Informační občasník září 2015
Vážené sestry, vážení bratři,
začal nám školní rok a my máme za sebou náročné období několika velmi
podařených akcí.

Studenecké MIXY 2015
V sobotu 29.srpna se uskutečnil již 18.ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev „Studenecké Mixy 2015“. I přestože studenech tým ( jediný ze Studence
byl tým pořádajícího Orla ) se neprobojoval ani do semifinále, celkově se turnaj
velice vydařil.

Po dramatických soubojích v semifinále ( obě skončila výsledkem 2:1 ) turnaj
vrcholil finalovým utkáním mezi tradičními účastníky našeho turnaje týmy Harley
Jilemnice a Rodos Vrchlabí. Toto utkání skončilo nakonec jednoznačným vítězstvím
jilemnického týmu.

Vítězný tým Harley Jilemnice
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Výsledky vyřazovací části:
Čtvrtfinále:
Predátoři – Balvani
Rodos – Orel
Harley – Velký Voči
Hej Kámo – Madagaskar

2:0 ( 25:12, 25:15 )
2:0 ( 25:19, 25:23 )
2:0 ( 25:22, 25:14 )
2:0 ( 25:21, 25:22 )

Semifinále:
Harley – Hej Kámo
Rodos - Predátoři

2:1 ( 25:20, 23:25, 15:8 )
2:1 ( 25:23, 22:25, 15:12 )

Finále:
Harley – Rodos

2:0 ( 25:14, 25:20 )

Konečné pořadí:
1. Harley ( Jilemnice )
2. Rodos ( Vrchlabí )
3. Predátoři ( Jilemnice )
4. Hej Kámo ( Jilemnice + Krkonoše )
5. Madagaskar ( Lázně Bělohrad a okolí )
6. Orel Studenec ( Chrtková Lenka, Šikolová Mirka, Šimková Markéta, Chrtek
Michal, Mečíř Petr, Vancl Jan )
7. Velký Voči ( Dvůr Králové )
8. Balvani ( Jablonec nad Nisou )
Ná závěr byli vyhlášeni nejužitečnější hráči ve dvou kategoriích. Mezi ženami
získala ocenění nejužitečnější hráčky Lída Krejčí z týmu Predátorů. V konkurenci
mužů ocenily ostatní týmy nejvýše Jana Havlíčka z vítězného týmu Harley.
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Dětské soutěžní odpoledne
Poslední srpnovou neděli nám přálo počasí. Bylo krásně, a tak se mohla stovka
nadšených dětí vesele zapojit do více než 20 disciplín na dětském soutěžním
odpoledni.
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Za své výkony si pak děti právem vybraly cenu. A většina ne jednu, ale hned
několik. Děkuji tímto všem organizátorům a sponzorům, kteří se na uspořádání
této akce podíleli.

Velký letní bál
V sobotu 5. září jsme uspořádali tradiční letní bál. Sokolovna byla obehnána
lešením, to nám ale nevadilo a jak se ukázalo nevadilo to ani tanečníkům, kterých
se opět sešlo téměř 240.
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Skvělý personál se staral o všechny přítomné, aby nikomu nic nechybělo.
Spolupráce se všemi byla opravdu skvělá.
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Kapela Levou rukou band nás svým skvělým výkonem provázela až do půl třetí.

To byl parket ještě poměrně slušně zaplněn nadšenými slušně se bavícími lidmi.
Když vše skončilo, zazněl ještě tradiční dozvuk v baru, kde nám dechové trio (
saxofon, trubka a pozoun ) zatroubilo skladbu Život je jen náhoda. Ovace byly
obrovské. Dík patří všem, kteří pomohli s přípravami bálu, s obsluhou večer i
všem, kteří přišli pomoci s úklidem v neděli ráno.

Ženy zahájily porážkou v Jezbinách
Ženy nastoupily jako favoritky do nového ročníku krajského přeboru druhé třídy.
Hned v prvním kole zavítaly na půdu silného soupeře a s „trpasličím“ týmem (
kromě sester Horáčkových všechny hráčky do 170 cm ) nedokázaly soupeřky
přehrát, byť nechybělo mnoho. Obě utkání totiž skončila shodně 3:2.
Výsledky:
Sokol Jezbiny – Orel Studenec

3:2 ( 25:17, 25:23, 20:25, 16:25, 15:6 )
3.2 ( 24:26, 25:21, 14:25, 25:22, 16:14 )

Tabulku dáme do dalšího občasníku. Po 2 kolech je zatím neúplná a nic neříkající.
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Turnaj v Mölkky !!!
V sobotu 12. září se uskuteční ve Studenci první turnaj ve hře Mölkky. Tato hra
přišla do Čech z Finska a jedná se o hru v přírodě, kterou může hrát úplně každý,
poněvadž není nikterak náročná. Pokud byste se chtěli přijít podívat, plakátek
přikládám. Zúčastnit se už asi nebude možné, poněvadž je již přihlášen maximální
počet 12 dvojic. Nicméně pokud by se někdo omluvil, místo se uvolní. O tom se
případně informujte u hlavních organizátorů Káti Hylmarové ( 732 859 373 ) a
Jakuba Staňka ( 776 717 307 ).

Informační občasník září 2015

Stolní tenisté zahajují na konci září
Na konci září zahájí soutěže také naši stolní tenisté. Nejvýše bude hrát mužský Atým, a to v krajském přeboru 2. třídy. Veškeré výsledky můžete sledovat na tomto
odkazu:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1841&rocnik=2015&oblast=420102
B-tým bude hrát okresní přebor 1. třídy a výsledky můžete pravidelně sledovat na
odkazu:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1878&rocnik=2015&oblast=420608
Soutěž budou hrát také žáci, a to opět v okrese Jičín:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2013&rocnik=2015&oblast=420604

Koncert žáků ZUŠ Jilemnice
Již na srpen plánovaný koncert žáků dechového oddělení ZUŠ se pravděpodobně
uskuteční ve čtvrtek 1. října od 19:30 v orlovně. Pozvánku ještě předem rozešlu
mailem.

Orlovna a webové stránky jednoty
Aktuální stav obsazenosti orlovny a další aktuality sledujte na webu
www.orel.studenec.cz. V případě zájmu si včas orlovnu rezervujte u Standy
Tauchmana na tel. 737 225 602

Pozvánka na letošní akce:
12.09.

10:00 volejbal ženy

Orel Studenec – TJ Sokol Bílá Třemešná „B“

12.09.

13:30 Mölkky

turnaj v nové hře pro každého

26.09.

10:00 volejbal ženy

Orel Studenec – TJ Harant Pecka

1.10.

19:30 kultura

koncert žáků dechového oddělení ZUŠ Jilemnice

14.11.

20:20 kultura

Svatomartinský folkový večer

08.01

19:00

výroční členská schůze jednoty

