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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 zdravím Vás všechny po dovolených. Počasí bylo donedávna ještě letní, ale 
co se orelských akcí týká, už se přesunujeme k podzimu. Konec prázdnin a počátek 
školní ho roku jsme pojali tradičně. 

 

Studenecké mixy 2016 

 
V sobotu 27.srpna jsme uspořádali tradiční turnaj smíšených volejbalových 
družstev. Letos se turnaje zúčastnilo pouhých 6 družstev. Počasí nám však přálo, a 
proto si družstva nejprve zahrála každý s každým a poté následovaly ještě 
vyřazovací boje.  
 

 
 
Ze studeneckých týmů si lépe vedl tým pořádajícího Orla, který se nakonec radoval 
z bronzové medaile, zatímco družstvo Sokola skončilo turnaj na 5. příčce. 
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I tak byla ale účast dvou domácích týmů velmi super a věřme, že se blýská na lepší 
časy ( alespoň co se týká počtu domácích týmů ). 
 
Čtvrtfinále ( 3.-6., 4.-5. ): 
   Orel - Pozdní sběr 2:0 ( 25:15, 25:17 ) 
   Balvani - Sokol  2:0 ( 30:28, 26:24 ) 
 
Semifinále: 
   Harley - Orel  2:0 ( 25:19, 25:11 ) 
   Wobobegde - Balvani 2:0 ( 25:10, 25:14 ) 
 
Finále: 
   Harley - Wobobegde 2:0 ( 25:23, 25:20 ) 
 
Konečné pořadí: 
 
1. Harley Jilemnice 
2. Wobobegde Novopacko 
3. Orel Studenec ( Lenka Chrtková, Mirka Šikolová, Markéta Šimková, Michal 
Chrtek, Petr Mečíř ml., Pavel Urban, Jan Vancl ) 
4. Balvani Jablonec n. N. 
5. Sokol Studenec 
6. Pozdní sběr Dvůr Králové 
 

 
Vítězný tým Harley Jilemnice 
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Na závěr turnaje ještě proběhla volba nejužitečnějších hráčů. Nejužitečnějším 
hráčem byl ostatními týmy zvolen Adam Fišar z vítězného týmu.  
 

 
 
Stejnou trofej pro nejužitečnější hráčku získala Mirka Šikolová z domácího 
pořadatelského týmu. 
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Dětské odpoledne se vydařilo 

 
Hned v neděli následovalo dětské soutěžní odpoledne, kterého se letos zúčastnilo 
120 dětí. Počasí nám přálo. Děti byly spokojené a rodiče snad také. 
 

 
 

Děkujeme moc sponzorům, bez jejichž pomoci by se tato akce těžko uskutečnila. 
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Letní bál 

 
První zářijová sobota je vždy ve znamení tance. Nejinak tomu bylo letos. Více než 
220 aktivních tanečníků a tanečnic se sešlo v sokolovně, kde se o skvělou zábavu 
starala až do půl třetí kapela Levou rukou band, která k nám pravidelně zajíždí již 5 
let. 
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K dobré pohodě přispěl i kuchařský um Michala Tauchmana a samozřejmě půlnoční 
slosování sponzorských darů. O pohodu celého večera se staral přívětivý personál. 
 

 
 
Ohlasy na bál byly nadstandardní, proto jsme se rozhodli zařadit tuto jedinečnou 
akci i do kalendáře příštího roku, a to v sobotu 2. září. 
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Volejbalistky vstoupily do soutěže 

 
Ženy zahájily počátkem září mistrovskou soutěž ve volejbalu. I přes stálé problémy 
se sestavou ( ze sedmnáctičlenného kádru je často problém dát dohromady 6 
hráček na mistrovské utkání ) se děvčatům vede poměrně dobře. 
 

 
 
Přezimují sice "pouze" na 2. příčce, nicméně věříme, že v jarní části budou atakovat 
post nejvyšší. 
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Tabulka B-třídy krajského přeboru 2016/2017 po podzimní části 
 
  1. TJ Lánov    12   6   2   4   0   32:19  26 
  2. Orel Studenec   12   5   2   2   3   27:23 21 
  3. TJ Harant Pecka   12   5   2   1   4   27:22  20 
  4. Sokol Bílá Třemešná "B"  12   3   2   1   6   21:28  14 
  5. TJ Sokol Dřevěnice  12   3   1   3   5   21:28  14 
  6. TJ Červený Kostelec  12   2   3   1   6   21:29  13 
 

Stolní tenisté zahajují soutěže 

 
Výsledky stolních tenistů přineseme v dalším čísle občasníku, jelikož soutěže teprve 
začínají. 
 

Rodinné míčové hry každý čtvrtek 

 
Už od jarních měsíců byla zahájena pravidelná setkání rodičů s dětmi "Rodinné 
míčové hry". Toto setkání se koná každý čtvrtek od 16:30 u orlovny v průběhu 
školního roku. 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. Akci organizují Jana 
Nováková, Lenka a Michal Chrtkovi. Případné změny budeme uveřejňovat na webu 
naší jednoty www.orel.studenec.cz 
 

Orelské pozvánky: 
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Dále si dovoluji předložit vám pozvánku na akci, kterou pořádá sama autorka: 
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Svatomartinský večer, aneb Figury slaví pětadvacetiny 
 
Přátelé, kamarádi, je to už 25 let, kdy jsme se v červnu sešli a naučili se společně 
zahrát a zazpívat píseň Tři kříže od skupiny Hop Trop. Za ty roky se náš repertoár 
rozšířil na téměř 90 písní, které si občas rádi zahrajeme a zazpíváme. Pokud si s 
námi rádi zazpíváte i vy, přijďte do orlovny v sobotu 12. listopadu, kde od 20 hodin, 
20 minut a 20 vteřin začneme hrát a zpívat. K tomu budeme moci společně 
ochutnat letošní mladá Svatomartinská vína. Těšíme se na vás. Figury 
 

 
 
 
Divadelní představení našeho orelského souboru 
 
Ještě do konce roku bychom rádi uspořádali první divadelní představení našeho 
nově založeného ochotnického souboru při jednotě Orla ve Studenci. Termín není 
však dosud znám. Pozvánku vám včas pošlu. 
 
Závěrem vám chci sdělit, že Výroční členská schůze proběhne v pátek 13. 
ledna 2017 od 19 hodin. Již tradičně bude předcházet mše svatá od 18:00 v 
kostele. Koncem roku vás bude kontaktovat člen rady nebo jím pověřený 
zástupce, který vám předá pozvánku na "výročku" a vybere od vás členský 
příspěvek. 
 
Další akce v roce 2017: 
 
13.5.  Turnaj v mölkky + folk Figury + možná zabíjačka 
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26.8.  Studenecké mixy - volejbalový turnaj 
27.8.  Dětské odpoledne 
  2.9.  Letní bál s Levou rukou bandem 
11.11. Svatomartinský večer 
 
Přeji všem krásné podzimní dny. 
         Za jednotu Orla Václav Urban 


