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Milé sestry, vážení bratři,
Vzhledem k tomu, že máme za sebou další povedené akce a sportovní
výsledky, přináším tentokrát občasník možná dříve než jste čekali a delší pauza
bude tudíž následovat nyní.

Ženy zahájily krajský přebor
Ženy zahájily mistrovskou soutěž jako obhájkyně prvenství ze třech
posledních sezón. Skupina je letos silnější o tým Jaroměře, který má ligové
zkušenosti, a tak obhajoba titulu bude určitě těžká. A to i proto, že tým se dává
těžko dohromady a na některé zápasy se sejde stěží 6 hráček. Po rozpačitém
začátku má však výkon našeho týmu rostoucí úroveň a ženy se již usadily na
druhém místě právě za Jaroměří, která ještě neztratila ani bod. Souboje s Jaroměří
čekají náš tým až na jaře. Máme se tedy jistě na co těšit.
Tabulka krajského přeboru 2. třídy po podzimní části
1. TJ Jiskra Jaroměř
2. Orel Studenec
3. TJ Harant Pecka
4. TJ Lánov
5. TJ Sokol Jezbiny
6. TJ Sokol Bílá Třemešná „B“
7. TJ Sokol Bílá Třemešná „C“
8. TJ Sokol Dřevěnice
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Stolní tenisté zahájili na konci září
Na konci září zahájili soutěže také naši stolní tenisté. Vzhledem k tomu, že mají
odehráno nejvýše první kolo, výsledky přineseme v dalším občasníku. Nejvýše
hraje mužský A-tým, 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 hraje 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 hrají už také žáci, a to opět v okrese Jičín:
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2013&rocnik=2015&oblast=420604

Turnaj v Mölkky !!!
V sobotu 12. září jsme uspořádali první studenecké mistrovství 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. Turnaje se zúčastnil překvapivě maximální
počet startujících, tedy 12 dvojic. Více by vzhledem k omezeným časovým
možnostem nebylo reálné.
Mezi 24 účastníky si nejlépe vedla dvojice Anežka Maryšková a Josef Kracík,
která ve finále zdolala dvojici František Kuřík a Dominik Urban, která obsadila
stříbrnou příčku. V souboji o bronz dopadli lépe mladíci Nela Šimková a Šimon
Urban. Tato dvojice v utkání o třetí místo porazila své skautské vedoucí Alžbětu
Kuříkovou ( dnes už Hančovou ) a jejího dnes už chotě Zdendu Hanče.
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Cenu za páté místo si odnesly sestry Katka a Jana Tauchmanovy. Děkujeme
hlavním organizátorům, kterými byli Katka Hylmarová a Jakub Staněk, že nás
s touto zajímavou hrou seznámili.

Dechový soubor zaplnil orlovnu
Ve čtvrtek 1. října jsme uspořádali tradiční koncert žáků dechového oddělení ZUŠ
Jilemnice pod vedením pana učitele Horáčka. Orlovnu zaplnilo více než 70
posluchačů, kteří si mohli vychutnat výkony jak začátečníků tak i zkušených
muzikantů. Večer zahájil mladičký Štěpán Petrák z Roztok na zobcovou flétnu a
hned po něm zahrála na příčnou flétnu Karolína Kuříková z Martinic. Pak už
následovala vícečlenná uskupení, v nichž se ze studeneckých muzikantů představili
Eliška Drbohlavová, Bára Vanclová, Terka Dubská, Markéta, Šimon a Dominik
Urbanovi a Jenda Tomáš. Posluchači mohli v průběhu večera ocenit směs waltzů
v podání dechového oktetu ( 4 klarinety a 4 příčné flétny ).
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Skvělý výkon podal dechový sextet, který uchvátil zejména předehrou z opery
Lazebník sevillský a směsí skladeb ze slavného muzikálu My Fair Lady.

Závěr koncertu patřil už tradičně nejzkušenějším. Nejprve zazněly v podání 4
klarinetů např. skladby Jaroslava Ježka Bugatti step a Klobouk ve křoví. Koncert
pak vrcholil vystoupením saxofonového kvarteta, které zakončilo koncert skladbou
Tři strážníci a přídavkem David a Goliáš
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Svatomartinský večer se letos nekoná
Závěrem se omlouváme všem příznivcům Svatomartinského vína i všem, kteří
si s námi rádi zazpívají folk a country, tradiční Svatomartinský večer se letos konat
nebude. Věříme, že se s vámi budeme moci sejít opět za rok, tedy v sobotu 12.
listopadu 2016.
Figury

Výroční členská schůze
Již nyní předesílám termín výroční členské schůze. Ta se uskuteční 8. ledna
od 19:00. Pokud se nestane nic nepředvídaného, začneme již tradičně mší svatou
v 18:00 a poté se přesuneme do orlovny, kde zhodnotíme rok 2015 a společně
popovídáme o tom, co nás čeká v roce následujícím. Již před koncem letošního
roku obdrží všichni členové pozvánku a zároveň budou vyzváni k úhradě členských
příspěvků na rok 2016.

