
Na další 4 roky byla zvolena nová rada 
jednoty i revizní komise 

 
V pátek 9. ledna jsme se sešli v 19:00 v orlovně na výroční členské schůzi, někteří 
už v 18:00 v kostele na mši svaté, která byla obětována za zemřelé i žijící členy 
naší jednoty. V kostele jsme zpívali s kytarami a nechyběly ani tradiční orelské 
písně „Vzhůru, Orle Slovanský“ a „Ó zdroji pravdy“. 
 

 
 
Schůze byla zahájena Orelskou modlitbou, poté byli přivítáni hosté a následoval 
přípitek po veleúspěšném roce, v němž se nám podařilo vše, na co jsme sáhli. 
 

 



Rok 2014 provázely skvělé sportovní výsledky, muži uhájili účast v krajském 
přeboru ve stolním tenisu, žactvo atakuje nejvyšší příčku v okresním přeboru 
Jičínska v konkurenci 16 družstev a ženy obhájily vítězství v krajském přeboru. 
 

    
 
Sportovní úspěchy doplnily také velice úspěšné akce jako Studenecký silák se 
zabíjačkou, Studenecké Mixy, dětské odpoledne, letní bál a na podzim to byly 
zejména kulturní akce - koncert Prague Cello Quartet a Svatomartinský večer. 
 

  



   
 

   
 
Po představení programu schůze následovala zpráva o činnosti, v níž nás nejprve 
Vašek Urban seznámil s činností rady v uplynulém roce, poté informovala Lenka 
Chrtková o volejbalu, do toho měla vsuvku také Markéta Urbanová o tom, jak nás 
společně se Simčou Bartoňovou reprezentovaly v létě na hrách FICEP v Rakousku, 
kde oblékly dres Orla Česká Republika. 
 

 



Následoval Jenda Kuřík s povídáním o stolním tenisu a vše zakončili Jenda Vancl, 
Standa Tauchman a Jana Nováková, kteří nás podrobně seznámili s úspěšnou akcí 
„přestavba orlovny“, která podtrhla veškeré společenské a sportovní úspěchy roku 
2014 !!! 
 
 

  
 
 

  



   
 
Poté následovalo pár slov o financích v podání Jany Novákové a vyjádření revizní 
komise v podání Zdeny Bartoňové. Pak nás už čekala volební část výročky. Do rady 
jednoty byli na další čtyři roky zvoleni Václav Urban ( starosta ), Jan Vancl ( místo-
starosta ), Jana Nováková ( sekretář ) a členové rady: Lenka Chrtková, Pavel 
Horáček, Martin Hylmar, Pavel Mečíř, Petr Mečíř ml. a Jirka Tauchman. Ten v radě 
nahradil Jendu Kuříka, který už dál v radě nechce pokračovat a bude se věnovat 
hlavně stolnímu tenisu ( jako hráč i jako trenér ). Do revizní komise byly zvoleny: 
Zdenka Bartoňová ( předsedkyně ) a členky komise: Zdenka Chrtková a Ludmila 
Mečířová. Následně jsme volili delegáty na župní sjezd, kteří nás budou 20. března 
zastupovat v Lomnici nad Popelkou: Stanislav Tauchman, František Tauchman, 
Monika Tauchmanová, Petr Mečíř ml., Kateřina Hylmarová, Pavel Horáček a Josef 
Jebavý. Následovala gratulace loňským jubilantům Jaroslavě Hamáčkové, Zdence 
Jebavé, Josefu Jiranovi a Václavu Kuříkovi. Poté proběhlo závěrečné poděkování a 
diskuze, do níž se tradičně zapojili i hosté: starosta Obce Jiří Ulvr a zástupci 
sportovních oddílů Jaroslav a Petr Hákovi. Poté už následovalo občerstvení a volná 
zábava. V družné atmosféře jsme vydrželi až do pozdních nočních ( někteří i 
ranních ) hodin. 
 

  



  
 

Pavel Helan v orlovně ve Studenci 

 
S novým rokem začínáme samozřejmě už také plánovat akce na rok 2015. První 
připravovanou akcí letošního roku bude koncert písničkáře Pavla Helana, finalisty 
soutěže Česko Slovensko má talent, který iniciovala Monika Tauchmanová. Koncert 
se uskuteční v sobotu 11. dubna v Orlovně. Podrobnosti budou plakátovány. 
 

 



A závěrem přinášíme pozvánku na letošní akce: 
 

24.01.  09:00 st. tenis muži TT Benešov u S. „A“ – Orel Studenec „B“ 
 
01.02.  09:00 st. tenis muži TJ Sokol Turnov „E“ – Orel studenec „C“ 
 
01.02.  13:00 st. tenis muži Orel Lomnice „A“ – Orel Studenec „C“ 
 
07.02.  09:00 st. tenis muži Sokol Turnov „D“ – Orel Studenec „B“ 
 
14.02.  10:00 st. tenis muži TJ Doksy – Mimoň „A“ – Orel Studenec „A“ 
 
14.02.  16:00 st. tenis muži TJ Volfratice – Orel Studenec „A“ 
 
21.02.  09:00 st. tenis muži Orel Studenec „B“ - STAR Sokol Turnov „A“ 
 
21.02.  13:00 st. tenis muži Orel Studenec „B“ – Sokol Vesec „B“ 
 
22.02.  10:00 st. tenis muži TJ Sokol Turnov „C“ – Orel Studenec „A“ 
 
28.02.  09:00 st. tenis žáci okresní přebor v Libáni „A“ 
 
28.02.  10:00 st. tenis muži Orel Studenec „A“ – SKST Liberec „J“ 
 
28.02.  16:00 st. tenis muži Orel Studenec „A“ – SKST Liberec „K“ 
 
01.03.  09:00 st. tenis žáci okresní přebor v Hořicích „B“ 
 
14.03.  09:00 st. tenis muži Sokol Horní Branná „A“ – Orel Studenec „B“ 
 
14.03.  10:00 st. tenis muži Orel Studenec „A“ – TJ Sokol Vesec „A“ 
 
14.03.  12:00 st. tenis muži Sokol Horní Branná „B“ – Orel Studenec „B“ 
 
14.03.  16:00 st. tenis muži Orel Studenec „A“ - TJ Spartak Chrastava „B“ 
 
28.03.  10:00 st. tenis muži TJ Sokol Nová Ves n. P. „A“ – Orel Studenec „A“ 
 
28.03.  16:00 st. tenis muži TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“ – Orel Studenec „A“ 
 
02.05.  10.00 volejbal ženy TJ Sokol Bílá Třemešná „C“ – Orel Studenec 
 
09.05.  10:00 Studenecký silák se zabíjačkou Fandy Horáčky 
 
09.05.  10:00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Sokol Jezbiny 
 
16.05.  10:00 volejbal ženy TJ Harant Pecka – Orel Studenec 
 
23.05.  10:00 volejbal ženy Orel Studenec - TJ Sokol Bílá Třemešná „B“ 
 
24.05.  10:00 volejbal ženy Orel Studenec - TJ Sokol Bílá Třemešná „C“ 
 
30.05.  10:00 volejbal ženy TJ Spartak Vrchlabí – Orel Studenec 
 



06.06.  10:00 volejbal ženy Orel Studenec – TJ Lánov 
 
13.06.  10:00 volejbal ženy TJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec 
 
27.06.   víceboj smíšených čtveřic 
 
29.08.    8:00 volejbal mixy volejbalový turnaj „Studenecké MIXY 2015“ 
 
30.08.  14:00 akce děti  Dětské soutěžní odpoledne 
 
05.09.  20:00 kultura  Velký letní bál v sokolovně 
 
14.11.  20:20 kultura  Svatomartinský folkový večer 


