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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 zdravím Vás všechny s blížícím se koncem roku. V dnešním občasníku si 
můžete přečíst, jak se daří našim stolním tenistům. Můžete si také prohlédnout fotky 
z našich podzimních akcí a samozřejmě nechybí ani pozvání na akce příštího roku. 
 

Stolní tenisté zakončili podzimní část 

 
Stolní tenisté zakončili první část mistrovské soutěže. A - tým hraje opět krajský 
přebor 2. třídy, v němž je zatím na 11. příčce před Benešovem, s kterým si připsal 
zatím jediné vítězství v soutěži. Nejvíce bodů zatím nasbíral kapitán týmu Jenda 
Kuřík ( 21 vítězství, 14 porážek ), ale slibně mu již sekunduje syn Martin ( 11:11 ). 
 
Tabulka krajského přeboru 2. třídy 
 
  1. TJ Doksy - Mimoň "A"  11 10   0   1   0 108:61  31 
  2. TJ Jiskra Raspenava "B" 11   9   0   2   0 101:61  29 
  3. KST Victory Liberec "A"  11   8   1   2   0   98:56  28 
  4. TJ Jiskra Nový Bor "C"  11   7   1   3   0 101:57  26 
  5. TJ Sokol Turnov "C"  11   7   1   3   0   96:77  26 
  6. TJ Jiskra Tanvald "A"  11   6   1   4   0   92:69  24 
  7. TJ Spartak Chrastava "B" 11   5   1   5   0   82:68  22 
  8. SKST Liberec "H"   11   4   1   6   0   71:77  20 
  9. TJ Sokol Turnov "D"  11   4   0   7   0   48:95  19 
10. TJ Sokol Bratříkov "B"  11   2   0   9   0   56:100  15 
11. Orel Studenec "A"  11   1   0 10   0   48:104  13 
12. Sokol Benešov u Semil "A" 11   0   0 11   0   34:110  11 
   
B - tým hraje okresní přebor 1. třídy a zatím se mužům podařilo porazit 3 soupeře. 
Nejvíce bodů pro tým získal Jenda Vancl ( 16:7 ), kterého dobře doplňují Miloš 
Tesař ( 10:7 ) a Leoš Zahradník ( 12:12 ). 
 
Tabulka okresního přeboru 1. třídy 
 
  1. TJ Spartak Rokytnice n. J. "A"   9   9   0   0   0 90:19  27 
  2. TJ Sokol Turnov "E"    9   8   0   1   0 84:37  25 
  3. TJ Sokol Košťálov “A"    9   6   1   2   0 74:47  22 
  4. TJ Sokol Vesec "B"    9   4   2   3   0 79:55  19 
  5. TJ Sokol Nová Ves n. P. "B"   9   5   0   4   0 64:61  19 
  6. TJ Sokol Horní Branná "A"   9   5   0   4   0 61:57  19 
  7. Orel Studenec "B"    9   3   1   5   0 60:67 16 
  8. TJ Sokol Bradlecká Lhota "A"   9   1   1   7   0 38:83  12 
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  9. TJ Sokol Tatobity "A"    9   1   0   8   0 29:88  11 
10. Sokol Benešov u Semil "B"   9   0   1   8   0 24:89  10 
 
  

Kalabis Quintet přilákal přes 100 posluchačů  
 
V pátek 7. října k nám do Studence zavítal dechový soubor Kalabis Quintet složený 
ze špičkových hráček dechových nástrojů, které sbírají ocenění na české i evropské 
hudební scéně. 
 

 
 

Koncert, který se konal ve studeneckém kostele, přilákal více než 100 posluchačů, 
kteří byli svědky opravdu virtuózní hry. 
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Děkujeme obci Studenec, která se podílela na uspořádání této akce. 
 

 

 
Svatomartinský folkový večer 

 
V sobotu 12. listopadu jsme po roční pauze uspořádali v orlovně tradiční 
Svatomartinský folkový večer. Letos jsme tuto akci spojili s oslavou malého výročí. 
Muzikanti, kteří nás večerem provázeli, tedy skupina Figury, spolu takto muzicírují 
už 25 let. V repertoáru mají už téměř 100 písní ve stylu folkové, trampské a country 
hudby. 
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Tradičně se tato akce konala první "pomartinskou" sobotu, kdy je možnost již 
ochutnat letošní mladá vína. Na ochutnávku šesti druhů Svatomartinských vín přišlo 
více než 50 posluchačů. 
 

 
 
Příští rok vychází svátek sv. Martina na sobotu, takže Svatomartinský folkový 
večer se bude konat v sobotu 11. listopadu 2017, opět od 20 hodin, 20 minut a 
20 vteřin. A protože se mnozí ptáte, jestli Figury nezahrají častěji, tak pro vás máme 
následující zprávu - zahrají už v květnu, a to při turnaji Mölkky, který budeme 
tradičně pořádat u orlovny. V příštím roce bude spojen se soutěžemi studeneckých 
spolků a organizací a s tradiční zabíjačkou. Termín akce je 13. května 2017. 
 
 

Orelské pozvánky 
 

V neděli 15. ledna 2017 vás srdečně zveme na divadelní představení 
 

Hra o svaté Dorotě ( i o jiných a o jiném ) 

s hudbou Adama Michny z Otradovic 
 

začátek představení v 16:00 v orlovně 
 

Režie: Zdeněk Karásek, Hrají: divadelníci při jednotě Orla ve Studenci 
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Lidské vztahy očima Bc. Pavla Kalpakcise 
 
Počátkem letošní roku jsme v orlovně uspořádali přednášku psychoterapeuta a 
speciálního pedagoga Bc. Pavla Kalpakcise na téma "jak vést děti k opravdovým 
hodnotám". Jelikož se přednáška setkala s velmi pozitivním ohlasem, pozvali jsme 
Pavla opět, tentokrát bude povídat na téma "mezilidské vztahy". 

http://www.poradna-psychoterapie.eu             
  
A o čem přednáška bude: "V dnešní uspěchané době, kde uznávanou hodnotou je úspěch, 
zisk, bohatství a rychlost, dochází k závažnému problému, který má za následek nedorozumění, 
konflikty, deprese aj. Tím problémem jsou narušené mezilidské vztahy. Důsledky toho můžeme 
pozorovat jak na politické scéně, tak i v rodinách, na pracovišti a v podstatě v celém civilizovaném 
světě. Jak je možné, že se nás některé chování druhých lidí silně dotkne, zatímco jiného nechává 
chladným? Je možné žít tak, abychom tyto pro nás tak důležité vztahy budovali, měli pochopení 
pro druhého a uměli naslouchat? Existují nějaké zákonitosti, podle kterých se řídí lidské vztahy? 
Přednáška vychází z autorových zkušeností z jeho psychoterapeutické praxe a z knihy "Ve světle 
Pravdy", ve které je možné odpovědi na tyto otázky nalézt. 

 
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 9. února 2017 od 20:00 v orlovně. 

 
 
V pátek 13. ledna se koná 
 

Výroční členská schůze 
Zahájíme mší svatou od 18:00 v kostele za členy naší jednoty 

Začátek v orlovně v 19:00 

Program: zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, diskuze, 
občerstvení 

Pozvánku na výročku obdržíte do konce kalendářního roku společně s výběrem 
členských příspěvků. 

Zároveň vás všechny vyzývám - navrhněte do výročky 9. člena do rady jednoty, 
který nám po odchodu Lenky Chrtkové chybí. Na výročce proběhnou volby tohoto 
člena 

 
 

http://www.poradna-psychoterapie.eu/
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Další akce v roce 2017: 
 
13.5.  Turnaj v mölkky + soutěže místních spolků + folk Figury + zabíjačka 
26.8.  Studenecké mixy - volejbalový turnaj 
27.8.  Dětské odpoledne 
  2.9.  Letní bál s Levou rukou bandem 
11.11. Svatomartinský večer 
 
 

Vánoční a novoroční přání 
 
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidný zbytek adventní doby, 
požehnané vánoční svátky, pokoj a klid do vašich rodin. Do nového roku 2017 vám 
přeji hodně radosti, nadšení a úspěchů. 
 
         Za jednotu Orla Václav Urban 


