Fotbal na Krásné
Studánce
Na konci jara roku 2015 bylo v Krásné
Studánce
dokončeno
multifunkční
sportoviště, které bylo financováno z
dotačního fondu Evropské unie. Vznikla
zde čtyři nádherná hřiště v čele s velkým
fotbalovým pláckem.
FK Krásná Studánka, jak by se na
první pohled mohlo zdát, nenechal
vybudovat pouze klasické fotbalové hřiště,
ale i další tři hrací plochy. Není tudíž
určeno jen pro účely řadového fotbalového
klubu ale zároveň jako prostor, kde mohou
lidé trávit svůj volný čas tím nejlepším
možným způsobem, to jest sportem.
Sportoviště jsou dostupná pro
veřejnost od 9.00 až do 20.00 a to i o
víkendech a svátcích. Lidé si zde mohou
zasportovat
na
třech
hřištích:
beachvolejbalovém, kde se mohou
případně po dohodě s provozovatelem
konat i beachvolejbalové turnaje (nachází
se zde i nízkokapacitní, přemístitelné
tribuny), dále na tenisovém kurtu a nebo

na víceúčelovém hřišti s umělou trávou.
Velké fotbalové hřiště je z hlediska údržby
veřejnosti nepřístupné, ale téměř každý
víkend se zde konají zápasy okresní
fotbalové ligy (vyjma letní a zimní pauzy),
kde si každý správný fotbalový fanoušek
jistě přijde na své. I o mládež je zde velmi
dobře postaráno. Své tréninkové zázemí
zde mají i dva žákovské a jeden juniorský
tým, což by mohlo být vzorem pro ostatní
maloměstské a vesnické zanikající kluby,
aby nadále nedocházelo k úpadku kopané u
nás. V areálu se dále nacházejí kabiny
hráčů a restaurace Na hřišti.
“Hřiště u nás rozhodně bylo
potřeba opravit, ” uvedl Tomáš Kulašiak,
předseda studáneckého fotbalového klubu.

Zároveň dodal, že doba realizace trvala
jeden rok. “Šlo hlavně o to nechat opravit
fotbalový stadion, ale uvítali jsme návrh,
který obsahoval i ostatní sportovní plochy
z důvodu zatraktivnění a využití celého
prostoru” řekl závěrem trenér mládeže
Martin Hartman.

Jak strávit volný den?
Určitě každý z nás zažil situaci, kdy prostě nemá co na práci. Je až neuvěřitelné, kolik času člověk
ztratí tzv. “NICNEDĚLÁNÍM” . Většina lidí a často i já trávíme volný čas povalováním či
sledováním televize nebo Youtube. Tentokrát jsem se to však rozhodl změnit a ukázat vám, že
volný čas se dá využít mnohem efektivněji. Rozhodli jsme se, že s přáteli zamíříme do sportovního
areálu Fk Krásná Studánka.
Krásná Studánka leží v libereckém kraji a je součástí města Liberec. Jelikož jsme z Jablonce nad
Nisou, tak to pro nás nebyl žádný problém dostat se na místo. Vlakem jsme dojeli do stanice
Krásná Studánka a odtud, následovala zhruba 10 minutová chůze k areálu. Když jsme se
konečně dostali před vstup do sportoviště, tak nás velice potěšil první dojem. První pohled
směřoval na travnaté fotbalové hřiště, ale po nějaké době jsme si všimli dalších tří hřišť na
opačném konci. Jednalo se o hřiště na beach, tenisový/nohejbalový kurt a víceúčelové hřiště s
“umělkou”.

Poté, co jsme se rozkoukali,šli jsme se zeptat správce objektu na nějaké informace o areálu a
dozvěděli jsme se, že tento objekt by měl primárně sloužit pro rozvoj sportu u dětí, proto zde hraje
svá domácí utkání fotbalový tým FK Krásná Studánka. Děti hrají každou sobotu, naopak
dospělí muži každou neděli. Také jsme se dozvěděli, že areál je přístupný veřejnosti každý den od
8:00 do 20:00. Návštěvníci si zde mohou za nízké ceny užít sportu až až. Nemusíte si sem ani
nosit své balóny či rakety. Vše se dá bezplatně vypůjčit u pana správce. Na konci našeho
rozhovoru jsme také zjistili, že tento projekt byl spolufinancován z fondů EU, kromě hřišť bylo z
evropských peněz vybudováno také oplocení celého areálu.
My jsme se rozhodli pro beachvolejbal, vypujčili jsme si míč a hodinku jsme hráli 3 na 3. Byl to
opravdu skvělý zážitek. Písek byl velice jemný a nebyly v něm žádné kameny či nečistoty. Po konci
naší aktivity na hřišti jsme hřiště upravili do původního stavu, vrátili míč a pomalu jsme se
začali vracet zpět k vlakové stanici.
Opravdu vřele doporučuji navštívit tento areál se skupinou přátel. Myslím si, že by se zde dal
klidně strávit celý den za hezkého počasí. Pro nás to byl krásný zážitek a dokázali jsme si, že
existují i lepší věci, než jen ležet s mobilem v ruce nebo koukat na “telku”. Jsem rád, že jsme dostali
takovýto nápad a jsem si jistý, že v budoucnosti podnikneme opět něco podobného.
Sportu zdar!
Ladislav Horáček!

