Občanské sdružení pod Studencem předalo DVD „Bitva pod Studencem 1757“
nejaktivnější škole v projektu Čtení pomáhá
Teplice/Praha/Česká Kamenice, 31. ledna 2012 – Občanské sdružení pod Studencem dnes slavnostně
předalo DVD „Bitva pod Studencem 1757“ nejaktivnější škole z projektu Čtení pomáhá. DVD obsahuje
záznam z rekonstrukce prusko-rakouské bitvy, která se odehrála v létě na Českokamenicku. Záznam
zpestří výuku historie nejen škol v Ústeckém kraji, ale také nejaktivnějších škol, které v rámci projektu
Čtení pomáhá na rekonstrukci bitvy přispěly 100 tisíci korunami. Bez podpory projektu Čtení pomáhá
by rekonstrukce bitvy nemohla být realizována v plném rozsahu.
V červenci minulého roku měli návštěvníci Českokamenicka možnost shlédnout rekonstrukci pruskorakouské bitvy, k níž došlo v průběhu sedmileté války v roce 1757 v prostoru mezi Českou Kamenicí
a Chřibskou. Jednalo se o nejvýznamnější vojenskou akci v historii území Lužických hor i Českého Švýcarska.
Čepobití na českokamenickém náměstí, ukázky života vojáků v dobovém táboře, bitva pod vrchem
Studenec – to vše bylo k vidění v létě v Lipnici a České Kamenici.
„Nezůstali jsme však pouze u rekonstrukce bitvy, ale nechali jsme zhotovit záznam z celé akce a na konci
minulého roku jsme vydali DVD s názvem Bitva pod Studencem 1757. To zajímavým způsobem přibližuje
vzdálenou historii a zpestří tak výuku dějepisu," říká místopředseda občanského sdružení Tomáš Horyna.
Český komentář k dokumentu namluvil herec Martin Stránský a německý reportér a komentátor Christian
Rühmkorf. Zdařilý film tak získal i prestižní osobnosti pro svou zvukovou stopu.
Projekt podpořilo ministerstvo obrany, Fond Pavly a Pavla Redlichových při Ústecké komunitní nadaci,
město Česká Kamenice, ale i soukromí dárci. Nejvýznamnější částka byla získána za administrace Ústecké
komunitní nadace z projektu Čtení pomáhá. „Čtenáři ve věku od šesti do osmnácti let v rámci projektu Čtení
pomáhá načetli celkem 100 tisíc korun. Touto částkou přispěli na rekonstrukci bitvy a podpořili tak uctění
památky vojáků,“ říká Alena Ježková, spisovatelka a ambasadorka Čtení pomáhá.
Školy z projektu Čtení pomáhá dostávají DVD
„DVD bylo pokřtěno v prosinci minulého roku a nyní jsme učinili to, co jsme slíbili, a slavnostně předali první
exempláře do teplické Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
a s rozšířeným vyučováním informatiky, která je v projektu Čtení pomáhá nejaktivnější,“ dodává
předsedkyně sdružení Jitka Tůmová.
Předání DVD v Teplicích se zúčastnila ředitelka školy Milena Hodková, zástupkyně Magistrátu města Teplice
Helena Zámostná, Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová a zástupci Občanského sdružení pod
Studencem. Zároveň je dar i projevem obdivu k celému projektu, který podporuje čtenářství a umožňuje
dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Bez podpory projektu „Čtení pomáhá“ by rekonstrukce
bitvy nemohla být realizována v plném rozsahu.
Na DVD se mohou těšit i v dalších vybraných školách v Ústeckém kraji a v německém příhraničí, kterým je
sdružení předá podle původního záměru. Čtení pomáhá dále předá dvacet DVD deseti školám, které byly
nejaktivnější v načítání finanční částky na rekonstrukci bitvy. „První příčky obsadily Základní škola Zubří
(okres Vsetín), Základní škola Mníšek pod Brdy (okres Praha-západ) a Základní škola a mateřská škola
Krušovice (okres Rakovník),“ doplňuje Alena Ježková.
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„Školy si to určitě zaslouží. V dnešním moderním světě chytrých telefonů, tabletů a jiných výdobytků
techniky je o to vzácnější, když víme, že děti a studenti stále dokáží otevřít klasickou knihu, které věnují
několik hodin svého času. Určité zklam
zklamání jsme zažili po zjištění, že nejbližší škola,
ola, jejíž žáci prostřednictvím
Čtení pomáhá přispívali, je v Jablonci nad Nisou, což je v sousedním Liber
Libereckém
eckém kraji. Čekali jsme, že
se zapojí především školy místní a ty v děčínském okrese," neskrývá určité zklamání
lamání Tomáš Horyna.
Informace o celém projektu
www.bitvapodstudencem.cz.
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Poznámky:
Občanské sdružení pod Studencem vzniklo v roce 2007 jako Občanské sdružení Studený a Lipnice. Hlavním
cílem byla rekonstrukce kulturní památky ČR – rozhledny na Studenci u České Kamenice, jejímž majitelem je
Město Česká Kamenice. Po dlouhých útrapách se nakonec sen stal skutečností, rozhledna
roz
byla zachráněna
a 21. června 2009 slavnostně otevřena. Následně se počet členů, vlivem pozitivních ohlasů na činnost
sdružení zvýšil a nyní je jich více než 80 z celé ČR i zahraničí. To nemalou měrou přispělo ke změně názvu
v roce 2010. Zároveň ale byla zachována památka na důvod vzniku a tak se SStudenec
tudenec v názvu zachoval.
V současné době je středem zájmu sdružení snaha o obnovu kulturního dědictví, ochranu přírody a rozvoj
turistického ruchu.
Webové stránky sdružení: www.podstudencem.cz
www.podstudencem.cz, Facebook: http://www.facebook.com/obcanskesdruzeni
Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní
činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale
věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží,
rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zar
zaregistruje
egistruje na webových stránkách projektu,
přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit
50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují
oslovené dobročinné
činné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány
v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly
osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin
Mar
Roman, který je
iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta Dyk.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
www.ctenipomaha.cz, Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
//www.facebook.com/ctenipomaha
Kontaktní osoby
Jitka Tůmová, předsedkyně Občanského sdružení pod Studencem
tumova@podstudencem.cz
tel.: 737 340 045, 725 240 048
Bc. Tomáš Horyna, místopředseda Občanského sdružení pod Studencem
horyna@podstudencem.cz
tel.: 722 733 233
Ivana Jelínková, Čtení pomáhá
ivana.jelinkova@amic.cz
tel.: 724 722 397
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