtěli bychom, aby
rodiče vedli své děti ke slušnému chování
k učitelům a kázni ve škole. “ I nejčastější
požadavek rodičů rezonuje se současnosti,
35 % rodičů požadovalo rozsáhlejší na-
bídku doplňkových služeb, především
školní družiny a zájmového vzdělávání.
Desetiprocentní zastoupení měly dvě pro-
tichůdné odpovědi, na jedné straně mož-
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nost vyloučení neukázněného žáka z vy-
učování, na druhé straně nespokojenost
rodiče s konkrétním vyučujícím. Cestou
k vyšší spokojenosti školy i rodičů je roz-
hodně rovnocenná vzájemné komunikace
a respekt obou stran. 

      V závěrečném čísle letošního Stude-
neckého zpravodaje mi dovolte, abych
jménem všech zaměstnanců školy popřál
všem čtenářům přijemné prožití letošních
Vánoc a rázné vykročení do nového roku
2019. 

PaedDr. Petr Junek

V podnikání nemůžete čekat, až bouřka
přejde, je nutné naučit se tančit v dešti
      „V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti. “
Tento citát jsem si vybral, protože pochází z úst známého amerického podnikatele Steva
Jobse. Mnoho lidí ho zná díky firmě Apple. Byl jejím zakladatelem a dlouhou dobu i ře-
ditelem. Vraťme se ale k citátu. Jaký je jeho skutečný význam? Platí jenom pro podni-
kání?
      Když se trochu zamyslím nad tímto citátem, vybaví se mi člověk, který samozřejmě
podniká. Podnikatel, který nečeká, až přestane pršet, ale musí překonat tuto nepříjem-
nost a přizpůsobit se. Musí se nejen přizpůsobit, ale musí na to umět i zareagovat. Tento
citát vystihuje naprosto přesně podnikání. Pokud v podnikání budete čekat, jak se vyvine
situace, nikdy nebudete tak úspěšní jako ti, co se přizpůsobili či stihli zareagovat. Nád-
herně se mi nabízí příklad – hospodářská krize v roce 1929. Firmy vyráběly výrobky,
o které nebyl zájem. Vyráběly dál a dál a myslely si, že o jejich výrobky zájem být začne
a ony na tom naopak vydělají, protože budou připravené. Firmy si půjčovaly peníze, aby
mohly vyrábět další výrobky, jelikož samy žádné peníze nevydělaly. Jak už asi tušíte, na-
konec zkrachovaly. Kdyby se ale ředitelé těchto firem drželi tohoto citátu, asi by své pod-
niky zachránili. 
      Konečně se dostáváme k mému vysvětlení citátu… Podnikatelé nesmějí čekat, ale
musejí reagovat. Nemohou vyrábět hračky ze dřeva, když trh chce hračky z plastu. Musejí
umět ukázat, že výrobky, které lidé chtějí, vyrábějí právě oni. Pokud se toto nenaučí, tak
nikdy nebudou tak úspěšní jako ti, co už to umí. 
      Tento fakt neplatí jenom v podnikání, platí skoro všude. Ve škole, v práci, v politice…
Ve většině případů se člověk, který se nepřizpůsobil, bude mít hůře než člověk, který se
přizpůsobil. Člověk prostě nemůže neustále vzdorovat, musí přijmout situaci, jaká právě
je. 
      Ať už bude situace dobrá, nebo špatná, doufám, že se přeci jen vyjasní. Nakonec
i Steve Jobs zažil pár těch bouří. Život je, ať chceme nebo nechceme, plný takových bouří
– v podobě špatných situací. Někdy prostě musíme zavřít oči a vstoupit do deště. 

Jakub Šimáček, žák 9. třídy
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učíme se za pochodu
      16. října 2018 uskutečnili žáci 3. A třídy pod vedením třídní učitelky Marcely Šebkové
poznávací exkurzi na Zlaté návrší. Putování za slunečného počasí bylo zaměřené na po-
znávání našeho regionu. Žáci určovali typy krajiny, poznávali faunu a flóru Krkonoš, pro-
zkoumali bunkr a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Již se těší, že hory opět
někdy navštíví se svými rodiči. 

Mgr. Marcela Šebková, třídní učitelka

VĚDA NÁS BAVÍ
oblíbený kroužek pro mladé vědce z prvního stupně
      V říjnu jsme na ZŠ ve Studenci opět začali s dětmi bádat a zkoumat svět kolem nás.
Stejně jako loni si i letos děti lámají hlavu nad nejrůznějšími úkoly z vědních oborů, jako
jsou fyzika, chemie, astronomie, či přírodopis. Doposud jsme spolu prozkoumali napří-
klad neobvyklé chování Nenewtonovské kapaliny, při zkoumání barev jsme si prakticky
vyzkoušeli jednu z nejpoužívanějších laboratorních metod – chromatografii a také jsme
s dětmi vyrobili zjednodušený, ale názorný model buňky jako nejmenší životaschopné
jednotky. Mnoho dalších témat nás ještě do konce pololetí čeká a děti se už mohou těšit
na zkoumání mikrosvěta, kdy si povíme o atomech a děti si vyrobí model atomu uhlíku,
či makrosvěta, kdy se podíváme na náš Měsíc a v jiné hodině i na naši Zemi pohledem
z vesmíru. Letos si navíc procvičíme i další smysly, kdy se zaměříme na hmat a sluch.
A čeká nás mnoho dalšího – celkem tedy 13 experimentů, které si na konci pololetí děti
připomenou při vědomostní soutěži Riskuj. Už teď mohu říci, že všichni z kroužku odej-
deme jako vítězové – děti bohatší o zážitky i vědomosti a já obohacena o jejich bezpro-
střednost a nadšení objevovat pro ně doposud neznámé souvislosti ve fungování světa. 

RNDr. Pavlína Hašková, Ph. D. – master lektorka kroužku VĚDA NÁS BAVÍ

15
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hallOween
      Náš americký lektor Brad, který k nám pravidelně
dochází jednou týdně na výuku angličtiny, nás po-
zval k němu domů, abychom zažili Halloween tak,
jak se slaví v USA. 
      Když všichni dorazili, tak nám šel Brad se svými
dcerami a manželkou Gabrielou ukázat trasu na za-
hradě, kudy děti budou chodit. Poté co děti začaly
přicházet, běželi jsme se schovat do strašidelného
lesa. V lese bylo spousta strašidelných postav. Sám
Brad se zúčastnil strašení. Představoval klauna, který
chodil zpoza stromu, a když blikalo světlo, tak nebyl vidět a pouštěl kouř. Děti vyšly a my
jsme se připravili na strašení. Spousta dětí chodilo s rodiči, protože se bály. Některé děti
se dokonce i rozbrečely. Našly se i maminky, které se bály více než jejich děti. 
      Když už děti nechodily, vyšli jsme z lesa a opekli si buřty na otevřeném ohni. Moc
jsme si to užili. A doufáme, že se tam za rok sejdeme znovu. 

žáci 7. A a 7. B a Mgr. Lucie Jiříková

hallOween ve 3.a
      V pátek 26. 10. 2018 prožili žáci 3. A Halloween přímo ve třídě. Již po ránu se začali
v naší třídě scházet čarodějnice, upíři a další strašidla. Stará čarodějnice věří, že kouzla
a čáry nezbedníky polepší a jejich vědomosti budou pekelně dobré. 

Mgr. Marcela Šebková, třídní učitelka
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Volba povolání pro žáky 9. třídy

Dne 19. listopadu se třídy 9. A a 9. B účastnily exkurze do Střední školy strojírenské a elektro-
technické v Nové Pace. Exkurze byla zajímavá a zábavná, žákům bylo umožněno si i některé
věci, které se zde učí, vyzkoušet. Napřed jsme byli přivedeni do místnosti, kde k nám pronesl
ředitel školy proslov, ve kterém nám shrnul úspěchy své školy a řekl, co se na této škole vy-
učuje. Pak jsme se šli podívat do dolní budovy, ve které jsou dílny, kde se vyučuje praxe, na-
příklad obráběč kovů a další, které tato škola nabízí. Bylo tam mnoho fréz a podobných
vynálezů, které jsme často nedokázali pojmenovat, nicméně mistr, který zde vyučoval, to
udělal za nás a pro nás. Zajímavé zjištění bylo, že dnes se mnoho součástek vyrábí přes po-
čítač, že se studenti učí zadat do stroje, spojeného s počítačem, parametry součástky a stroj
ji pak vyrobí sám. Potom nás ředitel školy zavedl do dalších místností, kde se žáci učili teorii,
místnosti byly plné nejrůznějších elektronických součástek, kabelů a podobně. Zajímavá
a zábavná byla jakási „hračka“, jakýsi elektronický pavouk z plastu, mimochodem prototyp,
žádná zakoupená stavebnice. Kryštof Macháček, žák 9. B 
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      V rámci Volby povolání a zpřístupňování
informací ohledně přijímacího řízení a studia
na SŠ je žákům 9. ročníku poskytovaná velká
podpora ze ZŠ s minimální finanční spolu-
účastí rodičů. Žáci mohou využívat kroužky
Příprava na přijímací řízení na SŠ, kde jsou
připravovaní na jednotné přijímací zkoušky
z českého jazyka a z matematiky. Pro zjištění
úrovně svojí připravenosti na přijímací řízení
si žáci ověřili během listopadu své znalosti
absolvováním testů SCIO z českého a anglic-
kého jazyka, matematiky a všeobecného
přehledu. Dále mohou všichni žáci ZŠ doma
individuálně pomocí svého přístupového
hesla využít portál www. proskoly. cz, kde
jsou testy pro volbu povolání i pro ověření
schopností a vědomostí. 
     Součástí přípravy na budoucí povolání

byla i beseda s pracovníky Úřadu práce.
Paní Věra Jetelová a Aleš Posledník sezná-

mili žáky 9. ročníku se současnou situací na
trhu práce a s úskalími hledání nových pra-
covních pozic, s výší současných mezd v ně-
kterých oborech a podali další odborné
informace k výběru středních škol. 
8. listopadu 2018 se deváťáci zdarma
zúčastnili Burzy středních škol v Turnově.
Více než 45 středních škol se prezentovalo
u svých stánků a seznamovalo zájemce
s řad žáků 9. ročníků s požadavky na přijí-
mací řízení a s provozem středních škol. Ně-
které školy dokonce rozdávaly menší
upomínkové předměty (propiska s logem
školy, tašky). Žáci tak měli možnost získat
nové informace o vybrané škole, protože
zástupci středních škol byli velmi ochotní.
Do Studence se všichni vraceli se spoustou
nových dojmů a informací. 
     Oblíbené jsou i exkurze přímo do někte-

rých středních škol. 

V pátek 9. listopadu 2018 se zúčastnilo 8 chlapců z 9. a 8. třídy v rámci Dne otevřených dveří
v ISŠ Vysoké n. Jizerou soutěže Technikem v autobranži. Za všechny můžu říct, že to bylo
poučné a líbilo se nám tam. Bylo tam celkem osm soutěžních stanovišť. Nejprve jsme dostali
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lísteček na zapisování ostatních stanovišť. Na druhém stanovišti byl test zručnosti, takže se
musela našroubovat velká matka na pravý a levý závit. U třetího stanoviště se měla sundat
a nandat pneumatiku u Škody Felicie. Na čtvrtém stanovišti jsme sestavovali elektrický
obvod tak, aby se s pomocí spínače rozsvítila žárovka. Na pátém stanovišti jsme poznávali
deset předmětů a jejich využití v praxi, na šestém jsme poznávali značky aut. Na sedmém
stanovišti jsme si vybrali libovolný obrázek a vybarvili ho lakovací pistolí. Na posledním sta-
novišti byl elektronický test o vlastnostech aut. Podle naší úspěšnosti na stanovištích jsme si
mohli vybrat za odměnu cenu. Největší odměnou ale byl simulátor jízdy na motorce a v autě
a projížďka v upraveném voze Škoda Fabia. 

Vojta Mečíř a Ondra Vaníček, žáci 8. B 

Další podrobné informace o studiu na
středních školách žáci získávají společně se
svými rodiči na Burze SŠ v naší ZŠ. Tato
burza proběhla 20. 11. 2018 přímo v naší
ZŠ. Byli pozváni zástupci z 19 středních
škol, kteří podrobně seznámili zájemce
z řad žáků i rodičů 8. a 9. ročníku s mož-
nostmi studia na jejich střední škole. Burze
předcházela informační schůzka rodičů
a žáků 9. třídy s výchovnou poradkyní,
která podala všem přítomným aktuálně

platné informace ohledně přijímacího ří-
zení na SŠ. 
Pro žáky 8. ročníku plánujeme besedu
s pracovnicí PPP Semily Mgr. Adélou Jeri-
ovou na téma Umíme se učit a jak na to.
Pro rodiče těchto žáků je připravena be-
seda s pracovníky Úřadu práce na téma
Studium na různých typech škol a situace
na trhu práce. 

PaedDr. Dana Synková
výchovná poradkyně ZŠ

pOdZIMní vIchřIce
Ze ŠkOlní družIny
      Podzim ve družině, to je jako když opa-
dává podzimní listí. Děti jsou jako ty lís-
tečky a události jsou jako vichřice. 
      Na začátku to je, jako když foukne ob-
rovský vítr – dvě třídy nových prvňáčků,
neznající pravidla, nevědí, co kde je a kam
mají jít. Snaží se zapadnout mezi starší ka-
marády. Všichni jsou plni ještě dojmů
z prázdnin, jsou jako na trní. 
      Když se vítr uklidní a vše se ustálí, přiřítí
se další vichřice – začínají kroužky. Tento
kolotoč začíná znova, naštěstí netrvá
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dlouho a vše se usadí do zajetých kolejí. 
      Ale mohou být i vichřice, které jsou milé
a pozitivní – jedna taková nám například
přifoukla na dětské hřiště před školu novou
trampolínu a prolézačku. Za což jsme moc
rádi a děkujeme, vše již plně využíváme. 
      Častěji než velké vichřice, se přeženou
ty menší. To jsou naše hry, pobyt venku,
lumpárny, stavění, ale hlavně tvoření. 
      A víte, co se nám líbilo na podzimu nej-
více? Přeci listí! Nejlepší je, když vítr silně
foukne a všude kolem padá na zem listí
a my můžeme hrabat. Dokonce nás to ba-
vilo natolik, že některé z nás rodiče pře-
mlouvali, ať už jdeme domů, že zítra je taky
den, že to listí na nás počká. Ještě, že máme
na hřišti velké zásoby listnatých stromů. Už
se těšíme opět na příští rok. 
      Zvláštní poděkování patří také Lesům
ČR a vedení firmy DETOA J. Zemanovi za fi-
nanční dar na dopravu. 

Dětičky ze družiny
a jejich paní vychovatelky

Bc. Vendula Viková a Bc. Michaela Háková
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Školní sportovní klub
      Nový školní rok 2018/2019 byl ve školním sportu zahájen celostátním finálovým sou-
peřením krajských vítězů Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, o kterém se mohli
čtenáři Studeneckého zpravodaje dočíst v minulém čísle. 
      Tradiční lehkoatletickou akcí je postupový Mezinárodní atletický čtyřboj, jehož
okresní finále se jako obvykle konalo počátkem září v Turnově. V soutěží družstev si nej-
lépe vedly starší žákyně, které obsadily za Rokytnicí, Lomnicí a Turnovem čtvrté místo,
starší žáci vybojovali 8. místo, mladší žáci skončili na 5. místě a nejhůře si vedly mladší
žákyně, kterým patřilo 14. místo z 18 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci si nejlépe vedli
Jakub Herman (9. místo mezi 84 mladšími žáky), Zuzka Bourová (25. místo mezi 87 mlad-
šími žákyněmi), Jakub Šimáček (16. místo mezi 81 staršími žáky) a Markéta Štefanová (6.
místo mezi 67 staršími žákyněmi). Celkově zaznamenala studenecká škola určitý ústup
z pozic v minulých ročnících. 
      Další pravidelnou postupovou podzimní soutěží je přespolní běh, jehož okresní finále
se pravidelně koná v Jilemnici Na Hraběnce. V letošním ročníku se do něj zapojili pouze
žáci prvního stupně a nejlépe si vedla Barbora Chrástová, která obsadila 2. místo mezi
nejmladšími žákyněmi, a Šimon Mejsnar, který si doběhl pro 3. místo mezi nejmladšími
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Futsalový tým ŠSK v Liberci, zleva: Jan Štefan, Vladimír Korda, Jan Pauček, Daniel Navrátil,
Tomáš Jandura, Michal Dyntar, Roman Hubálovský, ležící Jakub Junek
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žáky. V soutěži družstev jsme obeslali pouze kategorii nejmladších žáků a družstvo ve
složení Šimon Mejsnar, Vojtěch Trejbal a Matěj Tauchman získalo stříbrnou medailí za
vítěznou jilemnickou ZŠ Komenského. 
      Další zimní postupovou soutěží je Školská futsalová liga, do které jsme přihlásili čtyři
týmy (dvakrát dívky, dvakrát chlapci). Oba týmy dívek sehrály své turnaje v Pardubicích,
mladší skončily na 4. místě a starší po promarnění řady brankových příležitostí obsadily
3. místo (nepostupové), což bylo rozhodně vzhledem ke kvalitě týmu a hernímu projevu
určitým zklamáním. Mladší chlapci sehráli turnaj v Jičíně a po vyrovnaných soubojích
s Jičínem a Trutnovem skončili na 3. místě. Úspěšněji si vedli starší žáci, kteří zvítězili
na turnaji v Jičíně a jako jediní postoupili do dalšího kola. Nejprve porazili ZŠ Železnickou
Jičín 2:0 (T. Jandura 2), poté remizovali se ZŠ Mládežnická Trutnov 3:3 (T. Jandura, Na-
vrátil, D. Jandura) a v posledním zápase porazili Gymnázium Náchod 3:0 (Pauček, Štefan,
Navrátil). 
      Tento tým byl také pozván na celodenní turnaj O Pohár předsedy LKFS, který proběhl
v hokejové Home Credit Aréně v Liberci za účasti šesti fotbalových akademií (Most, Ústí
nad Labem, Varnsdorf, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou) a ZŠ Pelechovská
Železný Brod a ZŠ a MŠ Studenec. Studeneckému týmu chyběl pověstný krůček k vel-
kému úspěchu, ve skupině nejprve porazili Ústí nad Labem 3:1, poté Varnsdorf 5:2 a nad
Libercem již vedli 3:0, ale v poslední minutě soupeř z penalty vyrovnal a lepším skorem
postoupil do finále. V boji o 3. místo poté podlehli Jablonci nad Nisou. I tak účast na per-
fektně zorganizovaném turnaji byla zážitkem. 
      Další podzimní soutěží bylo okresní finále v plavání v Jilemnice, kam se vydala po-
četná šestnáctičlenná výprava. Tradičně nejúspěšnější studeneckou závodnicí byla Kája
Huřťáková, která získala dvě první místa (kraul, znak) a jedno druhé místo (prsa), kom-
pletní sbírku všech medailí v jednotlivých disciplínách si připsali Aneta Sedláková a Petr
Pochop ve všech třech disciplínách (prsa, kraul, znak), jedno stříbro přidala Vendula
Hrubá, jeden bronz Kateřina Kulhánková. 

Klára Štefanová
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PrO DěTi
Disney, Walt: Pohádky na dobrou noc
Disney, Walt: Medvídek Pú. Noc Velké medvědice
Doskočilová, Hana: O raráši Mlíkovi
Maasová, Sarah: Věž úsvitu
Válková, Veronika: Husité. Ve znamení kalicha
Cornejo, Carlos: Aladdín a kouzelná lampa

Reid, Carmen: Nová holka @ Tajnosti v dívčí škole
Reid, Carmen: Problémová holka@ Taj-

nosti v dívčí škole
Reid, Carmen: Žárlivá holka @ Tajnosti v dívčí škole
Leysenová, An: Kráska a zvíře
Leysenová, An: Pinocchiův sen

knIhOvna
Přírůstky za druhé pololetí: 
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PrO DOSPělé
Lowell, Elizabeth: Růžové údolí
Deveraux, Jude: Dar lásky
Laurens, Stephanie: Svůdcova přísaha
Laurens, Stephanie: Nebojácná nevěsta
Laurens, Stephanie: Odhodlaná nevěsta
Finneyová, Patricie: Krev jednorožce
Meltzer, Brad: Vyrovnané šance
L'Amour, Louis: Nečekaný odpor
Erskinová, Barbara: Dům ozvěn
Erskinová, Barbara: Údolí havranů
Lindhoutová, Amanda: Dům v nebi
Mudrová, Ivana: Tři anglické lásky
Ježková, Alena: 55 českých legend

z hradů, zámků a měst
Jeffries, Sabrina: Nečekaná láska
Jeffries, Sabrina: Nebezpečná láska
Moyesová, Jojo: Zakázané ovoce
Marsonsová, Angela: Němý křik
Marsonsová, Angela: Ďábelské hry
Marsonsová, Angela: Tichá modlitba
Bussi, MIchel: Černé lekníny
Lehane, Dennis: Černá nenávist
Lehane, Dennis: Dotek temnoty
Lehane, Dennis: Nic není svaté
Youngová, Samantha: Dublin Street
Lindseyová, Johanna: Vězeň mé touhy
Lindseyová, Johanna: Vášnivý vztah
Quindlenová, Anna: Zátiší s kousky chleba
Weaver, Tim: Bez slitování
Javořická, Vlasta: Dva mlýny

Halas, František: Doznání
Gilbert, Guy: O dětech a výchově
Škutina, Vladimír: Presidentův vězeň
Javořická, Vlasta: Mezihoří
Javořická, Vlasta: Vyhaslý krb
Lubas, Miloslav: Pepouchova řecká dovolená
Brown, Sandra: Šťastný Lucky
Brown, Sandra: Odvážná Sage
Brown, Sandra: Odhodlaný Chase
Wilde, Oscar: The picture of Dorian Gray
Kundera, Milan: Valčík na rozloučenou
Picoultová, Jodi: Prostá pravda
Davouze, Marta: Dům v Bretani
Vaňková, Ludmila: Stříbrný jednorožec
Collins, Jackie: Milenci a hazardní hráči
Collins, Jackie: Americká hvězda
Frýbová, Zdena: Robin druhý a jeho rodina
Nurowská, Mária: Setkání v Paříži
Penman, Sharon Kay: Lví srdce
Du Maurier, Daphne: Neohlížej se, miláčku
Robertsová, Nora: Měsíční perly
Bradford, Taylor: Vše na dosah
Nazer, Mende: Byla jsem otrokyní
Knittel, John: Hakim
Klevisová, Michaela: Dům na samotě
Woodová, Barbara: Dokonalá harmonie
Holtová, Viktoria: Ztracená tvář
Cook, Robin: Muž, který si hrál na Boha
Robardsová, Karen: Maggino dítě
Blake, Jennifer: Královský svůdce
Siamon, Sharon: Útěk k oceánu
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Pozvánka do knihovny
      Pokud je krásný podzim, jako tomu bylo letos, pak se i dny, ve kterých je nejméně
světla, zdají světlejší a zima mnohem kratší. Osobně obdivuji všechny, kteří naplno žijí
své životy v zemích s dlouhou, krutou a hlavně temnou zimou. Díky, že v zimě slavíme
vánoční svátky. Ta světélka všude kolem i v očích dětí pod stromečkem nám vrací do
srdce naději, že život si vždy najde cestu do našich životů i domovů. Zkusím vybrat knihy
s mrazivou i hřejivou atmosférou. 
      Naši věrní čtenáři nikdy nenechají zapadat cestu do naší knihovny sněhem, zůstává
trvale prošlapána. Těším se na setkání s Vámi všemi. 

Ludmila Tauchmanová

velké
MalIčkOstI
J. Picoult
      Autorka se vě-
nuje různým, roz-
hodně ne lehkým
tématům. Mys-
lím, že bych pro
tu naléhavost ne-
mohla její knihy
číst jednu po
druhé, ale roz-
hodně si přečtu
i další. 
      Příběh porodní asistentky, která je ob-
viněná ze smrti novorozence. Tím nic ne-
prozrazuji, to je napsáno v souvislosti
s touto knihou všude. Čtenář dostane pro-
pracovaný příběh s důrazem na detail,
autorku obdivuji za práci, kterou musela
odvést, aby kniha působila v nemocnici,
domácnostech, ve vězení i u soudu tak vě-
rohodně. 
      Osobně jsem žasla nad výběrem po-
roty, přemýšlela, zda bych chtěla tento
soudní systém i nad prací obhájců, žalobců
i soudců. Dojetí nad krátkým životem ma-
lého chlapečka rozepisovat nebudu,

možná bych jen vybídla k opatrnosti,
pokud půjde o volbu knihy pro nastávající
maminky. Narozený človík v sobě nese
TOLIK budoucnosti a nad tím bychom měli
vždy žasnout. Jakou má barvu kůže, by ne-
mělo určovat tu budoucnost. Kéž bychom
byli generací, která se toho dožije! 
      Krásný je moment zamyšlení nad živo-
tem leváků a praváků ve světě kolem nás. 

pět MInut
před večeří
i. Procházková
      Křehký příběh
orámovaný pěti
minutami před
večeří, který vy-
práví tatínek své
holčičce. O sezná-
mení s maminkou
a o tom, jak
někdo prohlédne
dříve, než vidí. 
Kouzelné ilustrace krásně dotvářejí popi-
sované obrazy. 
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ZIMní naděje
l. kleypas
      Romant ické
knihy jsou pro ně-
koho ideální čtení
na dlouhé zimní
večery. Tuto kni -
hu zařazuji pro
její název a také
z toho důvodu, že
série „Čekanky“,
do které tento díl
patří, je jednou z nejlepších, které jsem
v rámci žánru přečetla. 
      Autorka stvořila uvěřitelné hrdinky, při-
řadila k nim ty správné hrdiny a konkrétně
v tomto díle nešetřila dramatickými zvraty.
Ani trochu nevadí, že ve skutečném světě by
hlavnímu hrdinovi jeho přátelé v tomto roz-
sahu asi neodpustili, i když, kdo ví? Odpuš-
tění je jedním z největších hrdinství života. 
      Vývoj postav je právě tím, co mám ráda
na rozsáhlé sérii nejvíc, že se dozvídáme
další osudy někoho, kdo byl třeba jen okra-
jově zapojen do děje v některé z předcho-
zích knih. 
      Polepšení "darebáka" uvítá každá čte-
nářka. Nějak si neumím představit, že by
tuto sérii četl muž, i když, znovu, kdo ví? 

tIchá nOc
M. H. Clark
      Když jsem
četla knihu po-
prvé, přišel mi děj
poněkud naivní,
jak se vše dokáže
v dobré obrátit.
Teď, v zimním
čase vánočním,
vyznělo poselství

knihy úplně jinak. Štědrý den je zázračným
časem. Pro mě není nemožné věřit na zá-
zraky a příběh jsem vnímala silněji. Sice
jednání a konání všech zúčastněných je na
naše poměry přece jen trochu moc "ame-
rické", ale chci věřit, že i v naší zasněžené
vánoční noci mají k sobě lidé blíže a za-
myslí se i nad těmi, kteří nemají takové
štěstí, nebo prožívají těžkou životní situaci.
Stačí se podívat kolem sebe, usmát se, na-
vázat kontakt očima, říci slovo v pravou
chvíli. Ano, určitě to dokážeme i my
a nejen o Vánocích. Velmi ráda jsem si
tento příběh znovu připomněla. 

žena v bíléM
W. Collins
      Kniha má ta-
juplné kouzlo,
oproti současným
knihám pomalu
plynoucí děj,
který ale vykres-
luje velmi živě
vše, co se děje.
Autora obdivuji
pro krásu slov, za-
jímavý děj i zpra-
cování. Občas se výlet mezi klasickou
literaturu vyplatí a je vítaným zpestřením. 
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hasIčI studenec
sOptícI – MladŠí dětI
      Poprvé jsme se sešli 10. září a zahájili jsme nový školní rok 2018/2019. A byli jsme
mile překvapeni, kolik nových nadšených dětí se k nám přidalo. Od září k Soptíkům chodí
26 dětí. Scházíme se každé pondělí od 16: 00 do 17: 00 a vedoucí Mirka Vanclová, Vlaďka
Bulušková, Boďa Hašková a Šárka Trejbalová mají co dělat. 
      V září a říjnu jsme každé pondělí opakovali a procvičovali vše, co je potřeba na pod-
zimní kolo hry Plamen – stříleli ze vzduchovky, vázali uzle, lezli po laně, učili se základy
topografie a požární ochranu. Když nám počasí přálo, byli jsme venku. 
      V sobotu 13. října jsme se Soptíky jeli na soutěž do Bukoviny na okresní kolo hry „PLA-
MEN“- ZPV (závod požárnické všestrannosti). V mladší kategorii soutěžily za Studenec
dvě hlídky. Celkový počet hlídek (po 5 členech) v mladší kategorii byl 47, takže konku-
rence byla veliká. 
      Na soutěži jsme se přihlásili a v 9:30 začal závod. Naše hlídky vyrazily na start se startov-
ním číslem 20 a 22. Před startem jsme si zopakovali pár znalostí a dali si vydatnou svačinu.
Po odběhnutí závodu dostal každý závodník medaili, diplom a oběd. Asi kolem 15:00 jsme
byli doma. Bylo to moc pěkné dopoledne
a počasí bylo dnes ukázkové – jako na jaře.
A pak už jsme doma s netrpělivostí čekali na
výsledky. Jaká veliká radost se vlila do našich
srdcí, když jsme zjistili, že Studenec A (horní
foto) skončil na 4. místě (Olda Tomáš, Míra
Greguš, Jára Bulušek, Kuba Šulc a Kuba Trej-
bal) a Studenec B (dolní foto) skončil na 29.
místě (Bára Trejbalová, Danielka Ottová, Va-
nesska Mencová, Fanda Bartoň a Klárka Ku-
bátová). Všem moc gratulujeme. Jste
jedničky a zasloužíte si velikou pochvalu. 
      Jako rozhodčí na tuto soutěž jela Maru-
ška Tomášová a Péťa Pěničková – děku-
jeme. Příprava na tento závod je opravdu
náročná a my to letos zvládli na jedničku.
Proto nesměla chybět ani sladká odměna.
V pondělí po závodu jsme si došli na zmrz-
linu a vyrobili si podzimního panáčka z pi-
škotů a marmelády. 

Miroslava Vanclová
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MH StArŠÍ
LetNÍ SouStřeDĚNÍ
PAStViNy 2018
Jediný týden v letošním létě, kdy trvale pršelo
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      Letní soustředění starších dětí a do-
rostu se letos konalo na přehradě Pastviny
v Orlických horách v kempu s názvem
Šlechtův palouk. Byli jsme tam od pondělí
16. 7. do pátku 20. 7. Celé soustředění
neslo název „Hurá na Pastviny“. 
      V pondělí jsme měli sraz u hasičárny ve
Studenci. Tam jsme nechali věci a s ba-
tůžky se převezli do Staré Paky na vlak. Vi-
děli jsme krásný parní vlak, ale po jeho
prohlédnutí jsme nastoupili do našeho
motoráku, který nás dovezl s několika pře-
stupy a procházce po Hradci do Pastvin na
křižovatku. Byli jsme dost utahaní, protože
bylo pořádné teplo, ale ještě nás čekalo 2,
5 km do kempu. Zvládli jsme to hravě.
V kempu nastalo stavění stanů. Byl to oří-
šek, ale nakonec všechny příbytky stály.
Celkem i bez naší pomoci. To už dorazil
i Pepik Vancl s věcmi a nastal čas na obědo-
večeři. Kolem 16. hodiny. Pak už se začalo
mračit, tak jsme honem naskákali do vody.
Byla krásně teplá voda a moc jsme se vy-
řádili. Děti hrály na body kohoutí zápasy
a pro svůj tým vybojovaly spoustu lodí.
Brzy se zatáhlo nebe ještě víc, párkrát za-
bouřilo a spustil se déšť, který nás potom
provázel celé soustředění. Spěchali jsme
na večeři a schovat se do stanů. Večer jsme
si zahráli na body ještě petang. Hra, která
nás provázela soustředěním, byla plavba

lodí po divoké řece Orlici. Děti byly rozdě-
leny do družstev a získávaly body v po-
době lodiček za každou soutěž. 
      V úterý ráno se nám nechtělo vstávat,
nebe bylo zamračené a pršelo. Tak jsme se
po snídani převlékli do plavek a šli hrát
k vodě „plnění kbelíků“. Byla to bezva zá-
bava, ale dost zima. Rozběhali jsme to bo-
jovkou o kolíčky a hledáním
topografických značek. Po obědě jsme na-
vlékli pláštěnky – někteří to dali v tričku,
které na nich postupně osychalo a zase
moklo. Šli jsme 2, 5 km na naši oblíbenou
zastávku „křižovatka“. Autobus nás dovezl
do Králíků a pěšky jsme si vyšlápli do Vo-
jenského muzea. Tam si přišli na své ob-
zvlášť kluci. Byla tam obrovská výstava
tanků, polních kuchyní, náklaďáků, zbytků
letadel, obrněných transportérů, děl a ji-
ného šrotu, kterému holčičky úplně nero-
zumí, ale byly statečné. Následoval ještě
srub „U Cihelny“, který je nádherně vyba-
vený a přenesl nás atmosférou výkladu do
válečné doby Mnichovské. Po cestě zpátky
jsme se ohřáli v marketu a dokoupili pe-
čivo. Ještě jsme stihli pod přístřeškem na
rampě i historický test o body. Do kempu
jsme přišli mokří, utahaní a plní dojmů.
Přesto si děti vynutily večerní koupání
v přehradě. 
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      Ve středu po snídani jsme pustili děti do
chaty vedoucích. Tam soutěžily o lodě. Na
programu byly uzle, které vázaly na čas.
Potom jsme navlékli naše oblíbené pláš-
těnky a razili opět na zastávku. Dojeli jsme
k vlaku, který nás dovezl do Potštejna. Tam
byla v plánu hraná prohlídka na zámku. To
byla opravdu bomba. Tak skvělý herecký
výkon bychom nečekali. Bavili se i kluci, pro
které by obyčejná prohlídka byla asi nudná.
V zámeckém parku jsme si zahráli záchra-
náře a nechyběl ani malý testík na body.
Obědvali jsme v restauraci. Mňamka kaž-
dému podle přání. V kempu byla hra „miska
na zádech“. Nesměli ji vylít. Pak se pořádně
rozpršelo, tak jsme si vyrobili rybičky z pa-
píru a lovili je na magnet. Po večeři byla
opět rozplavba ve studené přehradě. Večer
po kempu pobíhaly neznámé osoby. Hlídka
nám je okamžitě nahlásila a poté i dopadla.
Byl To Luky, Matěj a Adam. Přivezl je Luboš
a měli připravenou i noční bojovku. Protože
jsme ale nejdřív nevěděli, kdo to je, nepus-
tili jsme děti mimo kemp. Tak si s námi
dlouho do noci povídali. 
      Ve čtvrtek jsme zahájili den oblíbenou
balónkovou bitvou o body. Po snídani byla
hra přenášení papírků brčkem a pořádná
bojová hra střílení stříkačkami. U toho byl
opravdu boj, který jsme museli raději
ukončit. Po obědě přestalo pršet. Šli jsme
výlet na hráz. Cestou jsme hráli hru „na
rostlinky“. Tím bylo získáno posledních pár
lodí na indicie, které dostávaly děti každý
večer. Odměnou za dlouhou cestu nám byl
nanuk v kiosku u hráze. Tam nás čekal i po-
slední test na body. Večer v kempu po hod-
nocení se rozpaloval oheň na táborák.
Každý si opekl buřtíka, a protože se do půl-
noci ponocovalo včera, po setmění vyra-
zila první skupina na noční bojovku

s mapou. Měli za úkol najít živou vodu pro
pána z Potštejna a nenechat si ji vzít od
loupeživého rytíře Mikuláše. Všechny sku-
pinky nakonec dorazily s plnou lahvičkou
a získaly poslední indicie. 
      Ráno po snídani obě skupiny rozdělaly
indicie a zkoumaly, kde je poklad. Když há-
danku rozluštily, čekalo nás ještě jedno pře-
kvapení. Pro poklad pojedeme na
šlapadlech! V rychlosti jsme sbalili věci a jeli
pro poklad. Byl ukrytý u zátoky přehrady.
Každý dostal sladkost a plechovku limo-
nády. Cestou zpátky jsme se na šlapadlech
vyřádili. Děti skákaly do vody, klouzaly se
po skluzavkách a honily se navzájem.
Potom jsme vrátili šlapadla a šli balit stany.
To byl celkem oříšek, ale povedlo se.
Všechno bylo naloženo v káře a my s ba-
tůžky odkráčeli naposledy na zastávku kři-
žovatka Pastviny. Protože autobusy a vlaky
nám navazovaly minutkami, každé zpož-
dění bylo velice napínavé. Nejvíce to, když
jsme volali přes Prahu, aby nám zdrželi vlak.
Nakonec všechno dobře dopadlo. I počasí
se zlepšilo. Udělalo se pořádné horko, takže
při naší celodenní cestě hromadnými pro-
středky jsme se pěkně zapotili. 
      K hasičárně jsme dorazili večer, celí
zmoření teplem, ale plní zážitků, které se
těžko budou někdy opakovat. 
      Děkuji v první řadě Lucce a Lídě Grofo-
vým, které s námi vydržely celý týden
v zimě a dešti pochodovat po výletech.
SDH Studenec za veliké spolufinancování
(a Evě Linkové za pomoc s platbami), Pepi-
kovi Vanclovi za odvoz, zásobování a va-
ření, Martinu Grofovi, Petrovi Podzimkovi
a Luboši Linkovi za dopravu do Paky
a zpět. 
      Tak zase za rok …. 

Verča Vanclová

27
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spOrtOvní klub
studenec

Fotbal
      Fotbalová hřiště se už v regionálním fotbalu připravila na zimní spánek a určitě si ho
po letošní extrémně dlouhé sezóně zaslouží. Na jedné straně to byl letní nedostatek
vláhy, který kladl velké nároky na údržbu, na druhé straně suché podzimní počasí, které
umožnilo hrát utkání ve Studenci ještě v polovině listopadu, což ani ti nejstarší pamětníci
nezažili. I v loňské sezóně se poslední kola dohrávala v listopadu, ale zápasy studenecké
týmy odehrály na UMT v Lomnici nad Popelkou. 
      Trochu bouřlivěji bylo opět na Fotbalové asociaci, neočekávané personální změny
(především odchod mezinárodně uznávaného sekretáře Rudolfa Řepky), vlekoucí se ne-
jasnosti okolo rozdělení členských příspěvků, které nakonec byly bez rozdílu použity na
úhradu rozhodčích a delegátů výkonnostního fotbalu. Tím byl zcela opuštěn původní
záměr směřování těchto finančních příspěvků do mládežnického a ženského fotbalu,
neboť nejlépe na tom jsou kluby bez mládeže hrající krajské soutěže. 
      Další diskuse nastaly i v otázce rozdělování státních finančních prostředků, které pře-
vzalo MŠMT a začalo s přípravou spuštění rejstříku sportovních organizací a sportovců.
S účinností od roku 2019 tento rejstřík bude základním podkladem pro hodnocení žá-
dostí o finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jednotlivé sportovní svazy v současné
době přehrávají své databáze do tohoto rejstříku. Pro SK Studenec je tato situace velice
aktuální, neboť jednou z povinných podmínek pro úspěch žádosti o investiční dotaci
(rekonstrukce kabin) je úplnost údajů v tomto rejstříku. 
      Sportovní činnost fotbalového oddílu SK Studenec je ve srovnání s okolními kluby
mnohem obsáhlejší a poděkování patří všem trenérům, vedoucím mužstev a rodičům
za velice náročnou práci s mládeží, která již v současné době přináší hmatatelné vý-
sledky, a doufáme, že je tím nejlepším vkladem pro budoucnost klubu. 

MlaDŠí PŘíPraVka
      Mladší přípravka SK Studenec se stala týmem, který prošel nejvýraznějšími změnami.
Celý kádr přešel o kategorii výš do starší přípravky i společně se svými trenéry, a tak nový
trenérský tandem Luboš Brož a Lukáš Korotvička musel začínat téměř od úplného za-
čátku. Mohl se ale spolehnout nejen na jediného „zkušeného“ hráče Járu Buluška, který
se stal skutečně lídrem týmu, ale také na podporu rodičů. Kádr se postupně rozrůstal
a rostla i spokojenost s výsledky a výkony. 
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Výsledky podzim 2018

      Horní Branná A                            1:15                     Jilemnice A                                      2:6
      Roztoky                                          5:1                       Jilemnice B                                      6:8
      Horní Branná B                            4:10                     Košťálov Libštát                             7:3
      Jilemnice A                                   4:3                       Martinice                                          7:1
      Jilemnice B                                    4:7                       Roztoky                                             5:1
      Košťálov-Libštát                          2:1                       Martinice                                          5:3

Střelci branek

        92       Jakub Šulc                     15       Oliver Korotvička
        27       Jára Bulušek                    3       Martin Brož, Max Korotvička, 
          7       Jakub Tauchman                     Roman Kurpil, Sebastián Kurpil
          4       Adam Haken                   1       David Svoboda, Klára Kubátová

Tabulka

   1.      SK Jilemnice A                           14             12              1               1           109:43            37
   2.      TJ Sokol Nová Ves                     12             11              1               0             97:47            34
   3.      SK Jilemnice B                            14                9              0               5             87:78            27
   4.      TJ Sokol Horní Branná A        12                8              0               4             99:54            24
  5.       Sk Studenec                              12                7               0                5             52:59            21
   6.      TJ Sokol Horní Branná B         12                3              0               9             52:61               9
   7.      FK Košťálov - Libštát                12                3              0               9             44:83               9
   8.      TJ Sokol Martinice                    12                2              0             10             47:74               6
   9.      TJ Sokol Roztoky                       12                0              0             12             19:107            0

29

Mladší přípravka s trenérem Lubomírem Brožem, dále zleva: Marek Šulc, Roman Kurpil,
Klára Kubátová, Štěpán Plíva, Sebastián Kurpil, David Svoboda, Jaromír Bulušek,
Jakub Tauchman, Adam Haken, Markéta Kuříková, v podřepu: Matyáš Kuřík,
Max Korotvička, Patrik Tauchman, Martin Brož
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STarŠí PŘíPraVka
      Do kádru starší přípravky přešla většina hráčů z dvou týmů mladší přípravky, a proto
jsme do mistrovských soutěží přihlásili celkem dva týmy, o které se stará již zkušená tre-
nérská trojice Petr Bartoň, Aleš Jodas a Pepa Šedivý. Soutěž starších přípravek je nejpo-
četnější mistrovskou soutěží okresních fotbalových soutěží, ale je to částečně dáno
startem rezervních týmů, bohužel především v případě Přepeř de facto dvou stejných
týmů. S tím souvisely časté změny termínů, které určitým způsobem narušovaly nejen
hladký průběh soutěže, ale částečně i její regulérnost. Studenecký A tým zatím drží po
podzimu druhé místo s těsným odstupem vedoucím béčkem Přepeř a určitě se na jaře
popere o místa na „stupních vítězů“. Zajímavostí soutěže je určitě i start FK Baumit Ja-
blonec nad Nisou, který poslal do soutěže o rok mladší tým. 

Výsledky podzim 2018 a tým
      Nová Ves                                      18:4                       Jilemnice A                                      4:6
      Roztoky                                        10:7                       Horní Branná                                10:4
      Vysoké                                            6:6                       Košťálov Libštát                             4:3
      Rovensko                                    14:6                       Jablonec                                         13:1
      Přepeře A                                       9:11                     Studenec B                                      2:1
      Přepeře B                                       5:7                       Martinice                                       11:3

Střelci branek a tým
        19       Vojta Trejbal                    9       Jakub Lejdar
        18       Jakub Šulc                        3       Václav Pochop
        17       Tim Hofman                    2       Jakub Havel
        17       Vojta Kodym                   1       Šimon Horáček
        14       Radim Klouza

Výsledky podzim 2018 B tým
      Nová Ves                                        9:5                       Jilemnice A                                      6:9
      Roztoky                                          6:6                       Horní Branná                                   2:7
      Vysoké                                            4:3                       Košťálov Libštát                             3:5
      Rovensko                                    12:3                       Jablonec                                         13:2
      Přepeře A                                       3:10                     Studenec A                                      1:2
      Přepeře B                                       5:7                       Martinice                                          4:10

Střelci branek B tým
        20       Vojta Kodym                   3       Václav Pochop, Fanda Bartoň
        10       Jakub Šulc                        2       Jirka Hampl, Radim Klouza
          7       Olda Tomáš                      1       Jakub Lejdar, Oliver Korotvička, 
          7       Vojta Trejbal                              Šimon Horáček, Pepa Šedivý
          4       Jára Bulušek                    4       Zdeněk Mazánek

30
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Tabulka
   1.      FK Přepeře B                               12                8              2               2             85:58            26
   2.      SK Studenec A                           12                8              1               3           106:61            25
   3.      TJ Sokol Martinice                    12                8              1               3           101:68            25
   4.      FK Přepeře A                              12                7              1               4             80:60            22
   5.      FK Košťálov-Libštát                  11                7              0               4             65:43            21
   6.      TJ Sokol Horní Branná             11                7              0               4             71:65            21
   7.      SK Jilemnice                               12                7              0               5             78:77            21
   8.      TJ Vysoké nad Jizerou             12                5              1               6             65:77            16
  9.       Sk Studenec B                          12                4               1                7             68:69            13
10.      TJ Sokol Roztoky                       12                3              2               7             59:78            11
11.      TJ Sokol Nová Ves                     11                3              0               8             55:84               9
12.      FK Jablonec                                11                2              1               8             73:97               7
13.      TJ Sokol Rovensko                    12                1              2               9             51:120            5

MlaDŠí žáCi
      Po dvouletém úspěšném působení v krajských soutěžích (ve druhé sezóně ve spo-
lupráci se Sokolem Bozkov) byly před vlastní sezónou vedeny dlouhé diskuse o dalším
působení včetně snahy získat ke spolupráci některý z okolních klubů. Navíc velkou část
potencionálního kádru tvořily dívky, pro které v rámci FAČR neexistuje v této kategorii
a na této úrovni vhodná soutěž. Do krajských soutěží byly nakonec přihlášeny oba týmy,
které statečně bojují proti týmům ze silných krajských klubů pod vedením Petra Huřťáka,
Jakuba Stránského a v některých zápasech i Ivety Jeriové a Andrey Čapkové. Řada klubů
navíc startuje v rámci sdruženého startu nebo spolupracuje s jiným klubem a SK Stude-
nec je tak jeden z mála klubů, který dokázal obsadit všechny tři soutěže svými vlastními
hráči. Navíc v průběhu sezóny přestoupila do FK Vrchlabí jedna z opor Petra Pokorná
a trochu zbytečně ukončila činnost (doufejme dočasně) Pavlína Votočková. 

Výsledky podzim 2018 B tým i. a třída
      FK Jablonec                                  5:14                     Jilemnice/Roztoky                         1:9
      FK Turnov                                      2:6                       Ruprechtice                                     0:15
      Stráž pod Ralskem                      0:9                       Hodkovice/Podještědí                 4:12
      Velké Hamry/Desná                   1:9                       Rapid Liberec                                  0:29
      Nový Bor                                        4:7                       Arsenal Česká Lípa                        0:16
      Rovensko                                       0:5                       Semily/Lomnice                             1:7

Střelci branek B tým i. a třída
          5       Nikola Jeriová                 2       Daniel Vavák, David Zahradník
          2       David Bachtík                  1       Jakub Huřťák, Karolína Huřťáková, 
          2       Karolína Ježková                     Sam Mečíř, Markéta Štefanová
          2       Vojta Trejbal
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Tabulka
   1.      SK VTJ RAPID Liberec              12             11              0               1             90:18            33
   2.      FK Arsenal Česká Lípa, z. s.    12             10              1               1           103:18            31
   3.      TJ Sokol Ruprechtice, z. s.      12             10              1               1             91:19            31
   4.      Hodkovice/Podještědí            12                7              3               2             65:47            24
   5.      FC Nový Bor, z. s.                      12                7              0               5             58:62            21
   6.      Velké Hamry/Desná                 12                6              2               4             43:43            20
   7.      Semily/Lomnice                        12                5              2               5             42:62            17
   8.      FK Turnov z. s.                            12                4              1               7             30:42            13
   9.      FK Stráž pod Ralskem, z. s.    12                3              2               7             39:45            11
10.      FK Jablonec, z. s.                       12                3              1               8             54:69            10
11.      Jilemnice/Roztoky                    12                3              0               9             31:74               9
12.      TJ Sokol Rovensko                   12                2              1               9             29:56               7
13.       Sk Studenec B                          12                0               0             12             18:138            0

Výsledky podzim 2018 a tým krajský přebor
      FK Jablonec                                  0:11                     Jilemnice/Roztoky                         0:1
      Železný Brod                                0:22                     Hrádek nad Nisou                         1:7
      Mimoň                                            1:5                       Hodkovice/Podještědí                 7:7
      Velké Hamry/Desná                   0:4                       Rapid Liberec                                  4:10
      Nový Bor                                        2:5                       Arsenal Česká Lípa                        4:2
      Sedmihorky                                  4:2                       Semily/Lomnice                             1:3

Střelci branek a tým krajský přebor
          5       Patrik Pacholík                2       Iveta Bartoňová, Matěj Budín, 
          4       David Bachtík                           Gabriela Hubálovská, 
          4       Patrik Efenberk               1       Tomáš Tropp, Markéta Štefanová, 
          4       Nikola Jeriová                          Milan Braun

Tabulka
   1.      FK Železný Brod, z. s.               12             12              0               0           130:14            36
   2.      Velké Hamry/Desná                 12             11              0               1             97:24            33
   3.      FK SLOVAN Hrádek.                 12                9              1               2             67:25            28
   4.      FK Arsenal Česká Lípa, z. s.    12                6              2               4             46:40            20
   5.      Mimoň                                         12                6              1               5             45:47            19
   6.      FK Jablonec, z. s.                       12                5              1               6             59:51            16
   7.      SK VTJ RAPID Liberec              12                5              1               6             57:63            16
   8.      Semily/Lomnice                        12                5              0               7             50:51            15
   9.      FC Nový Bor, z. s.                      12                5              0               7             38:53            15

32
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10.      Jilemnice/Roztoky                    12                3              1               8             22:58            10
11.       Sk Studenec a                          12                3               1                8             25:78            10
12.      FK Sedmihorky                          12                3              0               9             31:82               9
13.      PODJEŠTĚDÍ/Hodkovice         12                0              2             10             24:105            2

STarŠí žáCi
      Třetím týmem v krajských žákovských soutěžích jsou starší žáci, kteří hrají pod tre-
nérskou dvojicí Pavel Mečíř a Luboš Štefan a do tohoto týmu přešla většina loňských
úspěšných mladších žáků. V průběhu podzimu odešel do FK Jablonec nad Nisou Roman
Hubálovský, ale i bez dvou klíčových hráčů starší žáci bojovali o střed tabulky, což je
v konkurenci jednotlivých účastníků krajského přeboru úspěchem. 

Výsledky podzim 2018
      FK Jablonec                                  0:9                       Jilemnice/Roztoky                         7:0
      FK Turnov                                      2:7                       Ruprechtice                                     6:2
      Mimoň                                            0:3                       Hodkovice/Podještědí               11:1
      Velké Hamry/Desná                   2:0                       Rapid Liberec                                  2:4
      Nový Bor                                        5:1                       Arsenal Česká Lípa                        1:4
      Sedmihorky                                  6:2                       Semily/Lomnice                             3:1

Střelci branek
        13       Kuba Junek                      3       Attila Szabo, Šimon Ulvr
          8       Daniel Mečíř                    2       Kuba Šimáček, Markéta Štefanová
          6       Honza Štefan                  1       Jiří Stojka, Tomáš Zikeš, Daniel Krebs, 
          4       Roman Hubálovský                Dominik Doubek

Tabulka
   1.      FK Turnov z. s.                            12             11              0               1             81:25            33
   2.      FK Jablonec, z. s.                       12             10              0               2             60:12            30
   3.      SK VTJ RAPID Liberec              12                9              1               2             54:19            28
   4.      FK Arsenal Česká Lípa, z. s.    12                9              0               3             76:23            27
   5.      Mimoň                                         12                9              0               3             67:27            27
  6.       Sk Studenec                              12                7               0                5             45:34            21
   7.      FK Sedmihorky                          12                6              0               6             41:50            18
   8.      TJ Sokol Ruprechtice, z. s.      12                5              0               7             31:56            15
   9.      Jilemnice/Roztoky                    12                3              2               7             21:42            11
10.      Velké Hamry/Desná                 12                3              0               9             21:49               9
11.      FC Nový Bor, z. s.                      12                2              2               8             29:70               8
12.      Semily/Lomnice                        12                1              1             10             18:49               4
13.      PODJEŠTĚDÍ/Hodkovice         12                0              0             12                9:97               0
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MlaDŠí DOrOST
      Rekordně čtvrtým mládežnickým týmem v krajských soutěžích Libereckého kraje se
stal mladší dorost. Původně početný kádr byl pod vedením Martina Kuříka a Dušana
Jandury doplněn hráči z okolních klubů, ale opět se ukázalo, že tato mládežnická kate-
gorie je tou nejrizikovější a řada hráčů ukončila či přerušila aktivní činnost. Navíc pět
hráčů z této věkové kategorie hraje vyšší soutěže v jiných klubech (Hrubý, D. Jandura,
Efenberk, Malý, Reiner). Přesto však úzký kádr dokázal bojovat o medailová umístění
a řada hráčů ještě doplňovala oba týmy dospělých v okresních soutěžích. 

Výsledky podzim 2018
      Stráž pod Ralskem                      1:5                       Vratislavice                                      7:0
      Doubí                                              9:0                       Lučany                                               2:3
      Mimoň                                            0:3                       Vesec                                                 3:3
      Frýdlant                                          3:3                       Sokol Jablonec                               4:1
      Železný Brod                                2:0                       Nový Bor/Cvikov                            3:2
      Hrádek nad Nisou                       2:2                       Rapid Liberec                                  5:3
      Kamenický Šenov                       3:1

Střelci branek
        14       Pavel Šír                            3       Tomáš Exner
          9       Daniel Cejnar                  2       Lukáš Kalenský, Honza Pauček
          6       Tomáš Jandura               1       Michal Dyntar, Vladimír Korda
          5       Míra Stránský 

Tabulka
   1.      TJ Jiskra Mimoň, z. s.               13             13              0               0             66:5               39
   2.      FK Stráž pod Ralskem, z. s.    13                8              2               3             72:12            26
   3.      TJ Slovan Vesec, z. s.                13                8              1               4             39:27            25
   4.      TJ Lučany nad Nisou                13                8              1               4             27:22            25
  5.       Sk Studenec                              13                7               3                3             44:26            24
   6.      PODJEŠTĚDÍ/Vratislavice       13                7              1               5             30:35            22
   7.      Nový Bor/Cvikov                       13                6              1               6             23:34            19
   8.      FK SLOVAN Hrádek                  13                5              2               6             43:36            17
   9.      SK VTJ RAPID Liberec              13                5              2               6             29:37            17
10.      Kamenický Šenov/Žandov    13                4              4               5             18:29            16
11.      FK Železný Brod, z. s.               13                4              2               7             27:41            14
12.      Slovan Frýdlant                         13                2              2               9             34:50               8
13.      TJ Sokol Jablonec n. J.            13                1              2             10             17:51               5
14.      TJ Sokol Doubí z. s.                  13                1              1             11             15:79               4
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35

BéčkO
      Béčko pod vedením Kuby Stránského a Tomáše Štěpánka zcela plní svůj hlavní úkol,
umožnit herní vytížení širšího kádru dospělých a dorostu a hlavně zajistit fotbalovou
neděli každý týden. V podzimní části sezóny týmu minimálně vypomáhali hráči áčka,
což se projevilo i v podzimním umístění. Přesto i béčko čeká na návrat zraněných hráčů
a případné doplnění kádru, i když alespoň v jednom podzimním zápase nastoupilo 40
hráčů. 

Výsledky podzim 2018
      Přepeře C                                       3:2                       Kruh                                                   2:4
      Rovensko B                                   0:2                       Košťálov-Libštát C                         0:0
      Bozkov B                                        7:4                       Víchová                                             1:4
      SF Studenec                                  0:5                       Horka                                                 2:1
      Benecko                                         0:12                     Zálesní Lhota                                  1:3
      Tatobity                                          1:5

Střelci branek
          4       Pavel Šír                            2       Tomáš Exner
          2       Honza Bartoň                  1       David Bartoň, Luboš Brož, Zdeněk
          2       Sváťa Čech                                Hanzlík, Petr Jezdinský, Jirka Povr, 
                                                                         Tomáš Štěpánek, Ondra Tušiak
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Jakub Hylmar střílí rozhodující gól v zápase s Mírovou
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Tabulka
   1.      FK Přepeře C                               11                7              1               3             32:23            22
   2.      HSK Benecko                              11                6              3               2             36:19            21
   3.      Sokol Horka                                11                7              0               4             32:18            21
   4.      FK Košťálov - Libštát C.           11                6              3               2             19:9               21
   5.      FC Víchová                                  11                6              2               3             25:14            20
   6.      TJ Sokol Rovensko B                11                6              0               5             32:22            18
   7.      Sokol Bozkov B                          11                5              1               5             27:27            16
   8.      Sokol Kruh                                  11                4              2               5             25:26            14
   9.      Sport future Studenec            11                3              1               7             20:31            10
10.       Sk Studenec B                          11                3               1                7             17:42            10
11.      Sokol Zálesní Lhota                 11                3              0               8             17:36               9
12.      1. FC TATOBITY                          11                2              2               7             14:29               8

áčkO
      Áčko převzal již v závěru minulé sezóny Martin Hrubý, funkci vedoucího mužstva za-
jišťoval dlouhodobě zraněný Michal Vancl a po krátkodobém zranění Honzy Šíra do ve-
dení týmu vhodně zapadl Daniel Zajíc jako trenér brankářů a asistent trenéra. Po letní
přípravě si vedení týmu a hráči vytyčili za cíl postup do krajských soutěží. První podzimní
krok se podařil, cenné je zvláště vítězství na jilemnickém hřišti nad hlavním favoritem
soutěže SK Jilemnice v poměru 2: 1. Náskok šesti bodů na čele tabulky je slibný, ale jaro
bude ještě těžké, zvláště prestižní zápasy s Jilemnicí a Libštátem. Bodové ztráty na pod-
zim také rozhodně ovlivnila zranění, Martin Havlíček odehrál pouze poločas prvního zá-
pasu a několik zápasů chyběl i Ondra Lejdar. 

36
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Závěr roku a sezóny si hráči dospělých a dorostu zpestřili tréninkem ve speciálních
zorbingových koulích
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Výsledky podzim 2018
      Vysoké                                            4:4                       Horní Branná B                               5:2
      Stružinec                                        4:0                       Jilemnice                                          2:1
      Poniklá                                           2:1                       Nová Ves                                           3:3
      Mříčná                                            4:1                       Martinice                                          3:0
      Libštát                                             3:0                       Mírová                                               4:2

Střelci branek
        10       Jirka Povr                          3       Tomáš Exner, Pavel Šír
          6       Kuba Hylmar                   1       Zdeněk Hanzlík, Jára Kočárek, Ondra
          4       Sváťa Čech                                Lejdar, Vojta Korotvička, Míra Stránský

Tabulka
  1.       Sk Studenec                              10                8               2                0             34:14            26
   2.      Jiskra Libštát                              10                6              2               2             26:14            20
   3.      SK Jilemnice                               10                6              1               3             26:14            19
   4.      SK Mírová                                    10                4              4               2             24:18            16
   5.      Sokol Horní Branná B              10                3              3               4             21:24            12
   6.      TJ Vysoké                                     10                3              3               4             18:25            12
   7.      Sokol Nová Ves                          10                3              2               5             21:23            11
   8.      Sokol Mříčná                              10                3              2               5             19:24            11
   9.      Sokol Martinice                         10                3              0               7             20:27               9
10.      Sokol Stružinec                         10                3              0               7             14:29               9
11.      TJ Poniklá                                    10                2              1               7             10:27               7

Petr Junek

Sk STuDeNeC OSlaVil 100 leT čSr
      Zajímavý nápad, jak důstojně oslavit sto let od vzniku samostatné Československé
republiky dostali ve Studenci. Sice již s týdenním předstihem, neboť okresní přebor do-
hrával svá utkání právě o tomto víkendu. Fotbalisté místního A-týmu zvolili pro poslední
zápas netradiční dresy, a to rovnou národního týmu České republiky. V úterý byly na
Ukrajině a ve čtvrtek ve Studenci… Soupeř z Mírové tak sehrál vskutku zajímavé utkání.
Sekretář klubu Petr Junek seznámil početnou diváckou návštěvu s různými důležitými
událostmi, které klub zažil a uskutečnil v průběhu posledních 100 let. Klub sám je totiž
jen něco mladší a letos oslavil 95. výročí svého vzniku. 
      Trenér týmu Martin Hrubý vysvětlil, co stálo za zrodem této myšlenky. “ Myslím si, že
dnes je doba strašně rychlá a zapomínáme být těmi pravými vlastenci. Hrnou se na nás
z médií různí bojovníci proti všemu, ale podstata je někde jinde. Přál bych si, aby dnešní,
jak fotbalová, tak i ostatní mládež a vůbec veřejnost začala být opět hrdá na národní
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dres a symboly. Víte, většina mladých kluků má vzory ve světových fotbalistech, což je
samozřejmě dobře, ale musí si uvědomit, co je za tím dřiny a obětování a že všichni za-
čínali ve své rodné zemi. A hlavně jsme chtěli důstojně připomenout toto významné ju-
bileum naší země. Kluci si aspoň na devadesát minut vyzkoušeli být pod obrovským
tlakem fanoušků a žít si vlastně fotbalový sen, protože fotbal je jejich vášeň. “
      Na úvod zápasu samozřejmě nechyběla národní hymna a místní fanklub hnal své
hráče vpřed k vytoužené metě, kterou je pro SK Studenec po delší době postup do I. B.
třídy. Domácí nezačali zrovna dobře a od 14. min. po nedorozumění v obraně prohrávali
po brance hostujícího Ilusky. Ovšem bojovnou hrou dokázali do poločasu zápas otočit
díky trefám Povra a Hylmara. Druhou půli odstartovalo choreo místních fanoušků, kteří
připomněli sté výročí vzniku samostatného Československa. Tribuna „na mezi“ zářila ná-
rodními barvami a pyroefekty. Nadšení uhasil vlastní gól Korotvičky, kterého při nádher-
ném zákroku nešťastně trefil balonem brankář Jan Šír a skóre se tedy srovnalo. Hráči
Mírové vycítili šanci na dobrý výsledek s dosud neporaženým týmem SK Studenec, byli
silní na balónu a kombinaci. Na domácím týmu byla ale vidět odhodlanost toto utkání
strhnout na svou stranu a góly Pavla Šíra a v závěru druhou brankou Hylmara plně bo-
dovali a po podzimní části okresního přeboru zůstali na čele tabulky se šestibodovým
náskokem do jarní části před druhou Jiskrou Libštát. 
      Celá akce se vydařila a nástupci borců na hřišti, které má klub ve všech věkových ka-
tegoriích včetně dívek na okresní i krajské úrovni, mohli začít snít sen o národním
dresu…. 

Martin Hrubý

38

Horní řada zleva: Jan Šír, Josef Šedivý, Vojtěch Horáček, Vojtěch Korotvička, Jakub Hylmar,
Petr Jezdinský, Svatopluk Čech, Jakub Stránský, Petr Jezdinský, Daniel Zajíc, Martin Hrubý.
Dolní řada zleva: Jaroslav Kočárek, Ondřej Lejdar, Martin Kuřík, Pavel Šír, Jiří Povr, Petr
Kupkár, Tomáš Exner. 
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leGiONáŘi Sk STuDeNeC
      Řada studeneckých hráčů nastupuje již v ligových týmech a namátkově jsme pro
čtenáře Studeneckého zpravodaje vybrali některé referáty 
      Linda Zahradníková v dresu AC Sparta odehrála utkání Divize B ženy-Čechy proti
DFK Mnichovo Hradiště. Na vítězství 7:0 se podílela gólem ze 16. min. V české divizi do-
rostu U17B odchytal zápas FK Jablonec proti SK Ervěnice-Jirkov s čistým kontem Vojta
Reiner. V základní sestavě Evžen Malý a Dan Jandura, který se podílel na vítězství 6:0 jed-
ním gólem. 
     První celostátní liga dorostu U17 má zástupce v dresu

pražské Dukly. Josef Efenberk nastoupil do zápasu v 83.
minutě a po vypjatém boji, kdy Dukla v Hradci Králové
celý zápas dotahovala, mohl se spoluhráči oslavit vítězství
v penaltovém rozstřelu. 
     Roman Hubálovský přispěl jednou brankou k celko-

vému vítězství 9:3 proti FK Čáslav. 
      Eva Bartoňová postoupila do čtvrtfinále ligy mistyň
díky výhře venku 3: 2 a následné domácí remíze 0:0 s FC
Rosengard. Eva dohrávala zápas se sebezapřením díky ne-
odpískanému faulu a zranění ramene z úvodu druhého
poločasu. Hokejový fanoušek by zaplesal blahem nad
ukázkovým bodyčkem, který nechal hlavní sudí klidnou.
Držíme Evě palce při následné rekonvalescenci. Evě tak li-
gová sezóna skončila. Slavia má na čele tabulky stejný
počet bodů jako Sparta, která má však zápas k dobru.
O podzimním mistrovi se tedy rozhodne 25. 11., kdy

Vojta Reiner Matyáš Hrubý

Pepa Efenberk
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Sparta zajíždí na hřiště soupeře na Slovácko… Snad si holky vyléčí všechny šrámy, 21. 3.
2019 je ve čtvrtfinále Ligy mistryň čeká v domácím zápase Bayern Mnichov… 
     Matyáš Hrubý se po zranění zapojil do utkání v dresu Slavie Praha, proti druhému

celku ČLD Baníku Most až v 79. min Zanechal ale výraznou stopu, když nejprve zvyšoval
umístěným volejem na 3:1 a následně po průniku do vápna soupeře vybojoval pokutový
kop, který proměnil Brejcha. Slavia vyhrála 4:2. 
     Nejvýrazněji se prezentoval Vojta Reiner v ČDD v dresu Jablonce. V 55. min vystřídal

v poli Daniela Janduru a stačil se blýsknout čistým hattrickem, na který mu stačilo 12
min. Na brankáře slušný výkon. Celý zápas odehrál na postu obránce i Evžen Malý a kluci
tedy porazili FK Louny výrazně 7:0
      Matyáš Hrubý nastoupil do druhého poločasu v Memoriálu Vlastislava Marečka proti
mužstvu Slezský FC Opava. Za poločas zkompletoval hattrick a dvěma asistencemi při-
spěl k vítězství 9:0

Martin Hrubý

Orientační běh
      Třetí  říjnovou sobotu pořádal oddíl KOB Ústí nad Orlicí další závod Výchočeského
poháru. Pro závodníky připravili zkrácenou klasickou trať na mapě Andrlák v kopcovitém
terénu. Studeneckým žákům se velmi dařilo. Získali zatím nejvyšší počet bodů do žá-
kovského oddílového žebříčku. O nejvíce bodů se postaraly ségry Chrástovy, Barča
(D10C) vyhrála a Majda (D14C) skončila 3. Další pěkná umístění přidali Marky Štefanová
5. a Šimon Buďárek 9. Táňa Hamáčková vyhrála v kategorii D12D. Mezi dorostenci si nej-
lépe vedl Aleš Mühlbach, který zvítězil v kategorii H18C s náskokem 5, 5 min. V D18C
skončila Janča Kejmarová 3. Mezi veterány se nejvíc dařilo Katce Junkové, která skončila
7. v kategorii D35D. 
      Současně s Výchoďákem probíhalo také testování mládeže v Pardubicích. Ze Stude-
neckých dorostenců se ho zúčastnili Luky Link, Majda Hrnčířová a Terka Chrástová. Mu-
seli se vypořádat s mapovými testy, testem
pozornosti, disciplínou o-400 a královským
během 3 km na dráze. Luky zaběhl trojku
za 10: 14, Terka 11: 49 a Majda 13: 13. 
      OB Vamberk a DDM Kostelec nad Orlicí
pořádal závody v rekreačním středisku
Brumbárov, kde se na zcela rovinatém te-
rénu nejvíce dařilo stříbrné Báře Chrástové
a bronzovému Šimonu Buďárkovi. 
      V sobotu 27. října pořádal oddíl KOB
Choceň 17. kolo Východočeského poháru.
Závodilo se na krátké trati na mapě Svatba
v rovinatém terénu s hustou sítí cest. Závod
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Vítězná Bára Chrástová v Holovousích
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se konal za doprovodu deště, ale i to k orienťáku patří. Na shromaždišti jsme si při sle-
dování on-line výsledků mohli dát horký čaj či svařák. 
Studenecká výprava nebyla tentokrát moc početná, ale i tak jsme si odvezli nějaká pěkná
umístění. Vyzdvihnout musíme hlavně výkon Elišky Hamáčkové, která zvítězila v kate-
gorii D18C. Vítězkou se také stala Kája Pavlová v D12D a Majda Chrástová v D14C obsa-
dila moc pěkné 6. místo. 
      První listopadových víkend se konaly poslední závody letošní sezóny. Poslední kolo
Východočeského poháru pořádal oddíl TJ Jiskra Hořice v Holovousích. Závodilo se na
klasické zkrácené trati na mapě Hořický chlum 2. Ze studeneckých závodníků se nejlépe
vedlo opět Barče Chrástové, která zvítězila v kategorii D10C. Její ségra Majda byla 5. v ka-
tegorii D14C a Kája Pavlová vyhrála v D12D. Rozdávaly se také medaile za celkové pořadí
v žebříčku. Z našeho oddílu si zlatou medaili vybojovala Barča Chrástová. Studenecké
žákovské družstvo si v letošní sezóně vyzávodilo 10. místo. V dorosteneckých kategoriích
se získávaly licence B na příští rok a to se povedlo Elišce Hamáčkové v D18C. 
      V sobotu i v neděli se v Krkonoších také běželo mistrovstí ČR v horském orientačním
běhu (tzv. HROB). Pro některé je HROB vyvrcholením sezóny. Horský orienťák se od kla-
sických závodů liší tím, že se běhá ve dvojicích. Traté jsou velmi fyzicky náročné a závod
trvá několik hodin. Mapa je oproti klasické také trochu poupravená a měla měřítko 1 :
30 000. Z našeho oddílu v sobotu běželi hlavní kategorii (HH) Aleš Kalenský a Tom Ku-
čera. Terka Chrástová běžela společně s Aničkou Karlovou (JIL) a dokázaly si vyběhnout
celkové druhé místo po obou dnech v kategorii DD20. V kategorii HH20 běžel Aleš Mü-
hlbach a v příchozích v sobotu Majda Hrnčířová. 
      Oddílové zakončení sezóny 2018 nabídlo hned dvojitou porci sprintových štafet
v okolí školy ve Studenci. Slunečné počasí s chladným větrem ukázalo, že v zimě je lepší
buď přejít na zimní sporty, zůstat doma za pecí, nebo odjet do teplých krajin. Běhat se
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Vítězná štafeta ve složení Oldřich Šimek, Jaromír Bulušek, a Vítek Štefan připíjí spolu se se-
kretářem SK Studenec Petrem Junkem všem čtenářům Zpravodaje na úspěšný rok 2019
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v zimě dá, ale čekání
na shromaždišti na
další úseky štafet a ne-
zmrznout u toho, je už
náročnější. 
      Závod, který posta-
vil Matouš Junek,
a technickou realizaci
měl na starosti Petr
Junek ml., proběhl
podle předem zveřej-
něných instrukcí. Nej-
prve jsme se rozdělili
do tří výkonnostních
skupin. Pak si každý ze
skupiny vylosoval
svoje číslo týmu, a tak
jsme vytvořili celkem dvanáct trojčlenných týmů, kdy v každém týmu byl jeden začá-
tečník, jeden pokročilý a jeden expert. Vysvětlení systému závodu a štafet nám chvilku
trvalo, ale nadšení prvních úseků bylo vysoké, takže se vystartovalo. Na dalších úsecích
už se běhalo celkem automaticky a obzvlášť experti běhali ve známém terénu velmi
rychle. Nikomu ani moc nevadily chybějící části mapy. 
      Po závodě jsme v teple stručně zhodnotili naše pořadatelské a závodnické úspěchy,
výlet do Norska a ještě stručněji pořádání závodu Východočeského poháru 2019 pláno-
vaného na 1. května 2019. Mezitím a potom jsme stihli sníst raut, vypít „štěně píva“, vy-
učování tanečních kreací a učební látky 1. A. 
      Takže nezbývá než ať si každý podle svých preferencí vybere, co dělat přes zimu (jestli
točit kilometry, přejít na zimní sporty, zalézt za pec nebo odletět do teplých krajin). Sou-
středění zimních sportů pořádá Láďa Hrubý před Vánoci ve Špindlu, první jarní soustře-
dění bude v půlce března 2019, výjezdy na LOB organizuje Tomáš Chrást. 
      Úplný závěr sezóny si vychutnali naši dorostenci, kteří se zúčastnili vyhlašování nej-
lepších orientačních běžců v Plzni. Mezi nominovanými byl totiž v rámci lyžařského ori-
entačního běhu Vítek Štefan. 

Magda Hrnčířová

lehká atletika
      Zástupci oddílu atletiky SK Studenec startovali na Mistrovství České republiky v přes-
polním běhu (krosu), Valerie Soukupová obsadila 9. místo a Marek Uvizl doběhl na 12.
místě. 

Petr Junek
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Studenečtí dorostenci v Plzni, zleva: Jana Kejmarová, Jan
Rücker, Magda Hrnčířová, Eliška Hamáčková, Vít Štefan,
Veronika Gallová, Tereza Chrástová, Aleš Mühlbach, Vanda
Vávrová, Lukáš Link, Tomáš Kučera
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orel Studenec
VOleJBaliSTky Si PŘiPSaly PrVNí VíTězSTVí
      V polovině října se rozběhla naplno soutěž volejbalistek, které hrají letos krajský pře-
bor 1. třídy. Ve velice silné konkurenci si děvčata připsala první vítězství na půdě Třebe-
chovic a další bod do tabulky za porážku 2:3 si děvčata připsala v souboji s druhým
týmem tabulky Bílou Třemešnou. Věříme, že naše hráčky uhrají další body s týmy z druhé
poloviny tabulky. Domácí zápasy se hrají v sobotu a první utkání začíná vždy v 10:00. 

   1.      Slavia HK                                          8            6           1           0           1         22:9               20
   2.      Sokol Bílá Třemešná                     8            5           2           1           0         23:10            20
   3.      VK Hradec Králové                        8            4           1           1           2         19:13            15
   4.      Sokol Staré Město-Náchod        8            4           0           2           2         17:14            14
   5.      Sokol Hradec Králové                  8            2           2           1           3         17:18            11
   6.      VK Hronov B                                   8            2           1           1           4         13:17               9
  7.       Orel Studenec                               8            1           0           1            6            8:22               4
   8.      Sokol Třebechovice p. O.            8            1           0           0           7            6:22               3

Termíny dalších domácích utkání jsou: 
        19. 1.           Sokol Třebechovice p. O. 
          2. 2.           VK Hradec Králové
          9. 3.           Slavia Hradec Králové

Výsledky můžete pravidelně
sledovat na webu: 
http://www.cvf.cz/souteze/
soutez/?soutez=HK-Z1&
skupina=HK-Z-1
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STOlNí TeNiSTé Si VeDOu DOBŘe V OP 1
      Stolní tenisté mají v okresním přeboru 1. třídy na svém kontě teprve 3 odehraná utkání.
I přesto si vedou velice dobře. Nejvíce bodů zatím získal Tomáš Exner, bez porážky jsou zatím
stále Jan Kuřík st. a Martin Kuřík. Domácí utkání hrají muži v sokolovně vždy v sobotu od 9:
00. 

   1.      Sokol Jablonec nad Jizerou B      6            6            0            0            0          60: 20            18
   2.      Sokol Turnov C                                 5            4            0            1            0          48: 20            13
   3.      Sokol Košťálov A                              5            4            0            1            0          43: 29            13
   4.      Sokol Horní Branná                         6            3            1            2            0          44: 47            13
   5.      Sokol Semily B                                  5            1            1            3            0          34: 44               8
   6.      Sokol Turnov D                                 4            1            1            2            0          30: 34               7
   7.       Orel Studenec                                  3             1            1            1            0          22: 22               6
   8.      Sokol Bradlecká Lhota                   4            1            0            3            0          27: 35               6
   9.      Sokol Nová Ves n. P. B                     5            0            0            5            0          14: 50               5
 10.      Sokol Víchová nad Jizerou A        3            0            0            3            0            9: 30               3

Termíny dalších domácích utkání jsou: 
         12. 1.            Sokol Bradlecká Lhota, Sokol Turnov D
           2. 2.            Sokol Víchová n. J. A
         23. 2.            Sokol Jablonec n. J. B, Horní Branná
         16. 3.            Sokol Košťálov A, Sokol Nová Ves n. P. B

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
      Prvni posvatomartinskou sobotu jsme uspořádali tradiční posezení v orlovně při ochut-

návce letošních mladých moravských vín. Orlovna byla zaplněna do posledního místa a spo-
lečně jsme hráli a zpívali až do brzkých ranních hodin. Vzhledem k datu konání akce jsme si
společně připomněli i události roku 1989 písněmi Krásný je vzduch a Jednou budem dál. 

      Závěrem bych vám všem chtěl jménem jednoty Orla ve Studenci popřát klidné a ra-
dostné prožití vánočních svátků. Ať se nám všem podaří nalézt skutečnou podstatu Vánoc
a ne jen hromady luxusních dárků. Do nového roku vám všem přeji hodně zdraví, nadšení,
optimismu a radosti z každodenních drobností. 

Za jednotu Orla Václav Urban
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skautskÝ Oddíl ŠtěŇat
      Vážení Studenečtí, rádi bychom Vás, naposledy v tomto roce, informovali o naší čin-
nosti, nejen, za uplynulé měsíce. Na začátku měsíce října se v Železném Brodě uskutečnily
skautské závody. Z našich řad se jich zúčastnili zástupci družin Pavouků a Pum, přičemž
jsme obhajovali loňské vítězství. Chuť do závodu byla proto o to větší. Sestavili jsme do-
hromady tři soutěžní skupiny a skupina Pumouků vyhrála. 
      V polovině měsíce října nejmenší Tlapky prozkoumaly okolí Studence a Zálesní Lhoty.
Na konci října jsme do oddílového kruhu přijali nováčky. Šest dětí a dva vedoucí. Přejeme
jim, ať je pro ně skautská stezka plná dobrodružství. Hned v neděli nato jsme společně
s Vámi stanuli na oslavách 100 let výročí od vzniku ČSR. A tam bych se také rád zastavil. 

SKAUTI, KTEŘÍ JSOU STUDENEČTÍ

45

Historie skautování u nás byla poznamenána
totalitními režimy a skauting byl na dlouhá
léta zakázán. I přesto byla období, kdy mohl
růst a vzkvétat. Jinak tomu nebylo ani u nás
ve Studenci a okolí. Od starších generací,
anebo dílem náhody, jsme se dozvěděli, že
jsou mezi námi ve Studenci starší skauti. Také
při společných obecních událostech, napří-
klad odhalení sochy T. G. Masaryka, se k nám
někteří z Vás hlásili jako k bratřím a sestrám,
což je skautské oslovení, nebo mluvili
o někom známém ze Studence, že je/byl
skaut. Jako studenečtí skauti jsme dost mladí,

a tak ani nemáme dostatečný rozhled o tom,
jak to zde se skautingem bylo dřív. Historie je
pro nás důležitým faktorem, z kterého vy-
chází naše hodnotové základy, na kterých
stojíme, dodnes. Rádi bychom se o ní dozvě-
děli více, proto budeme rádi, když se nám při-
hlásí skauti nebo skautky, kteří ve Studenci
žijí nebo se sem přistěhovali, a poví nám
o svém skautském příběhu více. Spojit se mů-
žete s někým z Janů Kuříků z Doleního konce,
nebo, prosím, zavolejte Janu Kuříkovi nejml.
na telefon 721 716 525. Děkujeme a těšíme
se na příjemná podzimní setkání. 
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      Minulý rok jsme se spolu s dětmi pohy-
bovali Studencem těsně před Štědrým
dnem a přinášeli jsme Vám, které jsme v ten
čas zastihli doma, Betlémské světlo. Letos
tomu nebude jinak. Chystáme se tak učinit
v podvečer pátku 21. 12., případně ještě
v sobotu 22. 12. ráno. Záleží, jak nám to
vyjde časově s naším naplánovaným pro-
gramem. Oddíl se rozdělí na malé skupiny,
které se budou snažit obsáhnout celý Stu-
denec tak, aby se světlo dostalo k Vám
všem, kteří jste o to v minulých letech pro-
jevili zájem. Kdo z Vás by stál o to, abychom
mu Betlémské světlo také doručili, třebaže
tomu prozatím tak nikdy nebylo, nebojte se
nás kontaktovat. Uděláme, co bude v na-
šich silách, abychom Vám vyhověli. Kontakty na nás naleznete například na našich we-
bových stránkách www. stenata. g6. cz. Betlémské světlo putuje prostřednictvím skautů
a skautek každoročně z Betléma, aby se dostalo k lidem z celého světa. Světlo vnáší do
rodinné vánoční atmosféry pohodu, mír a klid. 
      Závěrem bychom Vám všem rádi poděkovali za podporu, které se nám dostává, po-
přáli poklidné prožití svátků vánočních a do nového roku ať vás provází štěstí, zdraví
a hojnost všeho, co si budete přát. 

Za tým vedoucích 1. oddílu Štěňat Studenec Martin Šimáček ml. a Jan Kuřík nejml. 
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Sto Let rePuBLiky
Záchranka před sto lety?
Neexistovala
      Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Rychlá zdravotnická
pomoc je běžnou součástí životů. To je ale hodně novodobá historie. Její počátky sahají
k první a druhé světové válce, kdy byla založena zejména na dobrovolné činnosti členů
Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména přeprava zraněných z bojiště na místa, kde
mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech hasičů a Červeného kříže byla ostatně sta-
rost o nemocné a jejich přepravu za lékařem již v 19. století. 
      Jedním z prvních měst v České republice, kde začala systémově a podle jasně sta-
novených pravidel pracovat nepřetržitá rychlá zdravotnická služba (RZP), byl Liberec.
O jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973 na základě materiálů vydaných Světovou
zdravotnickou organizací. 
      Přípravy na spuštění trvaly téměř celý rok, provoz služby, která hned pracovala po
celých 24 hodin, byl spuštěn 4. 3. 1974. Od počátků měla záchranka svůj centrální dis-
pečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15 sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech Škoda
1203, které byly speciálně upraveny pro potřeby pacientů i zdravotnického personálu. 
      Během let se zlepšovalo vybavení sanit, odborná erudice personálu a samozřejmě
také počet výjezdů. V roce 1985 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího výjezdového stano-
viště ve Frýdlantě. Zde fungovala záchranka při nemocnici, respektive při jejím oddělení
ARO. Ze začátku měla k dispozici upravený sanitní vůz Škoda 1203, posádku tvořili lékař
a sestra převážně z ARO a výjezdů se zúčastnovali i lékaři a zdravotní sestry z chirurgie.
V prvních měsících pracovala záchranná služba pouze v jednosměnném provozu. 
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      Na Českolipsku byl provoz Rychlé záchranné služby (RZS) zahájen 1. 3. 1981. Byla
otevřena nová nemocnice a zároveň vzniklo odloučené pracoviště Dopravní zdravot-
nické služby (DZS) se dvěma speciálně vybavenými vozidly rychlé zdravotnické pomoci.
Provoz byl nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů, čtyři řidiči a čtyři sestry na dispečinku.
Výjezdové sestry se zpočátku nepodařilo zajistit. Na celý okres Česká Lípa byla pouze
jedna sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních částech okresu byla tato služba zajišťo-
vána obvodními lékaři a LSPP. 
      V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce 1974 po vydání Metodického pokynu Minis-
terstva zdravotnictví. Službu v té době zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní sestry z ob-
vodních středisek. Dispečerkou byla jedna zdravotní sestra, která zajišťovala během dne
současně provoz převozových sanit. V noci pak tuto službu zajišťovala vrátná polikliniky. 
V roce 1988 liberecká záchranka poprvé spolupracovala s leteckou záchrannou službou
Praha. O čtyři roky později již byla letecká záchranná služba zřízena i v Liberci. 
      Od 1. 10. 2003 vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva Libereckého kraje Zdra-
votnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením čtyř bývalých
okresních záchranných služeb - Turnov (Turnov a Semily), Jablonec nad Nisou (Jablonec
nad Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa, Doksy, Jablonné v Podještědí) Liberec (Li-
berec, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Frýdlant v Čechách). 
      Praxe ukázala, že prioritou záchranářů nemůže být jen rychlý transport pacienta do
nemocnice, ale zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí a příprava na ne-
mocniční péči. Narostl počet výjezdů, byl obnoven vozový park a je vyvíjen i mnohem
vyšší tlak na odbornou erudici lékařů a sester Zdravotnické záchranné služby. 

Michael Georgiev, tiskový mluvčí Zdravotnické záchrané služby Libereckého kraje

Liberečtí záchranáři
v nových vozech
      Od konce září jezdí Libereckým krajem
několik nových vozů Zdravotnické zá-
chranné služby. Díky obměně vozového
parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem
v deseti nových Mercedesech a čtyřech Ško-
dách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční
vozy (4 Škody Rapid a 1 Škoda Octavia). 
      Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze
silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po dů-
kladném technickém servisu budou nadále
sloužit jako záložní vozidla, “ řekl ředitel ZZS

LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že
situace, kdy některé sanitní vozy měly najeto
přes 200 tisíc kilometrů, byla již krizová.
A počty najetých kilometrů byly také hlav-
ním kritériem pro rozhodnutí kde a které
konkrétní vozy budou nahrazeny. „Nezna-
mená to, že bychom nepotřebovali vyměnit
i některá jiná auta, některá jsou v provozu
sedm a více let. Musíme ale vycházet z fi-
nančních prostředků, které máme, “ vysvětlil.
Do celkové ceny vozů se totiž nepromítá jen
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pořizovací částka za tovární vozidlo, velkou
položku tvoří zejména přestavba aut na sa-
nity. Znamená to nejen polepy, ale zejména
instalaci komunikační techniky a zdravotnic-
kého vybavení. „Potřebujeme, aby do aut
bylo například možné nasadit elektrická no-
sítka, aby v nich byly speciální zásuvky pro
zapojení inkubátorů nebo třeba držák na
připevnění kontrapulzace, což je přístroj na
transport pacienta v přímém ohrožení ži-
vota. To některé starší vozy nesplňují, “ uvedl.
Své vlastní postřehy, které vycházejí z dlou-
holetých zkušeností z výjezdů, do vybavení
sanit promítli i sami záchranáři. Právě oni
nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sa-
nitě potřebují. „Je v našem zájmu, abychom
při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby
vybavení vozů bylo co nejúčelnější. Snad se
nám to podařilo, “ zdůraznil Kramář. 

      Celková cena nových vozů Mercedes je
41, 5 milionů korun. Přes 28 milionů z této
částky poskytl dotací Liberecký kraj, zbytek
hradí záchranka z vlastních zdrojů. Sanitky
dodává na základě rámcové smlouvy firma
Fosan. Dalších 12 vozů předá záchranářům
v příštích dvou letech. Deset sanit z celko-
vého počtu bude mít i samonakládací no-
sítka s nosností 300 kg pro těžké pacienty.
Za kompletní zakázku ZZS LK zaplatí 92
milionů korun. 
      Za lékařské vozy randez vous Škoda
Kodiaq liberecká záchranka z vlastních
zdrojů zaplatila 6 milionů korun, referenční
vozy stály necelé dva miliony, které byly
téměř kompletně pokryty z dotace od Li-
bereckého kraje. Michael Georgiev,

tiskový mluvčí Zdravotnické záchrané
služby Libereckého kraje

49

Nebezpečí na internetu
      Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale také nebezpečí. Především mladší ročníky
využívají sociální sítě, které jsou určeny ke komunikování s přáteli v prostředí internetu, ve
kterém si uživatel musí vytvořit profilový účet. Bohužel si účty tyto vytváří i různí podvodníci,
kteří následně děti žádají o přidání do přátel či ke sledování profilu. Většina dětí si do profilu
vkládá fotografie, některé nevhodné, odvážné až intimní. Ty si poté onen podvodník – vir-
tuální kamarád může stáhnout, uložit a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci
s dětmi velmi zběhlí a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž děti navádí k vytváření
a zasílání dalších fotografií. Toto jednání může vyústit až k vydírání, a to i takovému, že pokud
nebude uhrazena určitá finanční částka, fotografie zveřejní na internetu nebo třeba ve škole.
Někdy se ale bohužel může jednat o opravdového kamaráda, spolužáka, který získané fo-
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tografie použije tak, že je rozešle skupině dalších spolužáku či celé škole. Časté jsou i případy,
kdy virtuální kamarád po čase požádá o schůzku, a děti toto pozvání přijmou. Ať již ze zvě-
davosti nebo se cítí sami bez kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se
chce jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí se stát nic hrozného,
ale bohužel jsou známy i případy, kdy věc poté musela řešit policie. Rodiče by měli dětem
vysvětlit, že taková setkání mohou být i nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou, jsou děti,
především pak dívky ve věku od 12 do 15 let. 
      Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zakázané ovoce chutná
nejlépe. Je však nutné stanovit si s dětmi pravidla chování a používání internetu. Sezná-
mit je s nebezpečími a do určité míry také kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví ke
svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času na něm tráví, na jaké
chodí stránky a především jaké informaci zveřejňují. V případě, že jsou ve skupině, kde
komunikují s cizími lidmi, neměli by sdělovat žádné osobní informace, jako například
kde bydlí, že jsou doma sami, jakou školu navštěvují nebo jim posílat svoje fotky. Poučte
své děti, že nikdy nesmí přistoupit na setkání s cizí osobou, se kterou se seznámily na
internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně. I když pošle „svoji“ fotografii, neznamená
to, že je to opravdu ten, za koho se vydává. 
      Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele: 
      – často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
      – zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv přijdete
      – vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá
      Proto je dobré: 
      – umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem
      – stanovit si pravidla užívání počítače
      – kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše 
      – zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na nežádoucí stránky
      Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který spustil v roce 2017 kam-

paň s názvem #SayNo! ("ŘEKNI NE!"), varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu
případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje zejména na ne-
bezpečnost online komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké video, které je možné
shlédnout na internetu po zadání hesla „Say no!“ případně „Řekni ne!“
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to! 
      Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti

je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na Policii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že
bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj
následovně: 
      1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať. 
      2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám. 
      3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž. 
      4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu. 
      5. Oznam to na policii! por. Mgr. Lenka Dvořáková

Koordinátor prevence kriminality KŘP Libereckého kraje

Studenecký zpravodaj                                                                                                                                                           6 I 2018
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Setkáme se na vrcholu
a společným přípitkem   
a zpěvem s harmonikou  

se rozloučíme
se starým rokem.         

Tělocvičná jednota
Sokol Studenec 

Tělocvičná jednota
Sokol Studenec 

     POJĎTE SE 
ROZLOUČIT     
S ROKEM 2018
NA VRCHOL  

HORY STRÁŽNÍK

11. ročník11. ročník

V neděli 30. prosince 2018
vyrazíme v 15.00 hodin

od sokolovny ve Studenci
a od pohostinství
v Zálesní Lhotě.

Pyrotechniku
     necháme
       doma!
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