Bitvu pod Studencem si m žete p ipomenout na DVD
eská Kamenice, 17. prosince 2012
Ob anské sdružení pod Studencem upo ádalo v ervenci rekonstrukci bitvy, která se odehrála v rámci
projektu „Dozvuky bitvy u Kolína v roce 1757 v severních echách“. Nyní byl záznam z bitvy s doprovodným
komentá em vydán na DVD.
„Pro nato ení celého dokumentu jsme vybrali osv enou firmu, se kterou jsem m l osobní zkušenosti p i
ípravách DVD o mikroregionu eskokamenicko a o eské Kamenici. Výsledek obou film byl nad
ekávání všech, a proto jsme sázeli na jistotu,“ íká místop edseda ob anského sdružení Tomáš Horyna a
dodává: „Pe livý výb r jsme v novali i osobám, které namluvili komentá . Hledali jsme mezi profesionály a
tak v eské verzi uslyšíte známý hlas herce Martina Stránského a v té n mecké komentátora a redaktora
Christiana Rühmkorfa.“
Slavnostní k est prob hl v ned li 16. prosince v eské Kamenici za doprovodu kytarového tria Guitar Arte
Trio a DVD je k dispozici od pond lí na obvyklých místech, jako jsou infocentra v eské Kamenici a okolí.
Zajímavostí je, že valná ást disk bude v nována školám v Ústeckém kraji a v n meckém p íhrani í pro
zpest ení výuky d jepisu.
„V íme, že to bude pro žáky a studenty oživení klasického stylu výuky. Mluvený komentá shrnuje mimo
jiné i sedmiletou válku jako takovou, není to tedy jen o bojích v okolí eské Kamenice,“ uvádí p edsedkyn
sdružení Jitka T mová.
DVD by ale nevzniklo, kdyby se na jeho vydání finan

nepodíleli dárci.

„T ch menších bylo více. Pat ili mezi n soukromé osoby, m sto eská Kamenice, Fond Pavly a Pavla
Redlichových p i Ústecké komunitní nadaci, která také administrovala dota ní prost edky v rámci programu
tení pomáhá“. To byla nejvýznamn jší finan ní ástka, která podpo ila celý projekt a i nato ení
dokumentu. Bez jejich podpory a pomoci bychom nem li dostatek pen z,“ podotýká T mová.
Více informací o projektu najdete na webu www.bitvapodstudencem.cz.
Poznámky:
[1] Ob anské sdružení pod Studencem vzniklo v roce 2007 jako Ob anské sdružení Studený a
Lipnice. Hlavním cílem byla rekonstrukce kulturní památky R – rozhledny na Studenci u eské
Kamenice, jejímž majitelem je M sto eská Kamenice. Po dlouhých útrapách se nakonec sen stal
skute ností, rozhledna byla zachrán na a 21. ervna 2009 slavnostn otev ena. Následn se
po et len , vlivem pozitivních ohlas na innost sdružení zvýšil a nyní je jich více než 80
z celé R i zahrani í. To nemalou m rou p isp lo ke zm
názvu v roce 2010. Zárove ale
byla zachována památka na d vod vzniku a tak se Studenec v názvu zachoval. V sou asné dob
je st edem zájmu sdružení snaha o obnovu kulturního d dictví, ochranu p írody a rozvoj
turistického ruchu.
[2] Více informací o projektu "Bitva pod Studencem"
http://www.bitvapodstudencem.cz/
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[3] Fotografie DVD
http://www.bitvapodstudencem.cz/DVD.JPG
[4] Tisková zpráva v PDF
http://www.bitvapodstudencem.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/tiskova_zprava_17122012.pdf
[5] Kontaktní osoby
Jitka T mová, p edsedkyn Ob anského sdružení pod Studencem
tumova@podstudencem.cz
tel.: 737 340 045, 725 240 048
Bc. Tomáš Horyna, místop edseda Ob anského sdružení pod Studencem
horyna@podstudencem.cz
tel.: 722 733 233
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