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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 s příchodem jara vám posílám nové informace o činnosti v naší jednotě. 
Máme za sebou několik dalších výborných sportovních výsledků, velice poutavou 
přednášku Pavla Kalpakcise o výchově dětí, v orlovně máme nové židle, 
zaznamenali jsme opět nárůst členské základny a nyní jsme v plné přípravě na jarní 
akce. Zároveň se nám také zablýsklo na nové časy - pokud vše dobře dopadne, 
zapojí se naše jednota do orelského dění také v lyžařských disciplínách. 
 
 

Stolní tenisté úspěšní v soutěžích 

 
A-tým mužů stolního tenisu hraje už třetím rokem po sobě krajský přebor druhé třídy 
Libereckého kraje. Muži letos zabojovali a vyhnuli se sestupové baráži. V klidu si tak 
zajistili místo v soutěži i pro příští sezónu, což je skvělé. Tahounem týmu je Jenda 
Kuřík, který získal pro tým jednoznačně nejvíce vítězství, kromě toho je stále velice 
příkladným hráčem co se týká přístupu k tréninku i k zápasům samotným. V týmu 
ho už výborně doplňují oba starší synové, dále v týmu nastupovali: Jan Suja, Jan 
Vancl, Miloš Tesař, Zdeněk Kobrle a významnou část bodů pro tým získal také 
hostující Filip Klejch z Lázní Bělohradu. 
 
Konečná tabulka KP 2. třídy: 
 
  1. Sokol Nová Ves n. P. "A" 22 19   1   2   0 212:95 61 
  2. Sokol Turnov "B"   22 16   2   4   0 201:111 56 
  3. SKST Liberec "H"  22 13   5   4   0 190:141 53 
  4. TJ Jiskra Tanvald "A"  22 13   3   6   0 193:151 51 
  5. SKST Liberec "I"   22 12   4   6   0 182:154 50 
  6. TJ Spartak Chrastava "B" 22 10   3   9   0 157:148 45 
  7. KST Victory Liberec "A" 22   9   3 10   0 177:164 43 
  8. TJ Doksy "A"   22   9   1 12   0 172:159 41 
  9. TJ Sokol Turnov "C"  22   5   5 12   0 142:189 37 
10. Orel Studenec "A"  22   5   2 15    0 108:193 34 
11. Preciosa Jablonné v P. "A" 22   3   5 14   0 124:201 33 
12. TJ Sokol Vesec "B"  22   0   2 18   2 66:218 22 
 
B-tým dospělých startující v okresním přeboru první třídy okresu Semily se umístil 
taktéž nad hranicí sestupu a zajistil si tak účast i pro příští rok. Stejně jako A-tým, 
má i béčko hlavního tahouna a tím je Jenda Vancl, který nasbíral pro tým nejvíce 
bodů. Velice dobře mu v tom pomáhali Zdeněk Kobrle, Jenda Kuřík ml. a Matěj 
Kuřík. První body v mistrovské soutěži už sbírají také mladí hráči Tomáš Exner a 
Tomáš Šubrt. Tým ještě doplnili v několika utkáních František Kuřík ( ještě žák ), 
Jožka Tichý a Jakub Hylmar. 
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Konečná tabulka OP 1. třídy: 
 
  1. Spartak Rokytnice n. J. 18 17   0   1   0 173:28 52 
  2. Sokol Turnov "D"  18 15   1   2   0 165:69 49 
  3. TT Benešov u S. "A"  18 11   0   7   0 134:139 40 
  4. Sokol Horní Branná "A" 18 10   1   7   0 132:130 39 
  5. Sokol Horní Branná "B" 18   7   1 10   0 127:152 33 
  6. Sokol Nová Ves n. P. "B" 18   6   1 11   0 112:143 31 
  7. Sokol Košťálov "B"  18   5   3 10   0 120:150 31 
  8. Orel Studenec "B"  18   5   2 11   0 113:158 30 
  9. Sokol Bradlecká Lhota "A" 18   4   3 11   0 108:158 29 
10. STAR Sokol Turnov "A" 18   3   2 13   0 106:163 26 
 
Velmi dobře si vedlo družstvo žáků hrající okresní přebor v okrese Jičín. Na příčky 
nejvyšší žáci letos sice nedosáhli, nicméně 6. příčka v silné konkurenci je opravdu 
skvělým výsledkem. Družstvo hrálo ve složení František Kuřík, který byl hlavním 
tahounem týmu a posbíral jednoznačně nejvíce bodů, dále Jakub a Daniel Šulcovi a 
Dominik a Šimon Urbanovi. 
 
Konečná tabulka okresního přeboru žáků okresu Jičín: 
 
  1. TJ Jičín "B" 
  2. Jiskra Hořice "A" 
  3. SK Miletín "A" 
  4. Sokol Chomutice "A" 
  5. Sokol Nemyčeves "A" 
  6. Orel Studenec 
  7. TJ Lázně Bělohrad "A" 
  8. Sokol Popovice "A" 
  9. TJ Nová Paka "A" 
10. Sokol Chomutice "B" 
11. SK Miletín "B" 
12. Sokol Libáň "A" 
13. Sokol Lány "A" 
14. Sokol Rovensko pod Troskami 
15. Sokol Valdice "A" 
  

 

Volejbalistky obhájily titul ve VČ poháru 

 
Každý sportovec ví, že obhájit titul je vždy těžší než ho poprvé získat. Se stejným 
vědomím se přihlásily do letošního ročníku Východočeského poháru také naše 
volejbalistky. Do sestavy se nám začínají vracet matky z mateřských dovolených,  a  
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tak se náš tým pomalu přesunuje z kategorie mladých nezkušených do kategorie 
zkušených volejbalistek ( samozřejmě stále mladých ). Po dvou základních turnajích 
se děvčata probojovala do semifinalového turnaje. I v něm si v domácím prostředí 
poradila se soupeřkami, a tak mohla začít příprava na velké finále. To bylo původně 
naplánováno na velikonoční neděli, ale díky nesouhlasu většiny týmů se nakonec 
finále hrálo už v sobotu 19. března v Česticích. Náš tým se i na tento termín dával 
těžko dohromady, a tak děvčata jela nakonec pouze v šesti a vzhledem k tomu, že 
část týmu spěchala na pohřeb, bylo nutné odehrát všechna 3 utkání za sebou. V 
týmu chyběly opory Markéta Šimková a Jana Horáčková, a tak aktuální sestava si 
jela hlavně "pěkně zahrát". Velký výsledek nikdo nečekal. Asi i soupeřky byly tedy 
překvapené, když po třech odehraných utkáních byl už pohár na cestě do Studence 
a cena pro nejlepší smečařku také. Tu si odvezla z Čestic Eva Horáčková. 
 

 
Eva Horáčková získala cenu pro nejlepší smečařku Východočeského poháru 

 
V sobotu 2.dubna tak mohl náš tým nastoupit do nadstavbového finále s 
Pardubickým krajem. Zde byla velice silná konkurence, a tak si děvčata dokázala 
poradit pouze s východočeským Jičínem. Týmy z Pardubického kraje byly i přes 
vyrovnané zápasy nad jejich síly. I tak je 3. místo z tohoto turnaje skvělým 
výsledkem. Děvčatům velice gratulujeme. 
 
Výsledky finále Východočeského poháru ( oblast Hradec Králové ): 
 
Orel Studenec - Sokol Jezbiny 2:0 ( 25:10, 26:24 ) 
   - Sokol Stěžery 2:0 ( 25:15, 25:11 ) 
   - TJ Jičín  2:0 ( 25:18, 25:22 ) 
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Vítězná sestava z finále VČ poháru: zleva stojí Mirka Šikolová, Jana Nováková, 
Lenka Chrtková, Markéta Urbanová, klečící: Eva Horáčková a Lída Urbanová 

 
Konečné pořadí VČ poháru 2016: 
 
  1. Orel Studenec  6:0  6     
  2. TJ Jičín   4:2  5 
  3. TJ Sokol Jezbiny  2:4  4 
  4. TJ Sokol Stěžery  0:6  3     
 
Ženy čeká na jaře velmi těžký souboj o titul v krajském přeboru 2. třídy, kde je letos 
zatím suverénní tým Jaroměře. Zveme tedy všechny příznivce - přijďte podpořit 
naše hráčky. 
  

Přednáška P. Kalpakcise 
 

Ve čtvrtek 3. března jsme uspořádali v orlovně přednášku speciálního psychologa a 
terapeuta Pavla Kalpakcise na téma "jak vést děti k opravdovým hodnotám". Ohlasy 
na přednášku byly velice pozitivní a o atraktivitě tématu i poutavému povídání 
svědčí i to, že téměř dvouhodinová přednáška utekla jako voda. Zájem posluchačů 
byl velmi kladně hodnocen samotným přednášejícím. 
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Mistrovství Studence v Mölkky, zabíjačka 

 
Vzhledem k malému zájmu soutěžících o klání o nejsilnějšího muže Studence jsme 
se pro letošní rok rozhodli pro změnu. V sobotu 7. května uspořádáme 
mistrovství Studence ve hře Mölkky ( již 2. ročník ), která měla premiéru ve 
Studenci již v září a turnaj se setkal s obrovským ohlasem. Tato hra přišla do Čech 
z Finska a jedná se o hru v přírodě, kterou může hrát úplně každý, poněvadž není 
nikterak náročná, proto zveme všechny studenecké občany, aby se přišli soutěže 
zúčastnit. Hru si můžete zahrát poprvé na turnaji, není to nic složitého, pravidla vám 
vysvětlíme. Přihlášky přijímáme do 9:30. Zúčastnit se může každý občan 
Studence, případně rodinný příslušník studeneckých občanů. Začátek 
soutěže plánujeme na 10.00. To už budou připraveny i první vepřové 
speciality z dílny Fandy Horáčka !!! Současně budete moci shlédnout 
mistrovské utkání našich žen ve volejbalu proti týmu Dřevěnic. 
 

Na snímku obhájkyně titulu z roku 2015 Anežka Maryšková 
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Divadlo Artur uvádí "Sto let v očistci" 

 
Pro první letní měsíc máme v plánu uspořádat pro studenecké spoluobčany 
divadelní představení "Sto let v očistci" z dílny divadla Artur, v němž účinkuje bývalý 
studenecký spoluobčan Jindra Kriegel. Divadlo bychom rádi uspořádali v pátek 
3.června ve večerních hodinách v přírodním amfiteátru, ale vše je zatím v jednání. 
Hra je doplněna hudbou skupiny No Name. Pro bližší informace posílám odkaz: 
http://www.divadloartur.cz/nase-hry/100-let-v-ocistci/. Pozvánku včas rozešlu. 
 

  
 

Jednota vyšle lyžařky na hry FICEP 

 
Pro příští rok se připravuje výprava Orla na zimní mezinárodní hry FICEP a v 
současné době bude probíhat příprava a nominační tréninky lyžařů. Za naši jednotu 
se na první soustředění přihlásily naše nové členky Magda Bergerová a Verča 
Šimůnková. Držíme palce. 
 
 
 

http://www.divadloartur.cz/nase-hry/100-let-v-ocistci/
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Rodinné míčové hry každý čtvrtek 

 
Od tohoto čtvrtka bychom rádi pozvali všechny, kteří mají čas a chuť, na Rodinné 
míčové hry. Budou se konat každý čtvrtek od 16:00 u orlovny. Cílem je strávit 
společný čas s dětmi sportem a jak je patrno z názvu, budeme děti učit hlavně 
dovednosti s míčem. Věk účastníků není omezen, jistě se najdou aktivity pro 
všechny věkové kategorie. Již tento čtvrtek 21.4.2016 se na všechny těšíme 
 
       Jana Nováková, Lenka a Michal Chrtkovi 
 
Plánované akce Orla v roce 2016: 
 
30.4.  volejbal ženy Orel Studenec - Jiskra Jaroměř 
  7.5.  Mistrovství Studence v Mölkky 
  7.5.  volejbal ženy Orel Studenec - Sokol Dřevěnice 
14.5.  volejbal ženy Orel Studenec - Sokol Jezbiny 
28.5.  volejbal ženy Orel Studenec - TJ Lánov 
  3.6.  divadlo "Sto let v očistci" - termín bude upřesněn 
11.6.  volejbal ženy Orel Studenec - Sokol Bílá Třemešná "C" 
27.8.  Studenecké Mixy – volejbalový turnaj smíšených družstev 
28.8.  Dětské soutěžní odpoledne 
  3.9.  Letní bál 
  7.10. Kalabis Quintet - koncert dechového kvintetu v kostele  
12.11. Svatomartinský večer 
 
         Za jednotu Orla Václav Urban 


