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ZPrávy ObecníhO úřadu
úvodem…
Vážení spoluobčané, je za námi jaro plné kultury, sportu a veřejného setkávání. Opět
Vám tak můžeme představit, co se v naší obci dělo. Zabrouzdáme do naší historie a představíme Vám činnost ve spolcích a v ZŠ a MŠ Studenec. Nebude chybět ani pozvánka
do knihovny.
Mgr.TomášChrtek,starosta

Co se událo…
Pouť v Zálesní Lhotě
Ve dnech 13. až 15. května se konala
v Zálesní Lhotě pouť, neboť místní kostel
je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, který
slaví svátek dne 16. května. Po více jak
dvou desetiletích přijely do Lhoty i pouťové atrakce. O sobotní odpolední program se postarali místní hasiči, kteří pro
děti připravili mnoho soutěží o hodnotné
ceny. Celé odpoledne probíhalo u školky

příjemné posezení. Nechybělo pivo, klobásy
či výborné domácí koláče. Počasí hasičům
přálo, a tak není divu, že se u školky za celé
odpoledne vystřídalo několik stovek návštěvníků, kteří průběžně střídali pouťové
atrakce a hasičský stánek. Zkrátka se vše
krásně vydařilo a lidé tak mohli posedět do
pozdních hodin. V neděli se od půl desáté
konala v kostele sv. Jana Nepomuckého mše.
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Celý kostel byl naplněn až po
vstupní dveře a lidé se mohli
pokochat novou výmalbou,
která po mnoha letech vdechla
tomuto chrámu své kouzlo. Následně se opět roztočily kolotoče, děti se vozily a dospělí
mohli ochutnat pouťový oběd
v podobě langoše. Samotného
mne překvapilo, kolik za tento
víkend dorazilo do Zálesní
Lhoty lidí. Děkuji tedy všem,
kdo se na obnovení lhotecké
poutě podíleli.

studenecké míle
V sobotu 28. května se po dvouleté odmlce podařilo uspořádat patnáctý ročník
soutěže historických vozidel s názvem Studenecké míle. I přes ranní nepřízeň počasí
dorazilo do areálu přírodního amfiteátru
na 200 historických vozidel. Od devíti
hodin zpříjemňovala dopolední program
hudební skupina Crazy Dogs. Jedná se
o rock & roll 50. let ve stylu Šakalí léta. Tito
hudebníci jsou opravdu profesionálové
a podařilo se jim svým vystoupením roztancovat mnoho diváků. Před jedenáctou
hodinou pak na diváky čekalo překvapení
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v podobě ukázky leteckého souboje v podání replik historických letadel o velikosti
81 % originálu. K vidění tak byl Yak 3 a Messerschmitt Bf 109. Ve čtvrt na dvanáct se
poté na pódiu konala rozprava s jezdci
a o půl dvanácté byla odstartována vyjížďka historických vozidel na 80 kilometrů
dlouhou trasu, která vedla přes Žďár u St.
Paky, Roztoky u Jilemnice a Kruh do Jilemnice. Zde na soutěžící čekal oběd ve Scolarestu. Následně se vydali přes Horní
Brannou, Vrchlabí a Černý důl do Janských

Lázní na kolonádu. Zde opět atmosféru
dokreslovala živá hudba. Mezitím ve Studenci pokračoval odpolední program. Od
15. hodiny hrála skupina Adaptace a při
jejím hraní se účastnící vyjížďky pomalu
vraceli zpět do areálu. V půl šesté se pak na
pódiu konal slavnostní ceremoniál, při kterém byla v patnácti kategoriích oceněna ta
nejlepší historická vozidla. Dařilo se i místním, neboť Cenu za nejlepší motocykl
o kubatuře 50 ccm vyhrála Dana Bartoňová na Jawě 20. Cenu za nejlepší dobový
oděv v poválečném vozidle vyhrála Aneta
Gottvaldová s vozem Škoda Felicia. Cenu
v kategorii Hogo fogo motocykl po roce
výroby 1945 získal Josef Boura st. na své
Jawě. Cenu předválečné elegance pak získal Miloš Bartoň s automobilem Walter
Junior z roku 1934. Hlavní ocenění, tedy
Poháry starosty obce Studenec získali
přespolní soutěžící. V kategorii automobil
pan Procházka s automobilem Praga Mignon z roku 1916. V kategorii motocykl pak
zvítězil Petr Lukeš na belgickém motocyklu Saroléa z roku 1929. Není divu, že tolik
cen zůstalo ve Studenci. Studenečtí již od
prvopočátku této soutěže zaujímají na
startovní listině největší obsazenost a neustále je na co se dívat. Závěrem mi dovolte poděkovat všem pořadatelům za

jejich úsilí, při kterém věnují zdarma
mnoho času této soutěži, sponzorům za finanční a materiální podporu, Libereckému
kraji za záštitu a finanční pomoc, městům
Jilemnice a Janské lázně za ochotu a za
nejrůznější povolení, studeneckým hasičům za výborné občerstvení a dlouholetou spolupráci při realizaci soutěže,
Scolarestu Jilemnice za odbavení 400
obědů pro soutěžící, Léčebným lázním J. L.
za vzájemnou spolupráci při návštěvě kolonády, Jaroslavu Tomášovi a Zetce Strážník za poskytnutí pozemků, SK Studenec
za večerní zábavu a hlavně Vám všem, kdo
nás dlouhodobě podporujete, pomáháte
nám a přišli jste s námi tento patnáctý ročník oslavit. Děkujeme…
5
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stavba roku Libereckého kraje
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o vyhlášení soutěže Stavba roku
Libereckého kraje. Ze Studence byly do této
soutěže přihlášeny dvě stavby. Přístavba ZŠ
a MŠ Studenec a Zázemí fotbalového hřiště
SK Studenec. Soutěž byla vyhlášena v několika kategoriích, a to Cena veřejnosti, ve
které mohli lidé hlasovat prostřednictvím internetu. Dále pak v několika kategoriích, kdy
tyto stavby hodnotila komise, složená z odborníků stavitelství, architektury či z pedagogů TUL Liberec. Naše přístavba ZŠ a MŠ
studenec si vedla velice dobře a v kategorii Veřejné stavby získala 1. místo. Dalšími
vítězi v kategoriích byly tyto stavby:
– Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)
IGI Vratislavice, knihovna a spolkové centrum (Vratislavice)
– Kategorie Veřejný prostor a krajina
Hlídka na Stráži (Rokytnice nad Jizerou)
– Kategorie Soukromé stavby
Lihovar s pěstitelskou pálenicí (Svijanský
Újezd)

– Kategorie Junior (studentské projekty)
Edukační pavilon rostlin (Liberec)
Více na www.stavbaroku.lk

sázíme a opravujeme

Obdrželi jsme dotace

Během jara jsme nechali zasadit nové
stromy na studenecký hřbitov a rovněž
jsme nechali opravit střechu na márnici.
Postupně pokračujeme v revitalizacích
obecních prostranství a v opravách místních komunikací.

Obec Studenec získala v letošním roce
celkem čtyři dotace od Libereckého kraje.
• 20 000 Kč na Soutěž historických vozidel Studenecké míle
• 33 280 Kč na nákup hasičských přileb,
masek a svítilen pro JSDH obce Studenec
• 119 126 Kč na nákup kompostérů pro
občany
• 300 000 Kč účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 2.1. – Programu obnovy
venkova, na opravu místní komunikace
na Malé Straně ve Studenci
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ZŠ a MŠ studenec bude mít nového ředitele
V únoru letošního roku podal dosavadní ředitel PaedDr. Petr Junek Žádost
o rozvázání pracovního poměru a vzdání
se místa ředitele ZŠ a MŠ Studenec s termínem ukončení této funkce k 31. 7. 2022.
PaedDr. Petr Junek se tak rozhodl ukončit
po 31 letech svoji činnost ve funkci ředitele
naší školy. Na děkování a loučení s Petrem
Junkem je myslím zatím brzo, neboť je
stále ve funkci a myslím si, že si jeho profesní kariéru v učitelství shrneme podrobněji v příštím čísle Zpravodaje, až bude
zaslouženě užívat důchodu a věnovat se
svým zálibám. Na základě žádosti Petra
Junka vyhlásila rada obce konkurzní řízení
na místo ředitele ZŠ a MŠ Studenec s termínem nástupu od 1. 8. 2022. Dle všech
náležitostí byla sestavena a zvolena konkurzní komise v tomto složení:
Ing. Marie Tauchmanová – zástupce zřizovatele
Jan Medlík, DiS. – zástupce zřizovatele
JUDr. Helena Vašková – zástupce KÚ LK
Mgr. Karel Strnad – odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení ve
školství

Mgr. Pavlína Ottová – zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Milan Rambousek – školní inspektor
ČŠI
Bc. Jan Lánský – zástupce školské rady
Mgr. Věra Provazníková – psycholog
PaedDr. Petr Junek – přizvaný odborník
s hlasem poradním
Ing. Martin Mühlbach – tajemník konkurzní komise
Do konkurzního řízení se přihlásil jeden
uchazeč: Mgr. Michal Chrtek
Usnesení komise: Konkurzní komise se
jednohlasně usnesla, že Mgr. Michal Chrtek je pro výkon činnosti ředitele vhodný.
Na základě výsledku konkurzního řízení
a vlastního rozhodnutí, rada obce Studenec jmenovala s účinností od 1. 8. 2022
Mgr. Michala Chrtka na pracovní místo
ředitele Základní školy a Mateřské školy,
Studenec, okres Semily, příspěvková organizace, Studenec 367, 512 33.

Co se bude dít…
Letní kino ve studenci
Možná si někteří z Vás vzpomenete na
Kino U Datla, neboli kino U Višňáků. Posledními provozovateli a promítači tohoto
kina byli na konci 80. let Roman Horáček,
Tomáš Kuřík, Dušan Plecháč a Ota Materna. Od této doby se ve Studenci na kino
pouze vzpomíná. Doba digitálních techno-

logií jde však dopředu a tato technika se
dostala i k nám na vesnici. SK Studenec pro
Vás tedy připravuje sérii letních kin na fotbalovém hřišti ve Studenci. Sportovnímu
klubu přejeme mnoho úspěchů a Vám
všem mnoho kinematografických letních
zážitků. Více na obecních vývěskách a FB…
Termíny letních kin: 9. 7., 30. 7. a 26. 8. 2022
Kde: fotbalové hřiště Studenec.
7
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jilemnický Krakonoš
aneb Facebook hýbe
jilemnickem
Osobně nejsem velikým příznivcem sociálních sítí a Facebook využívám především k propagaci obce. Pokud však
chceme v dnešní době lidi nalákat na kulturní či sportovní akce, tak jsou právě sociální sítě tou nejlepší propagací. Konkrétně
mám na mysli veřejnou skupinu na Facebooku s názvem Jilemnický Krakonoš. Tato
skupina je pro mne zajímavá tím, že podporuje a prezentuje obce, spolky, a především kulturu a sport na celém Jilemnicku.
Nepovoluje reklamu a zveřejňování informací, které nepatří do našeho regionu. My
sami Jilemnického Krakonoše velice často
využíváme a musím říci, že i díky němu
chodí na místní akce mnoho lidí. Vždyť například pozvánka na Studenecké míle
měla dosah příspěvku skoro 7000 uživatelů. Správcem této skupiny je David Lukeš
ze Studence a díky němu se informace
o našich akcích dostanou do povědomí
mnoha a mnoha lidí. Davide, díky…

3 I 2022

studenecký zámek
má nového majitele
V polovině května došlo po mnoha letech k prodeji studeneckého zámku a v katastru nemovitostí se objevil nový majitel.
Sami jsme zvědaví, jak rychle se začne budova rekonstruovat, a především jaké
přesně bude její využití. Přejeme však této
budově, aby se nám opět po mnoha letech
někdy představila v plné své kráse.

stará škola v Zálesní Lhotě
Projekt na přestavbu Staré školy na
byty je hotový. Pouze čekáme na dokončení změny Územního plánu, konkrétně
změny dané parcely z PB (plochy pro bydlení) na PS (plochy smíšené obytné). Po
této administrativní změně by snad nic nemělo bránit získání stavebního povolení.

Závěrem…
Za vedení obce Vám přeji hlavně
mnoho zdraví a šťastných návratů z dovolených…
Mgr.TomášChrtek,starosta

Z jednání
ZastuPIteLstva Obce
Dne 25. 4. 2022 se letos již potřetí sešli zastupitelé obce. Za účelem diverzifikace
a zúročení peněz rozhodli o převodu finančních prostředků v celkové výši 28.
mil Kč na termínované vklady u společností Komerční Banka a. s., ČSOB a. s. a J&T
Bank a. s. a na spořící účet u společnosti
Moneta Money Bank a. s. Hlavním důvo8

dem těchto převodů je zmírnění rizika
a dále zúročení takto investovaných prostředků, kdy tyto úroky by měly do obecní
kasy přinést čtvrtletně téměř čtvrt milionu
korun. Zastupitelé se dále zabývali administrativními záležitostmi připravované
změny Územního plánu.
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ŽIvOtní jubILea naŠIch Občanů
dubeN 2022
70 let
Miluše Kuříková, Studenec 338
Ivana Hamáčková, Studenec 120
Jiří Procháska, Zálesní Lhota 170
75 let
Jindřich Slavík, Studenec 135
Zdeňka Bartoňová, Studenec 310
Vlastimil Nosek, Studenec-Rovnáčov 8
80 let
Eliška Plecháčová, Studenec 3
85
Růžena Jebavá, Studenec 353
96 let
Milada Erlebachová, Studenec-Rovnáčov 52

kVěteN 2022
70 let
Jana Vaňková, Zálesní Lhota 46
75 let
Jaroslava Vydrová, Studenec-Rovnáčov 27
Marie Bourová, Studenec 315
Vladimír Hamáček, Studenec-Rovnáčov 1
85 let
Josef Boura, Studenec 315
92 let
Věra Mrzenová, Studenec 10
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

vítání ObčánKů
Při jarním vítání občánků dne 25. 5.
2022 se sešlo 10 dětí.
Jonáš Kunce, Zálesní Lhota 83
Aneta Roháčová, Studenec 156
Radim Pacholík, Zálesní Lhota 77
Kamila Heřboltová, Studenec 348
Eduard Grosman, Studenec 52
Markéta Šimková, Studenec 469
Anna Dubovská, Studenec 375
Adam Šimek, Studenec 469
Rozálie Suchardová, Studenec 129
Eliška Benešová, Studenec 74
Na vítání občánků vystupovaly děti ze
Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim
za účinkování a paní učitelce za to, že
s nimi pohádku nacvičila.
Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
9
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termíny svozů komunálního a tříděného
odpadu na měsíce červenec a srpen
ČTVRTEK

7. 7. 2022 POUZE PYTLE KOV + TETRAPAK

PÁTEK

8. 7. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČTVRTEK 14. 7. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD – PYTLE PLAST + MODRÉ A ŽLUTÉ POPELNICE
PÁTEK

22. 7. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČTVRTEK 28. 7. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD – PYTLE PLAST
ČTVRTEK

4. 8. 2022 POUZE PYTLE KOV + TETRAPAK

PÁTEK

5. 8. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČTVRTEK 11. 8. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD – PYTLE PLAST + MODRÉ A ŽLUTÉ POPELNICE
PÁTEK

19. 8. 2022 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

ČTVRTEK 25. 8. 2022 TŘÍDĚNÝ ODPAD – PYTLE PLAST
Kalendář na měsíce červenec a srpen bude zveřejněn na vývěskách obce a www.studenec.cz
Ing.MartinMühlbach,místostarosta

PLacení POPLatKů Za OdPady na rOK 2022
Poplatekjesplatnýdo30.6.2022
Poplatekzaodpadyčiní650 Kč /os. trvale přihlášená
650 Kč/chalupáři (čp.)
Veškeré poplatky lze platit do pokladny na OÚ nebo převodem na účet
261128774/0600s uvedenímvariabilníhosymboluvetvaruXX999,kdyXXjekód
území(10=Studenec,20=Rovnáčov,30=ZálesníLhota),a999ječíslopopisné
např.10327,20045,30027)

Připomínáme placení poplatků ze psů na rok 2022
Poplatekbylsplatnýdo31.3.2022
Sazbapoplatkučiníročně:200 Kč zaprvníhopsa 
300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
10
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Výlety do studenecké
minulosti 43 I

studánka roubenka

Dnešní výlet bude malou odbočkou z toku událostí v obci, vypravíme se ke studánce Roubenka. Do dřevěné schránky pro „Knihu návštěv“ kdosi vložil článek, přetištěný v původní
podobě z kalendáře „Přítel opuštěných“ z roku 1946 (nebo 1947). Díky tomuto neznámému
dobrodinci se můžeme dočíst, co se dělo u Roubenky v první polovině 20. století.

studánKa rOubenKa
Každý kraj, město i osada téměř má vycházkové vyhledávané místo, oblíbené zátiší, kam v neděli za pěkné pohody vychází
se na procházku; zvláště dříve, dokud nebylo chat, vycházek za sluněním a koupáním, takováto zátiší v neděli ožila a hrála
pestrým rejem.
Ani chudá vesnička tkalců v Podkrkonoší nebyla bez podobného ostrůvku klidu
a nedělních schůzek, k nimž vybrala si
opravdu idylický koutek v lese u studánky
nikdy nevysychající mezi Studencem
a Roztokami. Poněvadž před staletími byla
jen trámy roubena, říkali jí Roubenka. Když
časem dříví zetlelo, jeden z pradědečků redaktora našeho kalendáře ji vyzdil kameny; název studánky se tím však
nezměnil.
Po prvé jsem byl u Roubenky asi před
třiceti pěti lety. Tenkráte tam byl ještě
vzrostlý les, skýtající vlídný koberec
z mechu a příjemný stín, v němž se rozložilo v neděli mnoho rodin upracovaných
ručních tkalců. Do hovoru a rozmarného
škádlení zavřískla i někdy harmonika. Středem té nedělní idyly byla studánka a ně-

kolik kroků od ní improvisovaný primitivní
krámek: trakař, bedna s pivem, druhá
bedna s limonádou ošatka s cukrovím
a hlavně – se „šumáky“. Děti přímo se předbíhaly a závodily v přípravě „šumících bonbonů“; jeden kluk běžel ke studánce
11
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nabrat do láhve vody, druhý pro šumák
a zase znovu v obráceném třeba pořadí.
Peněz mnoho nebylo a šumáků v lesklém
staniolu dostalo se šest za pět krejcarů, tj.
za desetihaléř, to bylo až přespříliš dobroty
a pozemského blaha na celé odpoledne
pro vyzáblé, bledé tkalcovské dítě, které za
celotýdenní úmorné soukání cíveček si
toto mimořádné přilepšení věru pracně
vysloužilo…
Dospělí se střídali u beden s pivem,
takže Martínek dokonce někdy jel dvakráte s trakařem pro pivo a měl vyprodáno;
to byl už na vesnici tkalců veliký obchodní
obrat – tehdy ještě dani nepodrobený.
Za první světové války návštěva Roubenky upadala. Muži byli na frontách, osamělé ženy takové výlety netěšily, nebylo
ani pivo. A když po válce se pivo už zase
čepovalo, nikdo je sem nedovezl; kdo sem
občas zabloudil, osvěžil se výbornou
vodou z pramene. Za dva roky, tomuto po
tolik generací pohostinnému a útulnému
místu, ubrala krásy katastrofa lesní, kterou
způsobila mniška.
Ještě jednu zvláštnost měla Roubenka
před zmíněnou pohromou. Na velikých,
krásně urostlých stromech kolem studánky bylo zavěšeno čtrnáct obrazů křížové cesty. Když již přestali sem docházet
výletníci, často zaskočila sem pro potěchu
osudem nebo nepřízní pronásledovaná
duše, starší generace snad i pravidelně; ba
žije tradice, že v době svatopostní konána
sem někdy procesí z okolních osad, prositi
za útěchu a pomoc. Čím krušnější doby
byly, tím více návštěvníků; a těmi křížovými cestami národ také často se ubíral.
V našem věku už procesí zanikala.
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Staré stromy s obrazy křížové cesty
byly poraženy, obrázky zavěšeny na dřevěné sloupky a zub času brzy dokončil jejich zkázu. Poutníci začali vyhledávat
rušnější studánku s Mariánskou kaplí ve
Zlatnici, v místech, kde kdysi činěny pokusy na dobývání zlata mezi Borovnicí
a Stupnou. Zde byl o nedělích větší poutní
ruch, krámky nejen s nápojem, ale i svícemi, obrázky a levným porcelánovým
zbožím. Ale staří návštěvníci Roubenky nebyli plně uspokojeni poutí do vzdálenější
Zlatnice. Ne snad vzdálenost a odlehlost,
ale prostě, že kaple a studánka ležela na
území německých obcí a většina návštěvníků mluvila tam a modlila se německy.
Nejeden z chudičkých českých tkalců si
povzdechl, aby se vystavěla u Roubenky
rovněž kaple P. Marie, podobně jako je ve
Zlatnici, aby se mohli zde utíkat ke Královně Nebes, jako „studnici vody živé“.
Dosud vodu ze studánky Roubenky si nosili domů jako zázračnou vodu z léčebného pramene, mnozí vděčili jí za své
uzdravení. Místní legenda dokonce udržovala staré lidové podání, že voda z Roubenky zázračně uzdravila slepce.
Již se zdálo, že Roubence se dostane vytouženého obohacení a nové přitažlivosti
stavbou kaple. Začala se o tento důvěrný
ostrůvek zajímati šlechetná duše, u jejíchž
předků bylo v rodové tradici stavěti v lesních tišinách kaple a sochy mariánské.
Žel, záhy potom znovu vzplanula druhá
světová válka, která tolik ušlechtilých
plánů zhatila, i onen u Roubenky. Ustaly lidové pouti do německé Zlatnice a jako by
navzdory našim uchvatitelům přesunuly
se znovu k Roubence. Co nemohli učiniti
majetnější, v zmenšené měřítku podnikli
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vroucí láskou prolnutí obyvatelé české
chudé vesničky, aby u Nebeské pomocnice
a Ochránkyně vlasti mohli přednášeti své
boly, prosby a docházeti pro útěchu v krutých ranách, jež je začaly stíhati. Ovzduší
i zde zdálo se býti dusné, těžké; přišel květen 1941. Jistá žena přinesla sem svoji domácí, asi 60 cm vysokou skřínku s Pannou
Marií Lurdskou, a prosila ostatní ctitele
Roubenky, aby byla zde vhodně umístěna.
Hned se našly ochotné dovedné ruce, a tak
18. května toto skryté útočiště trpících
a naději hledajících zkrášleno zatím pěknou lidovou skřínkou s Pannou Marií. Od
jara do zimy po pěšinkách, skoro tajně,
byla opět Roubenka vyhledávána a kaplička zdobena kvítím z podhorských zahrádek. Útulné zátiší po nějaké době
dostalo ještě jednu menší kapličku, která
umístěna na dřevěném sloupu. Stavění
kaple zděné oddáleno na vhodnější dobu.
Čas ubíhal v nejistotě, často přervané
i hrůzou.
Pro celé okolí stala se Roubenka tajuplným zapadlým ostrovem klidu a míru. Nejutýranější duše sem chodily tajně
zotavovati nervy a vyprošovati sílu k dalším utrpením. Stromy v okolí už opět
vzrostly, různý porost už milosrdně přijal
ve svou zelenou náruč skryté údolíčko, jež
jako by bylo přímo upraveno a čekalo na
obránce a bojovníky krutě sužované vlasti.
A tak věru málokde by byli nalezli noví naši
hrdinové této nejhroznější poslední války
lepší operační pole a zároveň úkryt, jaký
jim poskytla Roubenka se svým nejbližším
okolím. Snad po prvé v toku dějin světa
dostala studánka na delší dobu zde usazené obyvatele – partyzány. Dobře tu byli
ukryti, donášení jim potravin a zpráv ne-
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mohlo býti nápadné. Jistě že nejeden
z nich i před mariánskými kapličkami uctivě smekl a poklekl. Ani jeden nějak nešetrně se sošek Mariánských nedotkl.
Panna Maria tu vládla v klidu a v pokoji
a partyzáni poskytovali jí čestnou stráž. Asi
měsíc před revolucí byli partyzáni odtud
odvoláni na jiné stanoviště. Roubenka osiřela…
Poslední neděli před revolucí, v dubnu
1945, zašli sem zbožní občané poprositi za
brzký konec války a vytoužený mír, i za šťastnou budoucnost vlasti. Jaký byl však jejich údiv a hrůza, když zjistili, že obě
kapličky jsou pryč; svědčily o nejsurovějším zneuctění a bohopustém potupení milovaných symbolů mariánských. Jati
velikou lítostí prosili: „Matko, odpusť těm,
kteří Ti ublížili, chraň český národ!“ Za několik dní zahájeno povstání v tomto kraji
o dva dny dříve než v Praze a pro vesnici
skončilo brzy a šťastně s nepatrnými ztrátami na životech, na počátku krásného
měsíce máje, měsíce Panny Marie. V kostelíku jí vzdána za to chvála.
Roubenka opět osiřela, sošky Těšitelky
za poroby naší zmizely, nebylo před kým
pokleknouti, ale také nebylo tu jisto, ježto
se zde ukrývali nacističtí vrazi – uprchlíci.
Tím však historie Roubenky nekončí.
Zbývá ještě list, kde by bylo zapsáno, jak
občané své Ochránkyni vzdají dík na
tomto posvátném místě za pomoc a záštitu. Staří ctitelé Roubenky a matky Boží
již se pokusili, aby v první den výročí důstojnou svatyňkou zde postavenou projevili
vděk své Opatrovnici, žel že všude nenašli
dosud plného porozumění, a tak nezbylo
vznésti k ní jen důvěřivé zraky, aby shovívavě čekala na dobu pozdější…
13
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Tolik o Roubence v minulých časech. A co se děje v tomto krásném lesním zákoutí na začátku 21. století?
V roce 2004 byla Roubenka opravena, z obou stran studánky byla postavena kamenná
zídka, přístup ke studánce byl zpevněn kamennými bloky. Nad studánku byl umístěn nový
pískovcový reliéf Panny Marie. Opravu společně provedly obce Studenec a Roztoky. Vedle
studánky nadále zůstala malá výklenková kaplička, vyložená polodrahokamy. Voda vytékající ze studánky byla svedena do dřevěných žlabů, kterými protéká dále do potoka.

Ve státní svátek 28. září 2005 k Roubence směřoval třetí ročník Studeneckého putování,
kterého se účastnilo 110 poutníků. U Roubenky si společně zazpívali krásné vlastenecké písně
„Ta naše písnička česká“ a „Chaloupky pod horami“, to vše za doprovodu kytary a harmoniky
manželů Hákových. Zazněla zde také báseň J. V. Sládka Křišťálová studánka. Putování se
zúčastnily celé rodiny i s malými dětmi v kočárcích. Dorazili i turisté z Jilemnice.
V posledních několika letech se stalo tradicí setkání u Roubenky při příležitosti Dne vítězství 8. května, v neděli nejbližší tomuto datu se zde setkávají studenečtí i roztočtí farníci. Tuto
pouť organizuje farnost Roztoky. Ve stejnou dobu vycházejí farníci od kostela v Roztokách
14
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a od kostela ve Studenci, o něco později ze Žďáru. Všichni se pak sejdou u Roubenky ke společné modlitbě a zpěvu, později i k občerstvení, případně opékání buřtů.
V posledních desetiletích bylo v údolíčku vedle studánky zbudováno pravidelnými návštěvníky kamenné ohniště, obklopené dřevěnými lavičkami, vedle byla zásoba dřeva na
oheň. Výletníci si zde mohli rozdělat oheň a opékat si buřty. V r. 2018 současní majitelé lesa
rozdělávání ohně zakázali.
Již po několik let je u Roubenky usídlen skřítek Roubeníček, který v dřevěné schránce opatruje návštěvní knihu, tužky i brýle, aby návštěvníci mohli zapsat svoji návštěvu a případné
zážitky a dojmy. Doposud bylo popsáno již několik návštěvních knih. U studánky bývá vyvěšena krásná modlitba k Panně Marii a také pověst o chudé vdově a jejích dětech, které
odsud přinesly nemocné mamince uzdravující vodu a dokonce zlaťáky.
Z návštěvní knihy je patrné, že je toto místo poměrně hojně navštěvováno. Před zhruba
deseti lety, kdy se začal rozšiřovat geocaching, zde byla umístěna jedna z prvních „kešek“
v okolí Studence, takže sem našli cestu i další návštěvníci ze vzdálenějších míst.
Rekord v počtu návštěv Roubenky zcela nepochybně drží pan Jiří Kuřík, který téměř každou neděli přiběhne nebo přijde ke studánce a nabere vodu na nedělní kafe pro rodinu, a to
již více než čtvrt století, v létě i v zimě, téměř za každého počasí.
Cesta k Roubence je v poslední době značená. Vede kolem skautské lavičky „U Totemu“,
pak je možno pokračovat lesem nebo po louce. K Roubence lze také dojít cestou od sochy sv.
Františka doprava, podél letiště, v lese odbočit doleva a projít ke skautské lavičce „Roubenka“,
odtud dolů po louce k lesu, ve kterém je studánka ukryta.
Kůrovcová kalamita, která v posledních letech ničí lesy v celé republice, zasáhla i les
v okolí Roubenky. Část stromů poblíž Roubenky již byla vykácena, další jsou uschlé a kácení
je čeká. Atmosféra místa je pozměněna, ale pramen vody ze studánky nadále zurčí a stromy
doufejme brzy dorostou.
Historie Roubenky bude zapsána do obecní kroniky. Dění v období 2. poloviny 20. století
však není nikde zaznamenáno. Prosím všechny, kteří by mohli přispět nějakou vzpomínkou
či zážitkem týkajícím se tohoto místa, aby mě kontaktovali v knihovně nebo na tel.
721 828 912 nebo e-mailem helasok@seznam.cz.
Děkuji.
Ing. Helena Soukupová
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Z rOZhLasOvéhO archIvu

rudolf hendrych:
jak strejček Příhoda
zpíval na c. k. hejtmanství
v jilemnici Proletářskou
(16. 5. 1957)
V letech 1956–1957 vysílal Československý rozhlas oblíbený seriál s názvem Okénko
lidových autorů a vypravěčů. V jeho jednotlivých dílech zaznívaly hlasy českých herců,
kteří do zvukové podoby namlouvali texty, jež tvůrcům pořadu zaslali amatérští spisovatelé z různých koutů republiky. Cílem bylo v době budování „lidově-demokratického
Československa“ dát slovo „prostému lidu“ a poskytnout prostor pro realizaci jeho literárních ambicí. Pokud měly tyto amatérské texty navíc jakýsi socialistický nádech, zvyšovala se šance na jejich zveřejnění.
Velmi úspěšný byl v tomto pořadu Rudolf Hendrych z našeho Studence (č. p. 94),
z jehož textů vybrali pracovníci Redakce humoru a satiry, jež seriál připravovala, hned
dva. První byl odvysílán 26. 5. 1956 a jednalo se o humornou vzpomínku na cestu studeneckého pana Koláře za dcerou Andulou do Prahy. Tento Hendrychův text namluvil
do mikrofonu herec Stanislav Neumann, známý například jako představitel čerta Omnimora z filmové pohádky Hrátky s čertem. Druhý Hendrychův příspěvek, v němž zavzpomínal na trampoty studenecké rodiny Příhodových v dobách rakouské monarchie,
zazněl v éteru 16. 5. 1957 a jeho namluvení se ujal herec Richard Záhorský. Tento Hendrychův text, který se zachoval v Archivu Českého rozhlasu, je cenný tím, že je sepsán
v (pod)krkonošském nářečí a dokumentuje jeho typické rysy. Jedná se především o používání zdvojeného „nn“ místo „dn“ (dnes → nnes), vkládání „e“ mezi některé souhlásky
(prkno → perkno), používání „u“ místo „v“ (šavle → šaule), vkládání „v“ na začátek slov
(obraz → vobraz), zkracování samohlásek (víte → vite), odlišné koncovky slov oproti spisovné češtině (velký → velkej) a mnohé další. Dnes již toto nářečí ve své komplexnosti
neexistuje, ač některé jeho znaky ve své mluvě stále používáme. O stavu podkrkonošského dialektu v polovině padesátých let, kdy Rudolf Hendrych svou vzpomínku psal,
se může čtenář níže přesvědčit v jejím přepisu.
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Rudolf Hendrych: Jak strejček Příhoda zpíval na c. k. hejtmanství v Jilemnici Proletářskou;
16. 5. 1957, 15.00:
Nnes vám povim, jak strejček Příhoda na c. k. hejtmanství v Jilemnici zpíval Proletářskou.
Tak u nás vostávali ňáký Příhodovi. Na horách takový diuný mena nejsou, ale voni se k nám
přistěhovali pámbuť vi vodkud – možná taky přes tři řeky jako nebožtik praotec Čech. No
a že se im ten herbatej fatrland líbil, tak u nás zvostali. Vo to vostávání tenkrát nebyla taková
nouze jako nnes, třeba sme měli vo sto čísel míň a vo sto obyvatel víc, a tak i Příhoda sehnal
senničku hned. Voni se mohli stěhovat třá každej tejden, protože měli potah i stěhovák svůj
a nic je to teda nestálo. Vozejk měli takovej stoláček, jako mívali truhláři a šeuci, jenomže
měl každý kolo jiný, ale srounali na něj celý bytový štáchloví najennou. Příhoda se zapřáh
za provaz, vona do kopce zatlačila a jeli jako baroni.
Vite, vono se tenkrát vostávalo jen v jenný sennici. V každý sennici byl kalcouskej stau
a jak chasa dorůstala, přibejvalo i stavů, protože z toho koukalo živobytí, a tak pro tyhle
nnešní daremnosti nebyl plac. Ňákej ten šifonér nebo cinkost měli jen ve městech u pánů,
kde ty ušelijaký střepy nepotřemný služka za pár šestáků měsíčně se strachem votírala.
Musím se ale vrátit k Příhodom…
Tak dyž k nám přijeli, my kluci sme nejdříu vočumovali z dálky, pak blíž a blíž, až sme se
dostali k nim a pomohli jim to nosit do senničky, aby Příhoda moh jen rounat. Tak sme tam
jejdřiu vonnesli dje nízký tesařský kozičky a pět asi dvoumetrovejch vohoblovanejch perken.
Příhoda postavil ty kozičky na dýlku těch perken vod sebe, pak na ně štyry ty perkna přibil
a byla postel hotová. Na den to byl zase velkej stůl, na kerym Příhoda ďál ušelijaký věci vod
řemesla. Na noc na ty perkna položili pět pytlů vycpanejch slamou a šestej pod hlavu. Na
přikrytí měli ze starejch bund, kalhout a sukeň sešitou takovou tlustou deku. Příhodka říkala,
že u nich může spát i kníže. Na sedění dal Příhoda to pátý prkno na dva kerčky z háje.
U kamen měli lajc, eště s jednym perkynkem dole pro hernky a to bylo všechno. Takový zařízení nnes novej byt nedodává. Dyž sme to měli složený, tak přinesli eště jejich haranti každej
dva vobrazy. Na jennom byla bitva u Solferina, jak dragouni řežou šaulema do Talijánů. Napřed byl Příhoda, toho sme hned poznali, protože měl celou hlavu na tom dragounoj nalípnutou, jak šaulej přesekává Talijána sakumpak i s koněm na dje půlky.
Hned druhej den šel Příhoda shánět práci. Protože se ve Verchlábi zrouna staujely fabriky,
zabod se jako tesař tam. V letě se to živobytí eště přetlouklo, ale horší to bylo v zejmě. Z tech
12 grejcaru za hodinu, co starej vyďál, se na zejmu mnoho neušporovalo, a tak byl starej rád,
dyž někdo přines něco zdrátovat nebo i čůchy spravit. Taky tam jennou dones starej Najmon
hodiny, eště se dřevěnym verkem, že prej nejdou, aby se na ně poďval. Příhoda řek, že tomu
nerozumí a že se do toho nedá. Ale Příhodka zablejskla vočma a poudá: „Na fabrikách střechy udělat umíš a na pitomý hodiny se kouknouť nemůžeš?! Jen je, sousedku, nechte tady,
já už to s těma hodinama zrychtuju, to budete koukat!“
A koukal. Za čas mu Příhodka podala práznej hodinovej baráček a v kornoutě kolečka:
„Vite, sme poctiví lidi, nic sme si z toho nenechali a starej všecko červenou barvou jaksepatří
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vocejchnoval, jako to dělaj na stavbách, aby se hned poznalo, co kam patří. Teď vám to dokáže dát dohromady třeba i Švarc hodinář ve Verchlábi, to už nic není, hlauně, že sou rozebraný!“ Jak to dopadlo, to už nepamatuju. Ale Příhoda byl velkej dobrák. Jennu chybu však
přeci měl – byl socialist. Jak přišel mezi lidi, hned proti pánum a fabrikantum. Krz to měl taky
velkou známost se žandárama, ale pořád mu nemohli nic udělat. Jennou ale měl na mále.
Zapíjeli tenkrát na staubě glajchu – bylo to zrovna před volbama a ten Příhoda se dal do
řečňování a nakonec začal zpívat:
Chudý čloujek je stvořený jenom pro bídu,
Ten aby se plahočil jen na panskou třídu.
Čloujek má být vlastním pánem, pánem svobody,
Neb tak praví náš posvátný zákon, zákon přírody.
Kde je svoboda? U nás jen bída,
otrok se zbraní hlídá poklady národu uloupený,
by se na ně neodvážil lid vyděděný…
Nedozpíval. Sebral ho žandár a hajdy do Jilemnice na hejtmanství. C. k. hejtman to ani
nenechal vodležet, dyž mu žandár přednes raport, a protože ten žandár byl Němec a tu písničku si nepamatoval, musel jí Příhoda zazpívat hejtmanoj. No ten si na Příhodu houk: „Číhoda, já ti dát panskou čídu a fotrok se zbraní – to jako fojak, ne? Proč ty tak zpívat, vas?“
Příhoda kouká a pak najennou poudá: „To je právě to, muj kluk už nebude voják!“ Hejtman
na to: „Štátskripl?“ „Ne, pane hejtman, vodvedli ho k landvérům. A to nejsou vojáci, proto
ani nepřísahaj, jen se dušujou a říkaj, pámbuťví, že neutečou!“
Hejtman vyvalil oči, ale pak se dal do smíchu a jen řišel. Příhodu pustil.
A ten se jen zubil, dyž vypravoval, jak si na c. k. hejtmanství zazpíval proletářskou. Že měl
ale věčí strach z tý svý sedmý svátosti doma než ze zauření, to neřek. Z vopaternosti ale už
tak neřečnil. Bylo tenkrát před volbama a k tomu slibů jako po dobrý zejmě sena. I kalci se
chtěli organisírovat, aby z těch Pfepfrkornů, Škarpelerů a jak se ty textilbaroni menovali, vymačkali vo dva krejcary víc vod štuky. Volby ale prošly, kalci se nesorganisírovali, protože se
nemohli z celejch Kerkonoš sejít a textilbaroni jim 2 krejcary vod štuky uterhli. Ve fabrikách
prej by jim to uďáli za polovic, ale musej mít taky sjedomí s ručníma kalcema. Že ten srabouskej matriál by jim ve fabrikách neuzali za práci, to neřekli. Pak že měli tenkrát páni s chudejma cit!
Tak to bylo po volbách jako před nima. Kyselo a bandory, jen někdy v neděli kafe z praženýho žita a cikorie, voslazený pašovaným cukerinem.
No a jak strejček Příhoda s tim svym generálem v sukních to selzavý oudolí přeputoval,
to vám povím až zase někdy jindy…
TomášPánek
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ZPrávy
ZŠ a MŠ studenec
Školní rok 2021/2022 už pomalu zavírá svá vrátka, i když oficiálně trvá až do konce
srpna 2022. S jeho hodnocením a výsledky celoročních soutěží budou seznámeni čtenáři
Studeneckého zpravodaje tradičně ve čtvrtém čísle.
Zásadní a v tuto chvíli již zcela známou novinkou je jmenování nového ředitele studenecké školy s nástupem do funkce 1. srpna 2022. Osmičlenná konkursní komise doporučila radě Obce Studenec jmenovat ředitelem školy Mgr. Michala Chrtka, který se
jako jediný do konkursního řízení přihlásil. Před uzavřením přihlášek do tohoto konkursního řízení projevili svými návštěvami ve studenecké škole předběžný zájem o tuto pozici další uchazeči, ale vlastní přihlášku z různých důvodů nakonec nepodali.
Zcela novou skutečností pro studeneckou školu a jednotlivé pedagogy je začlenění
a vzdělávání jedenácti ukrajinských dětí rovnoměrně rozložených do mateřské a základní školy. V každém případě je třeba vyzdvihnout velký zájem nových ukrajinských
spolužáků o výuku a ve většině případů i velkou pomoc všech spolužáků. Pochopitelně
se najdou i výjimky, které pramení z různých dezinformací a záměrných „štvavých“ zpráv,
se kterými se často marně snaží naše společnost vyrovnat. Stále si nedokážeme uvědomit a přijmout skutečnost, že ve světě je na tom devět z deseti dětí hůře než děti v České
republice.
V průběhu dubna byla zahájena rekonstrukce střechy na budově B, kterou zajišťuje
Stavební společnost Hostinné. Byla odstraněna nevyhovující střešní krytina a bude nahrazenou plechovou krytinou včetně výměny střešních oken. Zároveň probíhaly intenzívní
terénní úpravy v okolí budovy C, aby vše bylo připraveno pro další ročník Studeneckých
mílí. Do největší učebny budovy C byla pro divadelní představení devátých tříd nainstalována odbornou firmou snímatelná opona a ve školní jídelně byl rozšířen nerezový odkládací pult pro použité nádobí. V jarních měsících také byly provedeny veškeré povinné
revize venkovních zařízení a herních prvků a pravidelné elektrické revize ve všech budovách a přilehlých zařízeních (částka za všechny revize převyšuje 100 000 Kč). Postupně byl
zpracován plán prázdninových oprav včetně uzavřených smluv s dodavatelskými firmami.
Obdobně jako ve všech oborech stoupají nejen ceny za materiál a prováděné práce, ale
chybí i kapacity na zajištění jednotlivých zakázek.
A protože další číslo vyjde až ke konci prázdnin nebo začátkem příštího školního
roku, přejeme všem žákům studenecké školy pohodové prázdniny a všem čtenářům
„milé rozmarné léto“.
PaedDr.PetrJunek
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Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota
Předjarní a jarní dny jsme trávili procházkami po okolí. Pozorovali jsme měnící
se přírodu a pomalu mizející sníh na horách, na které máme krásný výhled.
Navštívili jsme divadlo v MŠ Studenec,
kde jsme všichni společně zhlédli pohádku. Pak jsme s předškoláky navštívili
naše prvňáčky.
Věnovali jsme se jarnímu tvoření a přípravám na Velikonoce. Sázeli jsme osení,
zdobili vajíčka, připomněli si tradice a učili
koledy. Zpestřením pro nás byla velikonoční stezka plná úkolů, hádanek a dobrůtek za splnění.
Po Velikonocích se naši předškoláčci
připravovali na zápis do školy, na který se
všichni moc těšili, a byli rádi, že se mohou
konečně fyzicky účastnit. V dalším týdnu
jsme se věnovali přípravě na čarodejnice.
Nechyběla tradiční výroba čarodejnice
a další čarodějnické tvoření. V pátek jsme
si užili na naší zahrádce čarodějnou stezku
plnou úkolů a zábavy. Dopoledne jsme zakončili tradičním pálením čarodejnice. Na
začátku května jsme navštívili opět MŠ Studenec a prostřednictvím programu INTER-
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HAF jsme se učili, jak se chovat v přítomnosti pejsků. Po programu jsme si s dětmi
užili prostředí školy, v amfiteátru děti předvedly koncert s písněmi od rockových skupin. I když to byla veliká legrace a děti
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chtěly zpívat dál, nechtěli jsme narušovat
probíhající výuku ve škole. Dále jsme si pohráli na hřištích, navštívili jezírko s altánem
a celkově jsme si dopoledne krásně užili.
Dále moc děkujeme za pozvání na divadelní představení Řachanda a Nejkrásnější hádanka v podání žáků 9. tříd. Moc se
nám to líbilo, úžasná atmosféra a skvělé výkony. Moc děkujeme žákům a jejich učitelkám za nezapomenutelný zážitek.
Dále jsme oslavili Den dětí na naší školkové zahrádce, plnili jsme sportovní úkoly
a celé dopoledne jsme se hezky bavili. Vysoutěžili jsme něco památku, něco na dobrého na zoubek, diplom za účast a na závěr
nechybělo ani naše oblíbené „pršibonbony“
Zatím poslední akcí na začátku června
byla návštěva lomu ve Studenci, moc děkujeme panu Horáčkovi za odborný výklad, provedení po lomu a obdarování dětí
krásným kamínkem. Z lomu se nám vůbec
nechtělo, ale vzhledem k tomu, že nás čekala cesta pěšky do Zálesní Lhoty, museli
jsme pomalu vyrazit na cestu. Zastavili
jsme se na točenou zmrzlinu, aby se nám
lépe šlo. Cestou přes Strážník jsme se ko-
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chali výhledem na hory, ještě cestou sbírali
kamínky a výlet jsme si krásně užili.
Krásné nadcházející letní dny Vám přejí
děti a celý kolektiv z MŠ Zálesní Lhota.
Mgr.JanaKázmerová
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Zápis do 1. ročníku ZŠ studenec
V pátek 22. dubna 2022 proběhl v ZŠ
a MŠ Studenec zápis budoucích prvňáčků.
Po 2 letech, kdy zápis do 1. tříd mohl probíhat administrativní cestou, proběhl v naší
škole zápis i s oblíbenou motivační částí.
Do školy se postupně dostavilo 26 slavnostně naladěných dětí v doprovodu
nejen svých rodičů, ale často i mladších
sourozenců. U vchodu do školy vítali příchozí žáci 8. B Jana Vanclová, Nela
Skrbková, Petra Ottová a Jakub Vydra, kteří
je uvedli do třídy, kde bylo připraveno pro
děti i rodiče zázemí. Všichni zde mohli
ochutnat koláč, který upekly děti v kroužku
pečení pod vedením V. Bekrové, osvěžit se
džusem nebo kávou. Současně zde děti
tvořily ve spolupráci s „pomocníky“ z 8. třídy kytičku s lízátkem, kterou pro ně předpřipravily děti ze ŠD pod vedením Z. Weissové.
V zápisových třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Evě Novákové a Pavlíně Ottové, co všechno už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na 1. třídu
se těší. Jen bude třeba často dopilovat „řeč“, která umí hodně potrápit.
Za odměnu si děti odnášely kindervajíčko s překvapením a pozvánku ještě k dalším
třem návštěvám velké školy.
Příští školní rok přivítáme v naší škole 23 nových prvňáčků.
PaedDr.DanaSynková,ZŘŠ

POhádKOvé PutOvání ŠKOLOu
3. 5. 2022 se předškoláci přišli poprvé podívat do školy, kterou budou od září navštěvovat. 6.B pro ně připravila pohádkovou cestu. Děti dostaly papírek a pohádkového
průvodce a vyrazily na různá stanoviště, kde plnily různé úkoly. V jídelně se učily zacházet s tácem, u bufetu poznávaly chutě ovoce poslepu, v šatně prolézaly bludiště,
ve třídě zkoušely mazat tabuli, ve družině zkoušely hlavolamy. Cestou potkaly Pata
a Mata, Annu a Elzu, Avengers, Křemílka a Vochomůrku, Macha a Šebestovou, Šmouly,
čarodějnice, Rákosníčka, Pipi a piráta a další. Na konci na ně čekala sladká odměna
a všichni si tento den užili.
KubaTauchman,žák6.B
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DaLŠí úspěchy
Ve VěDoMostních soutěžích
olympiáda z anglického jazyka
Konečně po dvou letech se konala olympiáda z anglického jazyka prezenčně. V loňském roce se konala pouze
distančně a okresní kolo se vůbec nekonalo, pouze krajské
kolo v Liberci. Myslím si, že to muselo být hodně náročné
jak pro žáky, tak i pro porotu.
V letošním roce se školní kolo konalo již v prosinci, kdy
nám vyšli jasní vítězové, pro kategorii I. A. (6.–7. ročník)
Kryštof Kalenský ze 7. A. (foto nahoře), a pro kategorii II. A.
(8.–9. ročník) Barbora Vokáčová z 9. A (foto dole). V únoru
ještě stále nebylo jasné, zda se okresní kolo anglické olympiády vůbec uskuteční. Letos byla velká změna v tom, že
se okresní kolo nepořádalo v Semilech, ale v Jablonci nad
Nisou, a to 9. března. I přesto se naši žáci umístili na předních místech, Kryštof na 2. místě a Bára na 3. místě, což
nás dvojnásobně potěšilo. Bohužel v I. kategorii se dál do
krajského kola už nepostupuje. Ale i tak můžeme Kryštofovi poděkovat za krásný výkon. Co se týče Báry, tak letos
poprvé umožnili zúčastnit se krajského kola i těm, co byli
na 3. místě. Dříve jezdívali jen ti, co se umístili na 1. a 2.
místě, což nás velmi mile překvapilo a zároveň i potěšilo.
Krajské kolo v Liberci se konalo 10. května. Bára si
vedla velmi dobře a umístila se na krásném 9. místě. Velmi
dobře si vedla v poslechovém testu, kde získala krásných
20 bodů, přičemž nejlepší žák měl 22 bodů z celkového
počtu 25 bodů, z čehož 2 poslechy byly už na úrovni B2
(což je jazyková úroveň, kterou skládají maturanti na SŠ).
Myslím si, že všichni, co se dostanou do krajského kola,
jsou už vítězové, protože v umístění rozhodují už jen nepatrné rozdíly.
Bára velmi ocenila, že se mohla zúčastnit anglické
olympiády v krajském kole, neboť měla šanci se porovnat
s žáky z jiných škol, a tím získala novou zkušenost, která ji
dodala motivaci k pokračování ve studiu angličtiny. Touto
cestou bych chtěla Báře popřát hodně jazykových úspěchů i v dalších letech, kdy bude reprezentovat Střední integrovanou školu se zaměřením na informační služby.
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archimediáda –
fyzikální olympiáda
kategorie G
V pátek 29. dubna 2022 se konalo okresní kolo Archimediády –
fyzikální olympiády kategorie G pro
7. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
Studeneckou školu reprezentovali
3 žáci, kteří obsadili první 3 místa.
1. místo Míra Greguš, 2. místo Dominik Kudr, 3. místo Kristýna Lošová, všichni ze 7. A. Vítězům gratulujeme za úžasné výsledky a děkujeme za reprezentaci školy.

Biologická
olympiáda
11. 4. se konalo okresní
kolo Biologické olympiády
v Semilech. Ze 17 účastníků
gratulujeme Šárce Hamáčkové ke krásnému 9. místu
a Pepčovi Šedivému k úžasnému 2. místu a postupu do
krajského kola do Liberce,
kde obsadil skvělé 6. místo.

ekonomická olympiáda
V pátek 29. 4. 2022 se konalo okresní kolo Archimediády – fyzikální olympiády kategorie G pro
7. ročníky základních škol a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií.
Studeneckou školu reprezentovali 3 žáci, kteří
obsadili první tři místa: 1. místo Míra Greguš,
2. místo Dominik Kudr, 3. místo Kristýna Lošová,
všichni ze 7. A.
Vítězům gratulujeme za úžasné výsledky a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr.LucieJiříková,vyučujícíanglickéhojazyka
MarianaGregušová,vyučujícíF
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ZOO rIsKuj
Dne 27. 4. naše třídy 8. A a 8. B navštívily Technickou univerzitu v Liberci. Tři z našich
spolužáků totiž „účinkovali“ ve hře ZOO Riskuj. Skončili na sedmém místě, ale snažili se
a my jako podpora jsme jim moc fandili.
Poté jsme navštívili libereckou ZOO, kde nás provázel jeden ze zaměstnanců, a mohli
jsme vidět různá zvířata. Po exkurzi v ZOO jsme šli na náměstí a dostali jsme na hodinu
rozchod. Každý mohl navštívit, co chtěl. A pak už jsme šli na vlakové nádraží a jeli jsme
domů, kde nastala nejlepší část dne – sezení s paní učitelkami ve vlaku.
Finálové kolo soutěže ZOO Riskuj reprezentoval tým ve složení Josef Šedivý, Ondřej
Jirout a Viktorie Čapková. Každý ze soutěžících se připravoval na předem daná témata.
Otázky byly zaměřeny na historii ZOO, areál ZOO, zvířata v ZOO, ale také na chovatelské
pomůcky a potravu zvířat. Každý tým si vybral postupně 7 otázek a 1 byla bonusová.
Soutěž byla zajímavá a poučná.
Zážitky z celého dne sepsaly Natália Tůmová a Anna Šulcová jako zástupci fanoušků
a Josef Šedivý jako jeden ze soutěžících.
Žáci8.BNatáliaTůmová,AnnaŠulcová,JosefŠedivý
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DopraVní soutěž
MLaDých cykListů
okresní soutěž
koŠťáLoV
Mezi další tradiční soutěže, kterých se
účastníme, je „dopravka“. Není to jen dopravní hřiště a jízda zručnosti, ale soutěžící
musí prokázat i znalosti ze zdravovědy
a z pravidel silničního provozu (testy). Naší
školu reprezentovala dvě družstva, družstvo
mladších žáků ve složení Jaromír Bulušek,
Jakub Tauchman, Laura Buďárková a Bára
Trejbalová obsadilo 6. místo. Starší žáci ve
složení Vojta Trejbal, Kuba Vaníček, Petra Brožová, Kája Pavlová vybojovalo 1. místo a tím
si zajistili i postup do krajského kola do Liberce. Vynikající výkon předvedl Kuba Vaníček, který byl mezi staršími žáky nejlepší
a obsadil 1. místo mezi jednotlivci.

krajské koLo
LiBerec
Družstvo starších žáků ve složení Vojta
Trejbal, Kuba Vaníček, Petra Brožová, Kája
Pavlová postoupilo do krajského kola, které
se konalo v Liberci. Plnili obdobné úkoly jako
v okresním kole, pravidla silničního provozu,
dopravní hřiště, jízda zručnosti, zdravověda
a labyrint (práce s mapou). Žáci si vedli výborně a přes chyby v testu si přivezli krásné
2. místo.
Mgr.AlexandraBrožová
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řachanda
V týdnu od 23.–27. 5. hrála třída 9. A divadlo „Řachanda“. Celkem odehrála 14 představení – pro školu, školku, rodiče a veřejnost. Kromě vtipných promluv se v pohádce
objevuje i mnoho ponaučení. Hlavní myšlenkou se stalo motto: „Co dáváš, to se ti vrátí.“
Diváci se u pohádky pobavili a odcházeli s úsměvem. Deváťáci si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se k této týmové práci postavili. Mnozí překonali sami sebe a svými výkony
mile překvapili ostatní…
Takto hodnotí svou „divadelní zkušenost“ sami deváťáci:
• „Po přijímacích zkouškách jsme neváhali a hned po Velikonocích jsme začali s učením
scénáře…“
• „Když jsme začali zkoušet, tak všichni chtěli hrát strom nebo dělat s oponou…“
• „U nacvičování divadla byla legrace, když někdo řekl něco jiného, nebo se rozesmál…“
• „Před generální zkouškou jsme byli všichni nervózní…“
• „Vždy před divadlem jsme měli pokřik (naše oblíbená scéna z divadla) – Holo…co?
Holoto!“
• „Spousta z nás se naučila bojovat se stresem, který jsme měli snad všichni, ale společně jsme se ho dokázali zbavit.“
• „Máme spousty krásných vzpomínek, klidně bych si to zahrála znovu, moc mě to bavilo, věřím, že na to budeme všichni dlouho vzpomínat.“
• „Myslím si, že jsme to zvládli na jedničku a že jsme o dost lepší parta…“
Mgr.MonikaMečířová,vyučujícíČJa režisérkaa žáci9.A
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MaLé ohLéDnutí Za činností

ŠkoLní Družiny

tentokrát VŠechny tři skupiny

1. parta – Prvňáčci
V září jsme se sešli ve školní družině
s 29 „malými prvňáčky.“ A nyní se za pár dní
budu loučit s „velkými zkušenými prvňáčky.“
Za tu dobu jste, moji milí kamarádi,
opravdu vyrostli. A to nejen fyzicky. Já
vidím ty obrovské pokroky, které jste dokázali. Moc si vážím společně stráveného
času a děkuji Vám za bezva chvíle ve školní
družině. Každý týden společně „pracujeme“ na jedno společné téma (teď aktuálně je to téma bezpečné jízdy na kole,
minulý týden to byly včely, předtím hmyz,
připravovali jsme se na svátek matek, užívali si čarodějnice, pomáhali jste mi připravit tvoření na zápis do budoucí první třídy,
oslavili jsme spolu Velikonoce, … a tak bychom mohli pokračovat proti proudu času
30

až k našemu prvnímu zářijovému týdnu
s tématem seznamování. Ale každý týden,
každý den pracujeme především na tom,
abychom se společně měli hezky. Stále si
říkáme, jak je to důležité užívat si společný
čas v poklidu a s úsměvem. Společně se
nám podařilo spousta. A já bych si moc
přála, kéž bychom si odnášeli v sobě
mnoho společných chvil, společné tvoření,
hraní, zpívání, sportování i zážitků z přírody… ale především pocit, že být spolu je
moc krásné. Snažme se být k sobě milí, rozdávat pohodu a úsměv a řešit velké i malé
výzvy v poklidu… Myslím, že se nám to
mnohdy velice dařilo, tak ať se daří i dál…
a nejen „mým velkým prvňákům.“ Krásné
dny.
Mgr.ZuzanaWeissová,
vedoucívychovalelkaŠD
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2. parta – druháci
Druhé oddělení navštěvují především druháci,
banda je to skvělá a nezkazí žádnou legraci.
Venku rádi lítáme, nejraděj však tvoříme.
Většinu, co vytvoříme, tak si doma vystavíme.
Duha, vločky, pomlázka, víla, srdíčka…
Vytvořit to – je pro nás chvilička.
Nástěnku u cizích strávníků tvoříme
a u jídla je těšíme.
A co tu po nás zbude na prázdniny?
Kolektivní práce – mega akvárko, kde jsou i ryby!
I když je to tu fajn, máme to tu rádi, máme tu kamarády, …
My všechny „rybky“ ze družiny,
už se těšíme, až odplujem na prázdniny.

Bc.VendulaViková

3. parta – třeťáci,
čtvrťáci a páťáci
Během tohoto školního roku naše oddělení školní družiny mělo řadu aktivit.
Společně s dětmi jsme pracovali na plánku
vlastního lesního bunkru, který v následujících týdnech děti za pomoci vychovatele
postavili na kraji lesa. Cílem této akce bylo
kromě skupinové spolupráce dětí na jednotlivých detailech nákresu následně
„lesní domov“ realizovat, což se za necelé
dva měsíce opravdu podařilo.
V zimním období jsme zvolili práci s papírem, barvičkami a vyráběli s dětmi lesní
skřítky, v předvánočním čase pak přáníčka
maminkám, andělíčky, ozdoby z barevných papírů, nebo betlém z kartonů. Dále
jsme hojně využili interaktivní tabuli a program Didakta, kde se děti pomocí různých
her učily poznávat zvířata, počítat, velice
oblíbená byla vyjmenovaná slova, kde se
soutěžilo na čas a přesnost. Dále potom
vybarvování dopravních značek a na jaře

pak především hádání otázek z dopravní
výchovy. Nechyběly ani pohybové aktivity,
jako bobování, nebo poznávání okolí v terénu.
S příchodem teplého počasí si děti oblíbily dětské hřiště před školou. Tam se stal
dominantní převážně fotbal a je mi potěšením, ze se některé děti následně samy
přihlásily do studeneckého oddílu kopané
a chodí na pravidelné tréninky a zápasy.
Oblibě se těšily také orientační hry v terénu, jako stopovaná a různé hry na zdejší
„stezce“ za školou. Nedílnou součástí byly
i výpravy spojené s hledáním a poznáváním polodrahokamů.
A nesmím opomenout ani pravidelný
úklid všech prostor družiny, při kterém
vládla týmová práce a každý dostal na starost dobře uklidit jeden úsek.
M.Pešta
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exkurze
ŠKOda autO vrchlabí
V pátek 20. 5. 2022 absolvovali žáci 8. ročníku v rámci předmětu Volba povolání exkurzi do vrchlabského závodu ŠKODA AUTO a. s. Obě třídy i s pedagogickým D. Synkovou
a A. Brožovou postupně prošly výrobou a navštívily i vzdělávací středisko, kde se zaměstnanci připravují na svoji pracovní pozici.
Exkurzi pro nás skvěle připravili kmenoví zaměstnanci „Škodovky“ pánové Jaroslav Hák, koordinátor mechanického
obrábění kol DQ 200 a Bc. Michal Štefan –
koordinátor sériového plánování mechanického obrábění DQ 200. Byli pro nás výbornými průvodci, kteří nás seznámili
s provozem i přípravou zaměstnanců
a uměli zodpovědět na všechny naše
otázky. Patří jim za to náš velký dík!
A postřehy od žáků Matěje Tauchmana,
Pepy Šedivého a Petry Ottové:
Byli jsme se podívat v provozu Škoy Auto a. s. na výrobu automatických převodovek. Zjistili jsme, že se převodovka skládá z 352 součástek. Viděli jsme jednotlivé kroky výroby, jak se
obrábí, sestavuje. Pracuje se zde v úplně čistém, ale občas i ve velmi hlučném prostředí. Práce
je hodně zautomatizovaná a zrobotizovaná, ale neobejde se bez lidské pomoci. Hodně výrobků dělají jenom stroje, takže je to účinné a rychlé. Výrobek se nakonec nechá zabalit a odveze do automobilek do celého světa, kde se to přemontovává do aut.
Ve vzdělávacím středisku jsme se rozdělili podle tříd. S mojí skupinou jsme šli jako první
k automobilové dráze. Tvarem byla postavena do osmičky. Tudíž oba závodníci měli stejné podmínky. Začínali kluci a postupně jsme se všichni prostřídali. Ze začátku to bylo o vyzkoušení, ale
postupně jsme se zlepšovali. Bylo to těsné, ale vyhrála P. Ottová se 43 koly za 3 minuty.
Dále jsme si zkoušeli změřit mikrometrem převodní hřídel.
Dle obrázku na monitoru jsme se pokoušeli rozmístit součástky na pracovní paletku. Nejdříve jsme rozmístili součástky podle návodu s úvodním obrázkem a kódem. Potom jsme sestavovali vše na čas.
Všechny tyto aktivity nás moc bavily, protože si je mohl každý vyzkoušet.
Za zúčastněné žáky i pedagogy děkujeme panu Dr. Ivan Slimákovi vedoucímu závodu Škoda Auto Vrchlabí a. s., že nám umožnili tuto exkurzi zrealizovat, protože byla
velkým přínosem pro nás všechny zúčastněné.
PaedDr.DanaSynková
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A co o naší exkurzi publikují Škoda SPACE?
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rej čarodějnic v ZŠ studenec
29. 4. byste 5. B nepoznali. Po ránu vstupovali do třídy čarodějnice a čarodějové
a k údivu všech vítala ve třídě své žáky dokonce stará čarodějnice. Velkou pochvalu sklidili za nápadité kostýmy a líčení. Všichni se připravovali na páteční slet. Zaletěli se podívat i mezi žáky jiných tříd a vzbudili tak velké pozdvižení po celé škole. Velký úspěch
sklidilo „turbo koště“
staré čarodějnice a její
pavouček pro štěstí,
který pročesával žákům
vlasy. Nejvíce jekotu
a křiku způsobilo, když
rozhazovala po třídě
hrsti pavouků a klubka
svíjejících se hadů.
I když výuka v 5. třídě
neprobíhala tento den
zcela podle učebního
plánu, všichni si ten den
velice užili, o čemž
svědčí přiložené články
žáků 5. B Emmy Hákové
a Barbory Lízrové.
Mgr.MarcelaŠebková
třídníuč.5.B
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výlet albrechtice a Štěpánka
2. třída a 1. b
Náš školní výlet byl super. Jeli jsme
autobusem do Albrechtic a tam začal náš
příběh. Nejdříve jsme šli do továrny
DETOA, kde se vyrábí dřevěné hračky. Zapamatovala jsem si, že jejich hlavní postavou byli dříve Tofík a Tofinka, ale teď je
maskotem Krteček. Viděli jsme, jak taková
hračka vzniká, kde se suší dřevěné kostky,
jak se jednotlivé dílky barví nebo brousí.
Zajímavá byla také „Krtečkova porodnice“.
Když jsme si vše prohlédli, mohli jsme si
vyrobit svoji dřevěnou hračku. Já jsem slepila a ozdobila šperkovničku a krtka s myškou.
Potom jsme se najedli a přejeli na Štěpánku. Od autobusu byla celá cesta do
kopce. Když jsme tam přišli, byl to div. Ště36

pánka je krásná a velká. A kdo to ještě neví,
je to rozhledna. Udělali jsme si fotku a vyšli
nahoru po schodech. Byl z ní výhled do
všech stran, na Černou horu, Sněžku a celé
Krkonoše. Líbil se nám také malý obchůdek.
Po nakupování a svačině jsme se šli podívat na druhou stranu Štěpánky k velkému kamennému kříži. I tam byl krásný
výhled do kraje. Zahráli jsme si hry a vyrazili zpět k autobusu. Celou cestu jsme si
zvesela zpívali.
Moc bych chtěla poděkovat naší paní
učitelce Markétě Šimkové a dále paní učitelce Exnerové a Brožové, že nás tam vzaly.
Za2.tříduKlárkaJakoubková
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den otevřených dveří
v hZs jilemnice
13. 5. pátek navštívili žáci 5. B Hasičský záchranný sbor v Jilemnici. V rámci Dne otevřených dveří hasiči připravili žákům opravdu pestrý program. Po celou dobu se nám
věnoval jeden z hasičů se svým odborným výkladem. Žáci mohli zhlédnout veškerou
hasičskou techniku – vozy, vybavení atd. Hasiči jim dokonce umožnili vstup do hasičského auta, kde si vyzkoušeli sedlo řidiče i sedadla pro záchrannou posádku vozidla.
Procházeli také zázemím hasičského sboru. Žáci si mohli projít všechny místnosti
včetně posilovny a dokonce si mohli vyzkoušet jízdu na rouře, která pomáhá hasičům
v rychlejším přesunu do spodního patra. Někteří žáci a žákyně však tu odvahu ke skluzu
v sobě nenašli.

Na dvoře si žáci vyzkoušeli stříkání vodou z hasičské stříkačky, mohli se obléknout
do velice drahého a těžkého obleku, který má každý hasič připravený v době své služby
a musí se do něho navléknout do 2 minut od spuštění poplachu.
Žáci byli nadšeni z výkladu, zajímavostí a ukázek, které jim hasiči poskytli. Moc děkujeme hasičskému záchrannému sboru Jilemnice, že se nám plně věnovali a obohatili
tak žáky o další poznatky.
Mgr.M.Šebková,třídníučitelka
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návštěva u horáčkových
Ve středu 13. 4. 2022 jsme byli pozváni
k naší spolužačce Markétce Hylmarové a jejímu dědovi na jarní přírůstky. Na louce na
nás čekaly dvě kozy a dvě rozdováděná
kůzlátka. V králíkárně byli čerstvě narození
králíčci a jedno dvouleté morče. Po dvorku
pobíhala kočka Mininka a kocour Kevin
seděl pod autem. Děda Horáček nám vyprávěl o tom, jak chodí kozy na svatbu do
Žďáru. Nakonec na nás čekalo v pergole
občerstvení. Moc děkujeme za krásnou
návštěvu.
Žácia žákyně5.A
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recyklohraní v ZŠ
na stupních vítězů
Recyklohraní je dlouhodobý program, do kterého jsme zapojeni již od jeho počátku.
V rámci tohoto programu se na škole věnujeme environmentálnímu vzdělávání, výchově
a osvětě. Během školního roku vybíráme vysloužilé drobné elektro, baterie, mobilní telefony a tonery do tiskáren. Zároveň také plníme osvětové úkoly, které jsou školám
během roku zadávány. Za všechny tyto aktivity jsou školám přidělovány body. Pro větší
motivaci byla ve školním roce spuštěna nová celoroční hra o nejvíc nasbíraných bodů.
Do této celoroční hry se zapojilo celkem 1668 škol z celé republiky. Soutěž byla ukončena 15. 5. a po jejím vyhodnocení jsme se umístili na 1. místě v Libereckém kraji a celkově na krásném 2. místě v celé České republice. Za toto úžasné umístění obdrží škola
poukázku do sítě prodejen Kaufland na nákup odměn pro aktivní sběrače vysloužilého
elektra a ještě poukaz na tematickou exkurzi pro školy.
Děkujeme všem, kteří se svým sběrem a aktivním plněním úkolů podíleli na tomto
úspěchu. Velké poděkování patří také paní učitelce Ivaně Kučerové, která se svou 4. třídou pravidelně plní osvětové úkoly v kategorii první stupeň základních škol. Osvětové
úkoly za kategorii druhý stupeň základních škol jsou plněny žáky osmých nebo devátých
tříd.
ZaškolnítýmRecyklohraníIng.Mgr.VeronikaPlůchováa Mgr.AlexandraBrožová

nOc s anderseneM
Večtvrtek7.dubna2022seněkteřížáci2.–4.ročníkusešlik večernímuprogramu.Veškolenáspřivítalypaníučitelky,kterénámřekly,jakbudevečerprobíhat. Začali jsme společnou večeří z dobrot, které nám nachystaly naše
maminky.PotomjsmevyrábělihrnečeknebokocouraMikešes paníučitelkou
Ottovou.Pakjsmečetliz našichnejoblíbenějšíchknížek,kteréjsmesipřinesli
z domus paníučitelkouŠebkovou.Ještějsmevyplňovalikvízzaměřenýnavečerníčkys paníučitelkouKuříkovou.Posledníaktivitoubylastezkaodvahy,její
trasabylapoceléškole.V některýchmístechbylazpestřenastrašidly.Nakonci
stezkyjsmesivytáhlipamátečnímalovanýkamínek.Stezkupronáspřipravila
paníučitelkaChrástová.Potéjsmesepřevlékli,vyčistilizubya zalehlidonašich
spacáků.
ŠtěpánkaKuříková,žákyně4.B
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Patříme k sobě
Dne 20. 4. byli žáci 5. tříd pozvaní na festival Patříme k sobě, kterou pořádala Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z. s.
Na tento festival se pravidelně hlásí mnoho různých organizací, které se starají o handicapované. Každoročně na festivalu vystupují mladí i starší lidé s různými druhy a stupni
postižení. Tato úspěšná akce probíhá několik dnů a na různých místech semilského
okresu.
Žáci byli ve škole obeznámeni s tím, koho na jevišti uvidí vystupovat, a byli upozorněni, aby byli k účinkujícím tolerantní a chápaví. Výkony vystupujících byly však pro žáky
překvapením, nadmíru předčily jejich očekávání. Žáci byli nadšeni z výkonů, které byli
schopni vystupující na jevišti předvést. Soubory i jednotlivé umělce diváci v sále oceňovali velkým potleskem. Celý festival probíhal ve vřelé atmosféře, kterou si, jak účinkující,
tak diváci, velmi užívali.
Nikomu se ze sálu nechtělo odcházet, diváci stále vestoje vytleskávali poslední soubor Rytmy s rytmy, který celý sál roztleskal svou hrou na bubny a na pódium na závěr
přizval i všechny ostatní účinkující.
Festival má název Patříme k sobě a znamená jenom jedno, že všichni si jsou blízcí.
Vždyť by k sobě měli patřit nejen ti zdraví, ale také ti, kteří neměli takové štěstí a život
jim přinesl jiný úděl. Hudba, tanec i divadlo spojuje lidi i na celé planetě.
Překvapením bylo, že i žáci, u kterých se nedalo předpokládat žádné nadšení, velmi
kladně hodnotili jednotlivá vystoupení.
Ze slohových prací žáků vyznívá obdiv, pochopení, chvála a empatie právě k těmto
lidem s postižením.
Mgr.M.Šebková,třídníučitelka5.B.
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Výlet do prahy
V úterý 26. 4. jsme měli naplánovaný výlet do Prahy. V 7.15 jsme se sešli na vlakovém
nádraží ve Staré Pace. Jeli jsme vlakem, ve kterém jsme hráli karty. Cesta byla záživná,
ale dlouhá. Vystoupili jsme na hlavním nádraží.
První pražskou památkou, kterou jsme viděli, byla socha sv. Václava. Tam jsme dostali
pracovní listy, které jsme vyplňovali v průběhu cesty. První úkol se skrýval hned na Václavském náměstí. Když měli všichni splněno, vyrazili jsme do Muzea fantastických iluzí,
ze kterého máme mnoho fotek. Vyzkoušeli jsme si, jak nás klame spousta věcí, viděli
různé optické klamy a další kuriozity. Byla to celkem zábava.
Po krásné prohlídce už byl čas oběda, takže jsme zavítali do oblíbených fastfoodových restaurací. Dále naše cesta vedla k Pražskému orloji, který se po krátké chvíli čekání
rozezněl a ukázal nám dvanáct apoštolů. Byla to nádhera. Ze Staroměstského náměstí
jsme šli na Karlův most, kde byla hromada lidí, co malovali a také bylo vidět mnoho pražských památek. Pokračovali jsme na Malostranské náměstí a do Nerudovy ulice, kde
jsme měli najít dům U Dvou slunců, ve kterém se narodil Jan Neruda. Pak už jen kousek
k Pražskému hradu a do chrámu sv. Víta. Paní učitelky pro nás měly překvapení, že vystoupáme po točitých schodech do jedné z věží katedrály sv. Víta, odkud jsme viděli
celou Prahu. Poté jsme se po Starých zámeckých schodech vraceli dolů, svezli se metrem
a mířili zpět na hlavní nádraží. Ve Staré Pace se všichni rozloučili a odjeli s rodiči domů.
Celý výlet byl moc zábavný a všichni si ho užili.
Mgr.PetraSessa,třídníučitelkaa žáci7.A
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vyhlídky
u rokytnice
nad jizerou
V úterý 10. května jsme si objednali
hezké počasí a navštívili krásnou část Krkonoš. Úspěšně jsme vystoupali na čtyři vyhlídky (Lišku, Medvěda, Ovci a Horníka).
Zážitek to byl nezapomenutelný – v dobrém, tak trochu bojácném duchu. Na Lišku
čtvrťáci dorazili po turistickém značení.
Další možnost byla zdolat Lišku po horolezecku se sedákem, na laně. Instruktoři trochu pomohli a přilba prvního odvážlivce
už se objevila za zábradlím na poměrně
strmé skále. Největší adrenalin byl pro děti
pohled pod sebe – opravdu hloubka. Odvážný výkon si lezci mezi sebou vzájemně
dokumentovali a videa a fotografie z„akce“
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potom doma možná vystrašily nejednu
maminku. Mnozí překonali sami sebe
a o tom to je. Další vyhlídky, cesta do Jablonce nad Jizerou, zmrzlina, nanuky,
hezké dětské hřiště – to byla pohoda. Co
nebyla moc pohoda, to byla cesta do Martinic autobusem místo vlakem. Výluka je
výluka a přes to nejede vlak.
Mgr.IvanaKučerová,třídníučitelka4.A
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KeraMIKa

jako oblíbená zájmová činnost
Než si odneseme naše výtvory domů,
chceme se s vámi podělit o radost, kterou
nám keramika přináší. Tyto hrníčky, misky,
svícínky a sluníčka dopletená pedigem
jsme tvořili ve 3. a 4. třídě po vyučování
v rámci zájmového Výtvarného kroužku.
Cesta od hrnčířské hlíny, modelování,
hlazení, sušení, první výpal v peci, glazování,
následný druhý výpal při vysoké teplotě je
hodně zdlouhavá, ale o to větší je pak překvapení a radost zároveň z hotových výrobků.
Zavšechnyšikovnépacičky
Mgr.IvaExnerová

Pletení košíků z pedigu
Žákyně 4. a 5. tříd si zvolily v rámci výtvarného kroužku pletení košíků z pedigu. Dna
nám vyrobili ochotní truhláři, takže jsme oplétaly stěny. Opletek ze tří prutů střídalo pletení, ze dvou a na ozdobu jsme vybraly oranžovou šénu. Cesta nebyla vždy snadná, ale
nakonec všichni dokončili košík k závěrečné uzavírce. Jak dopadly košíky, vidíte sami.
ZavšechnyšikulkyMgr.IvaExnerová

45

Studenecký zpravodaj

3 I 2022

ŠkolNí
sportoVNí klub
Obnovený Mcdonald’s cup
V kategorii 2.–3. třída, se školního kola
fotbalového Mc Donald‘s Cup zúčastnilo
31 hráčů a hráček naší školy, rozdělených
do čtyř družstev. Čekalo je tak 6 urputných
bojů se spoustou branek. Uspěli favorité
z 3. třídy, konkrétně 3. A, kterým na záda
překvapivě silně dýchali hráči 2. A. O prvním místě po vzájemné remíze rozhodovalo až celkové skóre, kde byli o jeden gól
lepší třeťáci. Dalšími v pořadí byli hráči 3. B,
čtvrtí skončili hráči 2. B. Jako pokaždé po
skončeném turnaji, nezbývá než všem
hráčům a hráčkám poděkovat za kvalitní
fotbalové výkony. A pochvalu si zaslouží
Mgr. Petr Baudyš za organizaci turnaje
a deváťáci – Jakub Huřťák a Patrik Pacholík,
kteří turnaj spolehlivě odřídili.
V kategorii 4.–5. třída, se školního kola
fotbalového Mc Donald‘s Cup zúčastnilo
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50 hráčů a hráček naší školy, rozdělených
do sedmi družstev. Svým rozsahem tak byl
turnaj opravdu důstojným nástupcem turnajů pořádaných ještě před coronavirovou
dobou a rozhodčí (žáci deváté třídy) Patrik
Pacholík a Jakub Huřťák museli odřídit 27
soutěžních zápasů, opravdu nevídaný
počet. Uspěli favorité z 5. A třídy, kteří byli
bezkonkurenční při drtivém skóre 25:1. Na
druhém místě se s jedinou porážkou umístili hráči 4. B. Zasloužené třetí místo v turnaji obsadili hráči 5. B. Pořadí na dalších
místech bylo následující. Čtvrtá byla 5. A1,
pátá 4. A, šestá 4. A1, sedmá 4. B1. Pořadí
nebylo však tak důležité jako to, že možnost zúčastnit se měli všichni, kteří měli
zájem. Všem zúčastněným patří poděkování a těšíme se za rok na další fotbalové
souboje.

studeneckým fotbalistům se v okrskovém
kole Mc donald´s cup nedařilo
Po tříleté pauze se znovu rozběhl oblíbený fotbalový turnaj MC Donald´s Cup.
V kategorii mladších žáků (2.–3. třída), jsme
měli hned dvě družstva. Jednak vítěze školního kola, třídu 3. A a potom výběr nejlepších hráčů podle fotbalových trenérů SK
Studenec. Naše týmy bohužel na konkurenci nestačily a obsadily ve čtyřčlenné tabulce třetí a čtvrté místo. Naše hráče trápila
především koncovka, když z celkových šesti
odehraných zápasů obě družstva skórovala
jen dvakrát. Naopak obrana s brankářem inkasovala 32 branek.
Starší žáci (4.–5.) třída na tom byli podobně jako mladší. Ještě v početnější kon-

kurenci (celkem hrálo 5 týmů), obsadili poslední – páté místo. Skórovali pouze dvakrát a na kontě obdržených branek svítila
devatenáctka. To nemohlo na nejlepší rozhodně stačit.
Vítězem kategorie mladších žáků se stali
žáci ZŠ Roztoky, kategorii starších pak vyhráli
hráči ZŠ Jilemnice Komenského. Obě družstva tak postupují do okresního finále.
Poděkování tak patří především SK Studenec za vedení turnaje, Mgr. Petru Baudyšovi za organizaci a v neposlední řadě
našim deváťákům, Samuelovi Mečířovi, Patrikovi Pacholíkovi a Jakubovi Huřťákovi,
kteří celý turnaj odrozhodovali.

Štafetový pohár
Pro žáky prvního stupně je určen
Štafetový pohár, v němž startuje šestnáct žáků prvního stupně od 2. do
5. ročníku a běží celkem čtyři štafetové závody (dvě štafety 8 × 100 m
a dvě štafety 8 × 200 m). Studenečtí
závodníci statečně bojovali s velkými
městskými školami a po přepočtu
výsledků obsadili celkové 3. místo
v rámci semilského okresu.
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Krajské ﬁnále v orientačním běhu
Po dvouleté přestávce se opět rozběhly
školní soutěže i v orientačním běhu, ve
sportu, ve kterém studenecká škola dosáhla zatím největších úspěchů včetně tří
startů na Mistrovství světa škol.
Letošní krajské kolo uspořádal turnovský oddíl orientačního běhu v turnovské
čtvrti Vesecko a pro závodníky škol Libereckého kraje připravil městský sprint. Studenecká škola si vedla nadmíru úspěšně
a zcela překvapivě si ziskem druhého místa
v hlavní kategorii vybojovala postup do
Celostátního finále do Prostějova.
V nejmladší kategorii žáků 1. až 3. ročníků získala druhé místo Markéta Chrástová, v kategorii 4. až 5. ročníků doběhl
Patrik Urbanec na 2. místě a 3. místo přidal
Oldřich Šimek. V hlavní kategorii vybojovala v kvalitní konkurenci 22 závodnic
3. místo Barbora Chrástová.
pořadí družsteV
kategorie I (Markéta Chrástová, Štěpán
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Drápal, Karel Novák, František Novák)
Startovalo 5 družstev
1. ZŠa MŠStudenec
2. ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou
3. ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou
kategorie II (Věra Nováková, Julia Romančuk, Kristýna Tušiaková, Patrik Urbanec, Oldřich Šimek, Jan Mejsnar, Marek Jiřík)
Startovalo 5 družstev
1. ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou
2. ZŠa MŠStudenec
3. ZŠ Skálova Turnov
kategorie III (Laura Buďárková, Adéla Lánská, Dagmar Lánská, Barbora Chrástová,
Táňa Hamáčková, Barbora Bulušková, Karolína Pavlová, Jaromír Bulušek, Václav Pochop, Petr Pochop, Jan Lánský, Josef
Šedivý, Dominik Horáček, Martin Planík)
Startovalo 14 družstev
1. Gymnázium Turnov
2. ZŠa MŠStudenec
3. Gymnázium Dr. Antonína Randy
Jablonec nad Nisou
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Florbalové turnaje
Sportem, který získává stále větší a větší
popularitu, je florbal. I ve studenecké škole
je nejpočetnějším sportovním kroužkem
a navíc někteří žáci aktivně hrají za Sokol
Dolní Kalná, který vybojoval druhé místo na
celostátním sokolském turnaji žáků v Praze
(ze studenecké školy Marek Vysoudil, Radek
Vlačiha, Štěpán Šulc, Viktor Konečný, Kryštof
Kalenský, Štěpán Fuchs, Zdeněk Mazánek,
Martin Kaisler, Matyáš Grof, Rostislav Sobran
a David Sobotka)
Florbal 4. až 5. ročNík
V prvním utkání jsme nastoupili proti
soupeři, který měl být pro nás vyrovnaným
týmem. Brzy jsme šli do vedení a do přestávky ho ještě navýšili, na poločasových
2:0. Družstvo ZŠ Přepeře se dlouho nemohlo prosadit a korigovalo skóre na 2:1
až tři minuty před koncem. Bohužel deset
vteřin před závěrečným hvizdem, přišla
nesmyslná přihrávka křížem před bránu
a nabídnutou šanci soupeř využil. Konečný
výsledek tedy zněl 2:2.
Ve druhém utkání se nám postavila ZŠ
Skálova Turnov, favorit celého turnaje. Ten
šel i do vedení 1:0, ale našim hochům se podařilo průběh zvrátit dvěma slepenými góly.
Do poločasu už jen hráči ZŠ Skálova stačili
vyrovnat na 2:2. Bitva pokračovala i po přestávce, kdy jsme nejprve kapitulovali, abychom se znovu vrátili do zápasu vyrovnávací
brankou. Soupeř, nám však vzápětí odskočil
do tří gólového trháku a to už bylo moc. Konečné skóre 4:7, však není ostudou.
Třetí zápas rozhodoval o druhé příčce
a stříbrných medailích. ZŠ Žižkova Turnov
byla favoritem a nás by ve hře o stříbro
udržela jenom výhra. Soupeř se do nás
pustil od první minuty a během chvíle se
ujal vedení 3:0. To ho možná ukolébalo

a my jsme předvedli obrat z říše snů. Do
poločasu jsme manko smazali a ve druhém
poločase zhruba minutu před koncem rozhodl utkání v náš prospěch klečící střelec
– Marek Šulc. Vítězství znamenalo stříbrné
medaile a úspěšně splněnou misi na okresním kole ve florbale.
Hochům tak patří velký dík za dobrou reprezentaci školy. Pochvalu zaslouží i obránce
Rostislav Sobran, který byl naším nejužitečnějším hráčem, když nejenom bránil, ale přidal i pět veledůležitých branek.
Sestava ZŠ Studenec: Dominik Šulc –
Rostislav Sobran – Max Pacholík, Sebastian
Kurpil – Max Korotvička, Roman Kurpil –
Marek Šulc, Jan Mejsnar
Tradiční okrskový florbalový turnaj se
uskutečnil ve sportovní hale v Jilemnici.
Naše družstvo vstupovalo do turnaje
s cílem postoupit do okresního kola. To se
nám suverenně bez ztráty bodu a celkovým skore 27:6 podařilo, za což patří dík
všem hráčům, kteří naší školu reprezentovali. Největším překvapením byl střelec
družstva Viktor Konečný, který se postaral
o 13 gólů z celkových sedmadvaceti. Stoprocentní práci odvedla i obranná dvojice
Radim Klouza, Vlastimil Novotný, které mohutně vypomáhal brankář David Sobotka.
Pochvalu, ale zaslouží určitě všichni. Soupeře jsme jednoznačně přestříleli a splnili
tak vše, co jsme si před zápasy řekli.
Po střeleckém koncertu na okrskovém
kole, kdy nastříleli 27 branek ve čtyřech
ukáních, se naši florbalisté na okresním
kole v koncovce trápili.
V prvním utkání jsme vyprodukovali jedinou střelu na bránu ZŠ Skálova Turnov
z hole Filipa Junka, která znamenala průběžné srovnání zápasu na 1:1, ovšem soupeř
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vytěžil ze svých pěti střel tři góly a určil tak
výsledek utkání 1:3
Ve druhém utkání se nám postavila ZŠ
Jilemnice Harracha a ze dvou střel na
bránu vytěžila tyč a jeden gól, kterým šla
do vedení. Naše šance zůstaly nevyužity
a jen díky gólu Viktora Konečného, jsme
dokázali ubojovat remízu. Mrzí tak gólové
šance jak Štepána Fuchse, tak Marka Jílka,
které trestuhodně zůstaly nevyužity.
Třetí zápas nás postavil proti pozdějšímu
vítězi okresního kola z Lomnice nad Popelkou. Tady už byl výkon podle představ, sice
jsme znovu neskórovali, ale urvali jsme cennou remízu 0:0, která v součtu všech zápasů
znamenala třetí místo na turnaji.
Při lepší koncovce jsme mohli pomýšlet
na postup, vždyť jsme měli pozdějšího vítěze
několikrát na „lopatkách“, ale koncovka nám
opravdu nešla a několik samostatných nájezdů zůstalo nevyužito. I tak patří hochům
dík za dobrou reprezentaci školy a velkou
pochvalu zaslouží i brankář David Sobotka,
který Lomnici doslova vychytal.
Florbal 8. až 9. ročNík
V okrskovém kole v Jilemnici měl průběh
všech zápasů našeho družstva jednoznačný vývoj. Studenecký tým dominoval
jak na útočné polovině, tak i v obraně.
Všechny soupeře jsme přehráli pěknou
kombinační hrou s velkým množstvím
vstřelených branek. Naše obrana pak nedovolila soupeřům skórovat ani jednou!
Hráčem celého turnaje byl bezesporu
studenecký Radek Tauchman, autor nejdůležitějších gólů v zápasech se ZŠ Jilemnicí
Komenského a ZŠ Roztoky. Všichni zúčastnění se shodli, že právě on byl rozdílovým
hráčem. I další studenečtí hráči však zaslouží absolutorium a pochvalu za vzornou
reprezentaci školy.
50
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ZŠ Studenec hrála v této sestavě: Josef
Budín – Jakub Huřťák, Patrik Pacholík, Vojtěch Trejbal a Tim Hofman – Radek Tauchman, Miroslav Ježek, Samuel Mečíř,
Antonín Bartoň a Šimon Horáček.
Naše družstvo tak společně s druhým
týmem, kterým byla ZŠ Komenského Jilemnice, postoupilo do okresního kola.
Na chlapce bohužel nenavázala studenecká děvčata, která podlehla družstvu ZŠ
Jilemnice Komenského 2:0. V dalším zápase dokázala děvčata remizovat s Gymnáziem Jilemnice, pozdějším vítězem
turnaje, a na své konto si tak připsala
pouze jednu výhru, s posledním týmem tabulky ze ZŠ Horní Branná.
V celkovém součtu to stačilo na bronzovou
pozici a nepostup do okresního kola, kam
se podívá pouze Gymnázium Jilemnice,
vítěz turnaje dívek.
Po týden starém postupu z okrskového
kola v Jilemnici se naši florbalisté představili
v Turnově na okresním kole. Sestava se neměnila, družstvo tvořili: Josef Budín (brankář), Patrik Pacholík, Jakub Huřťák, Šimon
Horáček (obrana) a Radek Tauchman, Samuel Mečíř, Miroslav Ježek, Antonín Bartoň
(útok). Turnaj jsme zahájili vítězstvím 2:0
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a po stejném výsledku a porážce jsme obsadili druhé místo ve skupině zaručující postup
do semifinále. V tom nám bohužel oplatila
ZŠ Jilemnice Komenského týden starou po-
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rážku a poslala nás tak do souboje o třetí
místo. V souboji zklamaných týmů naši
chlapci přehráli svého soupeře ze ZŠ 28. října
Turnov 4:1 a brali tak bronzové medaile.

Odznak všestrannosti – OvOv –
krajské kolo stráž pod ralskem
Z okresního kola si naše osmičlenné
družstvo vybojovalo postup do krajského
finále, které se konalo ve Stráži pod Ralskem. Díky svému vysokému počtu získaných bodů postoupili i tito jednotlivci
Laura Buďárková, Sabina Ryšálková, Barbora Chrástová a Matěj Tauchman. Tentokrát se měřily síly v následujícím šestiboji
(běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým

míčkem, shyby, sedy-lehy, běh 1000 m).
Všichni makali, co to šlo, aby dosáhli těch
nejlepších výsledků. Družstvo (Kamila
Klouzová, Klára Kubátová, Petra Brožová
Kristýna Lošová, Vojta Trejbal, Marek Jílek,
Miroslav Ježek a Miroslav Greguš) společnými silami vybojovalo krásné 6. místo.
I jednotlivci dřeli do poslední disciplíny
a nechali na stadionu všechny síly, co měli.

Školská futsalová liga dívky
Vzhledem k počtu přihlášených týmů
se studenecké dívky zúčastnily přímo semifinále v hale Jedenáctka v Praze Chodově
za účasti pěti škol. Kromě prvního zápasu
měly dívky herní převahu a vypracovaly si
spoustu střeleckých příležitostí a měly
blízko k postupu do celostátního finále
(postupovaly první dva týmy). Ve dvou zápasech neudržely vedení těsné vedení
a nakonec obsadily hodnotné 3. místo.
Výsledky: 4. ZŠ Plzeň – 0:5, 10. ZŠ Plzeň –
1:1 (Kubátová), ZŠ Planá nad Lužnicí – 1:1
(Krebsová), ZŠ Karla Čapka Praha – 2:1 (Bandyková, Hubálovská)
Sestava: Bulušková – Hubálovská, Krebsová – Kubátová, Bandyková (Chrástová,
Tomášová)

atletický trojboj
V polovině května vyrazila výprava
sportovců prvního stupně ze Studence do
Jilemnice, aby změřila síly s dětmi z okolí
v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem

a skoku do dálky v soutěži Atletický trojboj
pod patronátem Adama Helceleta. Na
hřišti u ZŠ Komenského a u nemocnice se
sešly děti z osmi škol. Sportovní dopole51
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dne s přidanými disciplínami, hod plným
míčem a člunkový běh, vyšlo na jedničku.
Naše výprava byla úspěšná a deset dětí
postoupilo do okresního kola do Turnova.
Ve svých kategoriích zvítězily: Natálie
Plůchová, Valentina Grofová, Daniela Vorlová a Barbora Háková; 2. místo: Markéta
Kuříková, Johana Háková a Martin Brož;
3. místo: Erin Tauchmanová
Do Turnova postoupili ještě ze čtvrtého
místa Eduard Hák a díky vítězství štafety
studenecké školy její čtvrtý člen Jan Šulc.
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V okresním kole si vedli naši sportovci
výborně. Na stupních vítězů s postupem do
krajského kola se na 3. místě v svých kategoriích umístili Markéta Kuříková (2. tř. ), Daniela Vorlová (4. A) a Barbora Háková (5. B).
Vynikajícího úspěchu v krajském kole
dosáhla Markéta Kuříková, která obsadila
celkové třetí místo. Nezapřela tak „atletické
geny“ svého otce Pavla, který již 30 let drží
školní rekordy v hodu míčkem (78,44 m)
a ve vrhu koulí (12,32 m).

ještědská hlídka – ﬁnále tanvald
V kempu Tanvaldská kotlina se koná
tato výjimečná soutěž – branně-vědomostního závodu Ještědská hlídka, které jsme
se již dvakrát zúčastnili. Jejím pořadatelem
je Krajské vojenské velitelství – Liberec
AČR, ČČK. Této soutěže se účastní hlídky, ta
naše byla ve složení – Zuzana Tomášová,
Patrik Pacholík, Samuel Mečíř Samuel,
Radek Tauchman a Vojtěch Trejbal.
Hlídka soutěží v těchto disciplínách –
střelba ze vzduchovky, hod granátem na
cíl, vědomostní test, lanová dráha, zdravověda, topografie, army test – lehy-sedy
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(30 s). Tyto úkoly a disciplíny družstvo plní
po trati, která je dlouhá 4,5 km. Za špatně
splněné úkoly jsou uděleny trestné sekundy, které se započítávají do celkového
času. Právě čas je kritériem vítězství. Naše
družstvo skončilo na krásném 6. místě a na
prvním místo ztratili pouze necelé tři minuty. Jsou si vědomi chyb – zmatek
u mapy.
Během celé doby konání závodu je
perfektně organizován prostor startu
a cíle, zajištěn bohatý doprovodný program a občerstvení.
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JeŠtědská hlídka očIMa ZáVodNíků
Ráno 25. 5. 2022 v 7.30… Jsme se vydali na cestu do Tanvaldu. Doprovázela nás zkušená
závoznice paní učitelka Saša Brožová a zkušený řidič pan Horáček, posádku tvořili kapitánka
Zuzka Tomášová, Patrik Pacholík, Radek Tauchman, Samuel Mečíř a nejmladší člen posádky
Vojta Trejbal… V 8.40 jsme dorazili na místo konání akce. Zde na nás čekala AČR a IZS. Vyzkoušeli jsme si vojenskou rozcvičku. Měli jsme příležitost vidět a vyzkoušet si jejich vybavení
a něčemu se přiučit. Před závodem jsme pozorovali ukázku cvičených psů v akci…krásné
ale náročné a nebezpečné.
Potom nás čekal už jen a jen samotný závod dlouhý 4 kilometry, po pořízení několik fotek
jsme byli připraveni ke startu. Těsně před startem nás doprovázel stres, kterého jsme se po
odstartování zbavili. Bojová nálada nás neopustila a chtěli jsme to co nejlépe zvládnout.
Jako první disciplína nás čekala střelba ze vzduchovky, z té jsme si odnesli 1 trestný bod (20 s).
Po střelbě jsme vběhli do lesa, kde na nás čekala lanová dráha přes vodu. Tu jsme všichni
zdolali s přehledem, neboť naše fyzička je na vcelku dobré úrovni a nikdo se hlavně nechtěl
vykoupat. Cestou k dalšímu stanovišti jsme vtipkovali, na stanovišti nás čekaly týmové vědomostní otázky, které jsme také zvládli bez chyby. U čtvrté disciplíny byl hod granátem na
cíl, odsud jsme si odnesli pouze 1 trestný bod. Pátá disciplína byl Army test, u kterého jsme
poprvé zahlédli tým startující před námi, ten jsme udělali levou zadní. U zdravovědy jsme
plnili úkol na stejno s týmem, který jsme doběhli. K topografii a mapě jsme se dostali dříve
než oni, u té jsme bohužel moc neuspěli, a obdrželi jsme 5 trestných bodů a ještě tým, který
nás zpátky doběhl, vyběhl ze stanoviště dříve. Do cíle nám moc nezbývalo a začal krutý boj
mezi námi a týmem ze Semil, který jsme nakonec zdolali a doběhli do cíle dříve.
Konečný čas se totiž počítal až za posledním závodníkem z týmu. Skončili jsme na 6. místě. Náš
celkový čas i s trestnými body činil 23 minut a 24 sekund. Pan Horáček s paní učitelkou Sašou
nás za náš výkon pochválili, i my jsme byli velmi spokojení s naším výkonem, až na tu mapu.
A po urputném sprintu do cíle jsme si vyzkoušeli první pomoc, střelbu z airsoftových zbraní, prohlídku reálných zbraní. Šli jsme na vyhlášení, po kterém nás čekala cesta domů. I když samotný
závod a terén trati byl velice náročný, líbilo se nám to a spokojenost byla na obou stranách.
Zuzka, Pácha a Ráďa

Pohár rozhlasu turnov
Pohár Rozhlasu, to jsou tradiční atletické závody, kterých se účastní velké
množství sportovců ze 17 různých škol.
V této velké konkurenci sportovců vždy
bojují naši žáci o ta nejlepší umístění, bouřlivě se povzbuzují a ta skvělá závodní
atmosféra se rozléhá po celém atletickém
stadionu. Studeneckou školu reprezentovalo 28 žáků. Všichni bojovali, co jim síly
stačily. Jejich odměnou byly osobní rekordy a skvělé výsledky:

2. místo: Samuel Mečíř, 60 m 7,9 sec; Barbora Chrástová, 800 m 2:36, 89 min; Markéta Bandyková, vrh koulí 901 cm, Víktor
Konečný, skok do výšky 138 cm
V celkovém pořadí jednotlivých disciplín si nejlépe vedla Barbora Chrástová,
která ze startovního pole rovných 100 závodnic obsadila vynikající třetí místo, za
zmínku určitě stojí i páté místo Miroslava
Greguše z 98 mladších žáků.
PaedDr.PetrJunek
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KnIhOvna

Přírůstky za duben, květen 2022
pro dospělé
Jennifer Armentrout: Navždy a věčně
Edvard Hoem: porodní bába od ordu
Táňa Keleová-Vasilková: Máma
Táňa Keleová-Vasilková: slzy a smích
Michael Hjorth: Němá dívka
Martin Goﬀa: člověk za oponou
Mary Pearson: Zlodějská přísaha
Tess Gerritsen: smrtící skalpel
Barry Unsworth: kdo zabil tomáše Wellse
Leigh Bardugo: trnitá řeč
Shannon Drake: divoká srdce
Moro Javier: Na vlastní kůži
Alexander Gordon Smith: doručovatelky
Hillary Jordan: bahnitá pole
Rachel Caine: Z kostí a inkoustu
Lee Harris: Vražda v den svatého Valentýna
Jo Beverly: Nevhodný nápadník
Barbora Linke: Jménem mojí sestry
Celeste Ng: ohníčky všude kolem
John Sandford: oběť ve stínu
Jo Beverly: andělská nevěsta
Jo Beverly: černý markýz
Alexander Stainforth: Zimní zámek
David Morrell: Vládce noci
pro dětI a Mládež
John Flanagan: hraničářův učeň 15, 16
Tanya Stewner: alea, dívka moře – další díly
Christiane Wegner: Zaplétání vlasů
Barbora Vajsejtlová: Vánoce za dveřmi
Oldřich Selucký: svatá ludmila
M. K. Hardy: knihomolka
Laini Taylor: snílek Neznámý
Helen Docherty: kniholap
Leigh Bardugo: Zjizvený král
Kerstin Gier: láska nezná čas 1, 2, 3
Thomas Brezina: čarodějova věž
Enid Blyton: správná pětka. V pasti
Enid Blyton: tajemství ztracené kočky
Ivona Březinová: táta to motá
54

Veronika Jonešová: Minutky
Jack Heath: Mrchožrout
Angela Marsons: první krev
Donna Douglas: sestřičky a zuřící válka
Julie Clark: otec neznámý
Julie Clark: poslední let
Patricia Gibney: ukradené životy
Patricia Gibney: stará tajemství
Patricia Gibney: Nebezpečná místa
Lee Child: Za cenu života
Louise Penny: skleněné domy
Lucinda Riley: olivovník
Mary Higgins-Clark: patříš mi
Patricia Cornwell: Za řekou styx
Patricia Cornwell: Nakažlivá smrt
Michael Gruber: Údolí kostí
Tabea Bach: ženy z ostrova kamélií
Tabea Bach: Návrat na ostrov kamélií
Susan Wiggs: knihkupectví ztrát a nálezů
Suzanne Redfearn: Ve vteřině
Ivanka Devátá: koukám se okolo
Jiří Havel: krkonoše
Vlastimil Vondruška: husitská epopej VII
čas dluhů aneb Co byste měli vědět
o penězích
Petr Valach: Ztracený aeroplán
Milena Durková: bára krotí rodinu
Bill Watterson: Calvin a hobbes
Patricia Schroder: peprmintky
Kiki Thorpe: Víly Nevíly 1, 2, 3
Christine Nostlinger: skřítek v hlavě
Jess Roth: tragická historie nás dvou
Betty MacDonald: Všechno nejlepší, paní
láryfáry
Rožnovská Lenka: horsenky: hříbátko Mia
David Williams: dědečkův velký útěk
José Morán: kryštof kolumbus
José Morán: Marco polo
José Morán: leonardo da Vinci
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pozvánka do knihovny
Naše knihovna se proměňuje. Nově položená podlahová krytina, nové regály, nové
prostory. Je to radost být toho všeho součástí. Chodívám těmi novými prostorami řádně
unavená, hlavu plnou myšlenek z ukládaných knih, ruce unavené jejich váhou. Chodím,
usmívám se, slýchám vyprávění a vzpomínky o tom, že naše místo bývalo třídou a kabinetem. Bývalo místem, kde se děti dozvídaly mnohé o světě, který na ně čeká za dveřmi.
Teď o světě víme možná mnohem víc, než bychom si přáli vědět. A naše knihovna se
může stát místem odpočinku od toho, co necháme za dveřmi. Ne, nenavádím nikoho,
aby utíkal ze života, ale najít život uprostřed knih je tak kouzelné. Třeba pro tolik potřebný odpočinek těla i duše. Přijďte se podívat na novou knihovnu. Těšíme se na Vás.
LudmilaTauchmanová
nePříteL
ve větvích
Julian Gough
Objevit dětskou
knihu, ve které se proplétá vtipný a moudrý
text s kapkou poučení,
špetkou vyučování,
a navíc s naprosto jedinečnými obrázky, to vám je taková radost!
Tento díl jsem četla jako první a je možná
tím nejkrásnějším ze série. Pohled z vrcholu
stojí za to. Asi bychom na nějaký ten strom
měli čas od času vylézt spolu s Brumlou.
sPící vetřeLec
Julian Gough
Propána krále ona
to je…! Krásné ilustrace, vtipná a moudrá slova. Doufám, že
se dětem bude tato
série líbit alespoň
z poloviny, jak mně.
Příběh o tom, že soudit a odsoudit někoho jen na základě všeobecných informací rozhodně není správná cesta!

ŽensKá
na OdstřeL
Martin Goﬀa
Moc se mi líbí, jak
spisovatel čerpá ze
svých zkušeností. Jeho
příběhy jsou logické,
srozumitelné a uvěřitelné. Jde spíše o psychologické vyprávění
o tom, co dělat, když
se někdo ocitne na místě, kde by rozhodně
být neměl. A co pak s tím vším? Markovi
tentokráte pomáhá kamarád ze střelnice.
Vydrží kamarádství, až se situace vyhrotí?
Knihy ze série jsou jednohubky, což
v současném mnohosetstránkovém románovém „běsnění“ je docela vítaná změna.
Sama sobě slibuji, že sérii přečtu znovu
s doporučovaným hudebním doprovodem. Doufám, že na to dojde.
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MLadŠí dětI sOPtícI
V neděli 1. 5. 2022 se konala v Čisté u Horek, po dvouleté odmlce kvůli covidu, soutěž
pro děti. Za Studenec se zúčastnila dvě družstva mladší kategorie. Příprava na tuto soutěž byla opravdu těžká, neboť nám počasí neumožňovalo pořádně trénovat. Požární
útok jsme na hasičském kroužku mohli vyzkoušet pouze v pondělí před závodem. Soptíci to ale zvládli na výbornou. Studenec A skončil na 4. místě a odnesl si domů spoustu
dobrot. Studenec B skončil na 10. místě z deseti, ale pro naše nejmladší hasiče byl úspěch
to, že překovali svůj strach a do závodu nastoupili a vše dobře spojili a nastříkali. Dětem
moc gratulujeme.
Soustředění pro Soptíky proběhlo od pátku 13. 5. do soboty 14. 5. Sešli jsme se
v 18.00 za hasičárnou a domů jsme šli v 10.00. Soustředění se nám povedlo, děti byly
moc šikovné. V pátek navečer jsme trénovali požární útok, k večeři jsme si udělali párek
v rohlíku. Po večeři jsme si šli ještě projít mini stezku odvahy, poté nachystali spaní a přečetli si několik záchranářských pohádek. Ráno jsme si zabalili spacáky, poté se nasnídali.
Po snídani jsme šli trénovat štafety (CTIF, 4 × 60 m, štafeta dvojic), vše se nám dařilo,
a proto si děti zasloužily i malé odměny.
Soutěž Plamen v Košťálově se konala v sobotu 21. 5. a letos tato soutěž oslavila 50
let od svého vzniku. Po slavnostním zahájení jsme se pustili do soutěžení. Začali jsme
štafetou dvojic, pak přešli na štafetu CTIF, stihli štafetu 4 × 60 m a zbýval nám už jen požární útok. Díky tomu, že byly dvě kádě a útoky byly rozděleny na mladší a starší, jsme
stihli útok ještě před obědem. Něco trochu málo na zlepšení máme, ale vzhledem
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k tomu, že někteří soutěžili poprvé, jsme všechny
disciplíny dokončili. Po skončení soutěže a sečtení
bodů jsme se ve výsledkové listině umístili na krásném 12. místě z 16 družstev.
Letos byl oběd dle vlastního výběru, takže si
většina pochutnala na hranolkách. Pak už nás čekalo jen dlouhé čekání na vyhlášení. Soptíci si
domů odnesli diplom a každý dřevěnou medaili.
Za Studenec jelo jedno družstvo mladší kategorie a 12. místo vybojovali: Adéla Esenderová,
Ondřej Křížek, Aneta Ulrychová, Tereza Vanclová,
Jan Šulc, Karolína Háková, Tereza Skleničková, Eliška Hašková, Klára Jakoubková, Antonín Trejbal,
Lukáš Brož a Štěpán Gottvald. Poděkování patří

mamince Lucce Ulrychové, která jela jako pomocná rozhodčí a po celou dobu dělala zapisovatelku u disciplín štafeta CTIF. Na soutěži na Soptíky dohlédly jejich vedoucí Monika
Esenderová, Vlaďka Bulušková a já. Strojníka na požárním útoku dětem udělal Jirka Vancl
a jel i náš druhý strojník Mirek Greguš. Všem moc děkujeme za jejich čas a pomoc.
MiroslavaVanclová
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sOKOL studenec
sváteční dopoledne na strážníku
Sokol Studenec o státním
svátku 8. května pozval děti spolu
s rodiči k vycházce na Strážník.
Důvodem byl 39. ročník Běhu vítězství – náborový závod v přespolním běhu. Tratě nebyly příliš
dlouhé, všichni startující obdrželi
drobnou cenu, nejrychlejší získali
diplom a čokoládovou medaili.
Svítilo sluníčko, startovalo 70
dětí, děti běhaly s chutí, ale vyhrát
může vždy jenom jeden, mnozí
byli na Strážníku poprvé – to vše
přispělo ke spokojenosti pořadatelů i všech účastníků.
Sportování nás baví – Markéta Chrástová,
Anežka Kosáčková, Ráchel Khunová
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POZvánKa na sOKOLsKÝ vÝLet
O prázdninách pokračujeme v tradici sokolských výletů. Tentokrát zveme všechny
zájemce k návštěvě nových vyhlídek na Stráži nad Rokytnicí n. J. Datum: sobota 13. srpna
2022; trasa: Františkov–Stráž–Rokytnice n. J., celkem 10 km. Další organizační pokyny
budou na plakátech.
JaroslavHák

rekonstrukce sokolovny
Kromě sportovních aktivit řešíme v Jednotě především správu sokolovny, po zdravotním středisku a škole, asi největšího objektu v obci. Sokolovna prošla v poslední dekádě poměrně velkými úpravami a modernizací. Nejdříve se celá budova kompletně
zateplila a došlo k výměně krytiny nad sálem a kuchyní. Poslední roky intenzivně investujeme do zvelebování ubytovacího zařízení, abychom zatraktivnili prostředí sportovním
skupinám, které k nám jezdí. V roce 2020 jsme vymalovali všechny pokoje a nakoupili
nové polštáře, peřiny a povlečení. V roce 2021 došlo k celkové přestavbě sprch a k vybavení velké kuchyně.
Letošní rok jsme se pustili do náročné rekonstrukce sociálek na ubytovně, kde došlo
ke kompletní výměně všech rozvodů vody, elektřiny a odpadů. Velký dík patří místním
řemeslníkům a firmám (Elektro Kudr & Paulů, Instalatérské práce – Martin Gulík, Plasteko
Studenec, Zednické práce a obklady – S&R Real), kteří se do práce s vervou pustili
a během dvou měsíců bylo hotovo. Výsledek je opravdu parádní a věřím, že to ocení
také návštěvníci ubytovny, kteří se u nás
budou celé letní prázdniny střídat a doufejme v budoucnu také rádi vracet. V tomto
trendu modernizace chceme i nadále pokračovat, tak nám držte palce!
JakubTauchman
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sPOrtOvní KLub
studenec
Jarní měsíce zastihly sportovce Sportovního klubu Studenec v plné sportovním
vytížení a po dvou letech proběhly veškeré
pravidelné sportovní soutěže a byly odehrány všechny rozlosované zápasy. Přesto
však dvouletý zásah epidemie po sobě zanechal podobné stopy jako kůrovcová kalamita v lesích. Na mapě sportovních klubů
mizí kluby a týmy, což je nejvýrazněji znát
právě na fotbalových soutěžích. Před několika lety tento úbytek postihl volejbal a basketbal. Vždyť i okres Semily měl své
okresní soutěže dospělých v těchto sportech, ve volejbale dokonce měl dvě výkonnostní skupiny, ve kterých měla tehdejší TJ
Studenec přihlášené 3 týmy. Nyní se odehrává obdobný scénář ve fotbale, okresní
soutěže na Semilsku mívaly dvě až tři skupiny po 14 účastnících, v současné době
zůstalo necelých dvacet mužstev a uvažuje
se o spojení s okresem Jičín nebo Jablonec

nad Nisou. Určitou nadějí se zdají být početné mládežnické soutěže, ale velká část
mládežnických sportovců konči při přechodu do dorosteneckých kategorií. Stále
více je jako příčina tohoto stavu označována předčasná specializace na jednotlivé
sporty a za vzor je dávána současná sportovní velmoc Norsko, kde se dětí do 13 let
věnují všestrannosti, body a branky se nepočítají, časy se neměří, děti prostě sportují
pro radost. Markantně rozdílný je však také
objem finančních prostředků investovaných do sportu v České republice a v Norsku, kterou umocňují i náklady na
organizaci. V Norsku existuje pouze Norská
konfederace svazů, která zastřešuje
všechny sporty a žádné samostatné sportovní svazy zde na rozdíl od České republiky nejsou (o počtech svazových
pracovníků na jednotlivých sportovních
svazech si nechte vyprávět).

Fotbal
Po dvou nedokončených sezónách se
chýlí ke svému závěru fotbalová sezóna
2021/2022. Pro studenecký fotbal bude
jednoznačně jedna z nejúspěšnějších,
áčko bojuje o medailové pozice v I. B třídě
a mladší žáci o stejné pozice v krajském

přeboru. Celkovou bilanci tradičně přinese
čtvrté číslo Studeneckého zpravodaje.
Základem úspěchu je kvalitní tréninková příprava všech týmů, která před jarní
sezónou vyvrcholila zdařilým velikonočním soustředěním v Českém Dubu.

orientační běh
Jarní sezóna orientačního běhu je
v plném proudu a studenečtí závodníci se
rozjíždějí každý víkend různým směrem
podle svých kategorií a své výkonnosti.
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Nejnáročnější program měla Bára Chrástová, která absolvovala minimálně dva závody týdně. Reprezentovala Českou
republiku na mezinárodních závodech

v Polsku, kde vynikajícím výkonem ve štafetě přivedla českou štafetu v prvním
úseku na prvním místě, závodila za výběr
Východočeské oblasti a úspěšně bojovala
v rámci Libereckého kraje o nominaci na
Olympiádu dětí a mládeže.
Pouze druhý květnový víkend bylo téměř
volno, protože se nechává v kalendáři prostor pro soustředění a pro účast nejlepších
běžců na švédských štafetách Tiomila. Náš
oddíl absolvoval v neděli 8. května 2022
první minisoustředění pod názvem Rychlokurs OB. Věnovali jsme ho nácviku běhání
v pískovcových skalách v okolí Komárovského rybníka (neboli Branžeže). Účast byla
akorát, abychom se mohli věnovat případným konzultacím taktiky a techniky. V dalších rychlokursech budeme pokračovat.
Během dubna a května se podívali stu-

denečtí závodníci do Nejdku, do saského
Oybinu, Chýňavy na Křivoklátsku, Čermné
v Orlických horách, Nového Města na Moravě, do Dubice u České Lípy a řady dalších
míst v rámci Východočeské oblasti. Zajímavé shromaždiště bylo vybráno ve Dvoře
Králové nad Labem, kde pořadatelé vybrali
jako centrum závodu nádvoří pivovaru
Tambor (zakladatelem původního pivovaru byl Hynek Klazar z Bukoviny u Čisté).
Na stupně závodu na jednotlivých závodech
vystoupili Laura Buďárková, Bára Chrástová,
Iva Vejrová, Petra Junková, Kryštof Junek,
Šimon Junek, Petr Junek ml., Petr Junek st.,
a Roman Puš. První závody v dresu SK Studenec absolvovala dívka z Ukrajiny Julianna
Romančuk. S umístěním v jednotlivých žebříčcích seznámíme čtenáře Studeneckého
zpravodaje ve čtvrtém čísle.

lehká atletika
Těsně za medailí zůstala studenecká
závodnice Valérie Soukupová na Mistrovství České republiky v půlmaratonu v Pardubicích, v konkurenci 49 závodnic doběhla v čase 1:19,39 na nepopulárním

4. místě. Marek Uvizl zvítězil ve Veřejném
závodě v Praze Edenu v běhu na 2 000 m
časem 5:42,28 a další osobní rekord si připsal v Opavě v běhu na 5 000 m časem
14:55,75.
PaedDr.PetrJunek

SPORTOVNÍ ČINNOST SK STUDENEC PODPORUJÍ:
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titul v mölkky získali d. Mečíř a Š. urban
V sobotu 21. května se po třech letech uskutečnil opět turnaj ve hře mölkky. Tentokrát však již bez tradiční zabíjačky. Do turnaje se přihlásilo celkem 10 dvojic, které se
utkaly každá s každou. V konečném hodnocení nejvíce bodů nasbírala dvojice Daniel
Mečíř a Šimon Urban, která těsným rozdílem pouhých dvou bodů porazila dvojici Anna
Česáková a Magda Šobáňová. Na třetím místě se umístili Loupáci koumáci David Hylmar
a Tomáš Urban.

koNečNé pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Vidláci (Daniel Mečíř, Šimon Urban) . . . . . . .
kámošky (Anna Česáková, Magda Šobáňová) .
loupáci koumáci (Tomáš Urban, David Hylmar)
odmocnítka (Lucie Šimková, Darja Rudzinská)
lopaty (Šimon Mejsnar, Jakub Kuřík) . . . . . .

. . .
. . .
. .
. . .
. . .
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432 bodů
430 bodů
406 bodů
368 bodů
345 bodů

loupežníci (Matěj Tauchman, Věra Nováková)
košťata (Patrik Urbanec, Honza Mejsnar) . . .
kluci s kamením (Lukáš Mečíř, Oldřich Šimek)
Nemo (Petra Pfeifrová, Jan Krůfa) . . . . . . . .
hrábě (Tomáš Vaníček, Karel Novák) . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
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.

.
.
.
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312 bodů
274 bodů
242 bodů
214 bodů
151 bodů
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Mladí volejbalisté
uspěli v bělohradu
Každý čtvrtek se od 16.00 schází
děti na míčové hry – přes zimu probíhají tyto tréninky v sokolovně,
v létě se schází na volejbalovém hřišti
před orlovnou. Zúčastnily se už také
prvních turnajů v přehazované a volejbalu (2 na 2). Na turnaji v Lázních
Bělohradu se ve žluté kategorii (nejmladší) umístili v konkurenci 16 týmů
naši borci následovně: 1. Venda Chrtek a Kája Novák, 8. Tonička Kuříková
a Marky Chrástová a 10. Víťa Hylmar
a Péťa Urban. Ve starší (oranžové) kategorii v konkurenci 10 týmů zvítězila naše dvojice
Eva Chrtková a Věra Nováková, 2. místo obsadil tým Štěpánka Kuříková a Adéla Esenderová a 4. místo patřilo dvojici Markéta Hylmarová a Kristýna Kuříková.

co nás čeká
A na co se můžete těšit v druhé polovině roku, v němž oslavuje naše jednota 110 let
od založení:
• v průběhu léta hráči naší jednoty vstoupí do fotbalového turnaje „o pohár kardinála berana“, jehož 3. ročník pořádá ústředí Orla. Do turnaje se přihlásily celkem 4
týmy z celé republiky a soupeřem našich borců bude v prvním kole pravděpodobně
jeden z týmů z okolí Brna (Židenice nebo Vyškov).
• v sobotu 9. července proběhne jako každoročně víceboj dvojic v různých sportech (stolní tenis, volejbal, nohejbal, …).
• v pátek 26. srpna se uskuteční „závěrečná část Výroční členské schůze“ – tedy
posezení u orlovny s grilováním
• v sobotu 27. srpna se uskuteční již 24. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbalu
• v neděli 28. srpna se bude konat tradiční dětské soutěžní odpoledne
• oslavy 110 let založení jednoty vyvrcholí v sobotu 17. září. K odpolední kávě
(a samozřejmě skleničce vína) nám přijede zahrát moravská cimbálová muzika
Varmužovci a večer se uskuteční tradiční letní bál s kapelou levou rukou band
• kulturní rok zakončíme 12. listopadu svatomartinským folkovým večerem
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
Závěrem přeji všem spoluobčanům slunečné léto plné odpočinku a pohody.
VáclavUrban
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skauti studenec
Zdravím všechny čtenáře Studeneckého zpravodaje za skautské oddíly Štěňata a Catulus. I na jaře probíhaly naše
pravidelné páteční schůzky, kdy jsme vyráželi do přírody a poznávali a učili se nové
věci. Společně s ostatními skauty ze střediska jsme pod dvouleté pauze oslavili svátek sv. Jiří, který je patronem všech skautů
a skautek. Proběhlo i několik výprav, jako
třeba brouzdání přírodou v okolí Studence
a Bukoviny. Starší skauti a vedoucí vyrazili
na tradiční akci Oleška. Začíná se u pramene Olešky ve Studenci a končí se na
soutoku Olešky s Jizerou v Semilech.
V druhé polovině května proběhl také
Pohádkový les, který jsme uspořádali ve
spolupráci s Orlem, ale především ve spolupráci se skautskými rodiči. A touto cestou bychom jim rádi poděkovali za
všechnu odvedenou práci. Bez Vás by to
nešlo! Pohádkový les se vydařil i přes páteční nepřízeň počasí. Na trase jste tak
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mohli potkat Vodníky, Macha a Šebestovou, Maxipsa Fíka a spoustu dalších pohádkových postav.
Poslední akce, co nás teď čeká, je letní
stanový tábor, který je zároveň vyvrcholením celého skautského roku. Proto již nyní
připravujeme materiál a další věci, aby se
nám v létě dobře tábořilo. Letos budeme
tábořit nedaleko Studence, což je pro nás
příjemná změna oproti minulým rokům,
kdy jsme museli řešit složitou dopravu na
vzdálenější tábořiště. Některé družiny se
už byly podívat na loukách, kde budeme
tábořit, aby ji předem připravili na náš příjezd. Mladší družiny čeká celotáborová hra
pod vedením Harryho Pottera. Starší družiny se budou věnovat hlavně samotnému
táboření a táborovým stavbám.
Přejeme všem čtenářům příjemně strávené léto.
ZavedeníoddílůTerezaChrástová
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cyklovýlet
za posledním sněhem
Před časem jsme avizovali našim členům, že pro ně chystáme společnou vyjížďku.
Jedním z cílů byla Chalupa na Rozcestí (1 349 m n. m. ), odkud je dobře vidět tzv. „Sněhová mapa republiky“. Tato mapa prvorepublikového Československa se nachází na jižním svahu Studniční hory a to vždy jen na pár dní v roce, když taje poslední sníh. Až k ní
se ale nesmí, protože je v nejpřísněji chráněné zóně národního parku. My jsme si chtěli
na sníh skutečně sáhnout a vyjeli jsme kousek výš směrem k pomníku obětem hor. Několik z nás vyjelo až k tomuto místu. Od Výrovky k této kapličce a dál na Luční boudu
vede cesta, kterou musí každé jaro prorážet fréza. Sněhu bylo opravdu dost, jak svědčí
společné foto.

V sobotu 5. června jsme tedy vyrazili za naším cílem. Ze Studence nás vyrazilo 6 a cestou se k nám přidaly dvě cyklistky. Protože to je výlet za posledním sněhem, musíme
přiznat, že to bylo z počátku převážně do kopce. Vystoupali jsme pár set metrů (1 434 m
mně ukázaly hodinky). Odměnou nám byly krásné výhledy, když Krakonoš zrovna nahoře nevařil mlhu a téměř patnáctikilometrový pozvolný sjezd kolem Tetřevých bud až
do Dolního Dvora. Děkuji za přípravu a vzorné naplánování trati Honzovi Kolářovi ml.
Opět máme na co vzpomínat.
ZaspolekStudenečáci,cyklopartaz Krkonošz.s.
HonzaKolář ml.a HonzaHák
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Veteran rallye křivonoska
51. ročník

V sobotu 7. května pořádal Veteran Car
Club České Budějovice další, už 51. ročník
Veteran Rallye Křivonoska. Veteran Rallye
Křivonoska 2022 vedla z kempu Křivonoska u Hloboké nad Vltavou a trasa šla přes
Netolice, Bavorov a zpátky do Hluboké nad
Vltavou. V současné době se jedná o největší soutěž svého druhu v České republice
a účastní se jí veteránisté nejen z Čech
a Moravy, ale i ze Slovenska, Německa, Rakouska, Dánska či Velké Británie. Této prestižní rallye se zúčastnily i dvě posádky ze
Studence, manželé Jindřich a Renata Synkovi s vozem Praga Piccolo Phaeton z roku
1924 a posádka Miloš Bartoň s chotí Ivou
a synem Martinem. Tato trojice nadšenců
startovala na stroji Walter Junior z roku
1934. Martin Bartoň měl reprezentovat
Studenec na motocyklu Jawa 175 Speciál
z roku výroby 1933, ale pro nepřízeň počasí nakonec nestartoval.
66

Trasa měřila 87,5 km a vedla překrásnou jarní krajinou plných jihočeských rybníků a neméně krásných jihočeských
vesniček. Organizátoři nám na cestu připravili několik zkoušek, kde měly posádky
plnit různé vědomostní úkoly, včetně jízdy
zručnosti. Počasí nám všem a hlavně posádkám na motocyklech nepřálo, ale panovala velmi dobrá nálada nás všech a to
je na takové akci nejdůležitější. Celkem
startovalo cirka 250 posádek, které byly
rozděleny do kategorií auto, moto a každá
kategorie se dále dělila na 4 podskupiny.
Naše Pragovka startovala v kategorii AUTO
2-Vintage do roku 1930 a ve své kategorii
se umístila na pěkné 8. příčce a Walter rodiny Bartoňových se umístil v kategorii
AUTO 3-Post Vintage do roku 1945 do
1100 ccm na 24. příčce.
JindřichSynek
Spolekpřátelhistorickýchvozidel
veStudenci
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