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Milé sestry, vážení bratři,
po delším čase Vám přináším aktuální informace z činnosti naší jednoty. Hned
na úvod tu mám velmi příjemnou informaci o úspěchu našich lyžařek na
mezinárodních hrách FICEP. Dále se dozvíte, jak si v již ukončené sezóně vedli
naši stolní tenisté a také program našich volejbalistek v jarní části sezóny. Dočtete
se také o Výroční členské schůzi, která se konala v lednu, dále o velice úspěšné
premiéře orelského divadla, o zajímavé přednášce Pavla Kalpakcise, která se
konala v orlovně a na závěr bych vás chtěl pozvat na akce, které chystáme v
průběhu letošního roku, zejména na tu nejbližší, která nás čeká už za měsíc. Tou
bude tradiční orelská zabíjačka s bohatým doprovodným programem.

Magda Bergerová přivezla 2 medaile
z mezinárodních her FICEP
Ve dnech 9. - 12. března se orelští lyžaři zúčastnili zimních her katolických spolků v
německém Oberjochu. Bojovat o medaile odjelo z ČR celkem 8 běžkařů, z toho 2
zástupkyně naší jednoty Magdalena Bergerová a Veronika Šimůnková.

Informační občasník duben 2017
Ubytování bylo v obci Wertach v křesťanském rekreačním zařízení, kde bylo o naše
reprezentantky po všech stránkách dobře postaráno. Ve čtvrtek večer proběhla
prezentace a zahájení her nástupem všech sportovců, vedoucích a pořadatelů. Pro
nepřízeň počasí byly páteční závody přeloženy na sobotu. A zde jsou slova naší
úspěšné reprezentantky Magdy Bergerové: "Volný čas jsme využili k tréninku a
testování lyží. V sobotu nás čekal náročný program. Závody běžkařů se sice jely na
profilově jednoduché trati, ale zato naše sportovce čekaly dva závody." Jako první
byl na programu sprint, v němž ovládli závod čeští muži, kteří nedali soupeřům
nejmenší šanci a obsadili všechna medailová umístění. 1. místo vybojoval Leoš
Svoboda z jednoty Bořitov, na 2. místě skončil René Slánský z Valašských Klobouk
a 3. místo obsadil Radomír Bačo ze stejné jednoty. V dorosteneckých kategoriích
zaznamenala skvělé výsledky i naše děvčata. Magdaléna Bergerová získala 3.
místo a k tomu přidala pěkné 7. místo také Veronika Šimůnková.

Výborných výsledků dosáhla česká výprava i ve štafetách, kde na stupni nejvyšším
stanula dvojice Leoš Svoboda a René Slánský a pro stříbrnou medaili si doběhla
Magda Bergerová společně s
Radomírem
Bačem.
Veronika
Šimůnková si se svou štafetou
dojela pro zasloužené 5. místo.
Společně se sjezdaři získala česká
výprava 18 medailí, což ji vyhouplo na
konečné 2. místo za vítězné Německo.
3. místo obsadila výprava Rakouska.
Nezbývá než poděkovat děvčatům, že
navázala na historické úspěchy našich
volejbalistek, které se už třikrát v
historii her FICEP také zúčastnily.
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Stolní tenisté zakončili sezónu
Stolní tenisté mají za sebou další sezónu. A - tým si ještě před posledními dvěma
koly držel nesestupovou 10. příčku. V posledních kolech však našim mužům
nepřálo štěstí a po prohře 8:10 v závěrečném kole se ocitli na sestupovém 12.
místě. Sport je sport, někdy se štěstí přikloní na tu stranu, jindy na druhou. I tak bylo
účinkování mužů v krajském přeboru skvělou reprezentací naší jednoty. V příští
sezóně budeme držet mužům palce, aby se do vyšší soutěže opět vrátili. Za celý
tým patří velký dík Jendovi Kuříkovi, který je tahounem týmu jak po stránce morální
tak po stránce výsledkové.
Tabulka krajského přeboru 2. třídy
1. TJ Doksy - Mimoň "A"
2. KST Victory Liberec "A"
3. TJ Jiskra Raspenava "B"
4. TJ Jiskra Tanvald "A"
5. TJ Sokol Turnov "C"
6. SKST Liberec "H"
7. TJ Jiskra Nový Bor "C"
8. TJ Spartak Chrastava "B"
9. TJ Sokol Turnov "D"
10. Sokol Benešov u Semil "A"
11. TJ Sokol Bratříkov "B"
12. Orel Studenec "A"
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B - tým ukončil okresní přebor 1. třídy v poklidném středu tabulky. I to je velmi dobrý
výsledek. Zde patří velký dík také hlavnímu tahounovi týmu, kterým je Jenda Vancl.
Velmi dobře mu celou sezónu s výsledky pomáhali Leoš Zahradník a Miloš Tesař.
Tabulka okresního přeboru 1. třídy
1. TJ Spartak Rokytnice n. J. "A" 18
2. TJ Sokol Turnov "E"
18
3. TJ Sokol Košťálov "A"
18
4. TJ Sokol Horní Branná "A"
18
5. TJ Sokol Nová Ves n. P. "B" 18
6. TJ Sokol Vesec "B"
18
7. Orel Studenec "B"
18
8. TJ Sokol Bradlecká Lhota "A" 18
9. TJ Sokol Tatobity "A"
18
10. Sokol Benešov u Semil "B"
18
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Podrobné výsledky stolních tenistů si můžete prostudovat na:
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2426&rocnik=2016&oblast=420608
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=2332&rocnik=2016&oblast=420102

Volejbalistky se připravují na jarní část
Volejbalistky se v současné době připravují na jarní část mistrovské soutěže, ve
které je čeká útok na vedoucí příčku tabulky, která nyní patří našemu tradičnímu
rivalovi, ženám z Lánova. Pro jarní část by mělo být již v provozu zlepšené
volejbalové zázemí. Za tím účelem probíhá nyní přestavba přístřešku pro dřevo.
Zároveň by tím mělo dojít ke zlepšení vzhledu orlovny z přístupové komunikace od
sokolovny. Vzhledem ke vzrůstajícímu věku rozhodčích je také zapotřebí upravit
sedátko pro rozhodčí včetně lepšího přístupu k němu.
Všechny příznivce srdečně zveme na domácí jarní utkání děvčat, přijďte naše
hráčky podpořit v boji o další cenný výsledek:
6.5.
20.5.
27.5.
3.6.
17.6.

Orel Studenec - TJ Sokol Bílá Třemešná "B"
Orel Studenec - TJ Lánov
Orel Studenec - TJ Sokol Dřevěnice
Orel Studenec - TJ Červený Kostelec "B"
Orel Studenec - TJ Harant Pecka

Začátky prvního utkání jsou vždy v 10:00.

Divadelní hra "O svaté Dorotě" přilákala
do orlovny více než 150 lidí
Počátkem roku 2016 jsme se na Výroční členské schůzi domluvili, že se pokusíme
obnovit tradici studeneckého divadla. Hned od začátku jsme doufali, že hlavním
tahounem bude člověk nejpovolanější Zdeněk Karásek. A tak se také stalo. Už v
průběhu května měl Zdeněk jasno o tom, co se bude hrát a v jakém obsazení. A tak
se v létě začalo zkoušet. Bylo však potřeba ještě zajistit vše okolo, tzn. kulisy,
kostýmy, hudební režii, nápovědu, propagaci, atd. Asi všichni víme, jak je v dnešní
době těžké sehnat někoho, kdo se ve svém volném čase zapojí do nějaké
smysluplné aktivity. Nicméně se nakonec obětavci našli a v prosinci bylo vše
připraveno k premiéře. Jelikož jsme nechtěli hrou nabourávat předvánoční čas,
stanovili jsme termín premiéry na neděli 15. ledna od 16:00. V posledním týdnu
před premiérou už jsme zaznamenali signály, že by kapacita orlovny nemusela
stačit, a tak jsme se rozhodli, že přidáme druhé představení od 18 hodin ve stejném
termínu.
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Ve hře "O svaté Dorotě i o jiných a o jiném", která byla protkána hudbou
Adama Michny z Otradovic v podání našich mladých muzikantů, se na scéně
představili: Markéta Urbanová, Jan Tomáš, sourozenci Lucie, Dominik a Patrik
Pekárkovi, Ester Kovářová, Tereza Urbanová, bratři Tomáš, Šimon a Dominik
Urbanovi, Antonín Karásek, Anna Hylmarová a Pavel Urban

Dále se na přípravě podíleli: Jaroslava a Václav Stránských, Jitka Kuříková, Ludmila
Pekárková, Iva a Stanislav Dubských, Stanislav Tauchman, Jan Horáček a pod
vším byl podepsán režisér Zdeněk Karásek.

I přes nepřízeň počasí divadlo přilákalo do orlovny neuvěřitelnou návštěvu. Na
odpolední představení přišlo téměř 90 diváků a dalších téměř 70 ještě dorazilo na
druhé představení od 18 hodin.
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Finanční výtěžek byl poukázán na pomoc dvouletému Tomáši Némethovi ze Žďáru
nad Sázavou, který trpí Duchenneovou svalovou dystrofií.

Lidské vztahy očima Bc. Pavla Kalpakcise
Po velkém úspěchu z roku 2016 jsme opět pozvali psychoterapeuta a
speciálního pedagoga Pavla Kalpakcise. Tentokrát nám povídal na
téma "mezilidské vztahy". Přednáška se konala ve čtvrtek 9. února,
byla velice zajímavá a do orlovny přilákala téměř 50 posluchačů

Výroční členská schůze
V pátek 13. ledna se konala tradiční Výroční členská schůze. Zahájili jsme jako vždy
mší svatou od 18:00 v kostele za členy naší jednoty a poté jsme se přesunuli do
orlovny, kde následoval program jednání. Ke stálým bodům jako je zpráva o
činnosti, o hospodaření a zpráva revizní komise tentokrát přibyl ještě bod "volba
devátého člena rady" místo Lenky Chrtkové, která počátkem roku 2016 radu
opustila na vlastní žádost. Lence moc děkujeme za činnost, kterou v uplynulé
desetiletce v rámci naší jednoty vykonávala a díky níž zejména ženský volejbal
dosáhl nejlepších výsledků v historii studeneckého Orla. Věříme, že Lenka zůstane i
nadále aktivní členkou. Jedinou kandidátkou na uvolněné místo v radě byla
Martina Vaníčková, která byla zvolena jednohlasně.
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Z jednání rady jednoty 30.3.2017
Ve čtvrtek 30. března se konalo jednání rady jednoty, z něhož byli ze zdravotních
důvodů omluveni Martina Vaníčková a Jirka Tauchman. Jednání se zúčastnil také
pavel Vaníček kvůli přípravě jarní akce "Studenecké hry". Pozvánku na tuto akci
připojuji níže. Po asi hodinové debatě ohledně této akce následovaly další body
programu:
- získání zdravotních průkazů - každý, kdo se podílí na orelských akcích na
prodeji jakéhokoli občerstvení, musí mít lékařem vystavený zdravotní průkaz,
podrobné informace rozešlu cca do týdne v samostatném mailu
- úprava sportoviště a zázemí pro volejbal - řeší se už delší dobu, spíše
proběhla informace o tom, že práce již začaly
- finance - dotace od obce na rok 2017 činí 51.000 Kč, finančně bychom letos
měli rok zvládnout bez větších obtíží
- pronájem orlovny skautům - byl schválen bezplatně, skauti na oplátku zajistí
účast na brigádě při přípravě dřeva na topení do orlovny, skauti budou
sledovat obsazenost orlovny a vždy včas komunikovat se správcem o
potřebných termínech, na schůzky do orlovny se budou přezouvat do "halové"
obuvi a orlovnu předají vždy ve 100% uklizeném stavu, jak ji přebrali
- gratulování orelským jubilantům - rada rozhodla o tom, že od letošního roku
nebudeme gratulovat jubilantům na výročce, ale sáhneme k tradičnímu
modelu "návštěvy oslavence dvěma členy jednoty". Gratulování za rok 2016 a
za první čtvrtletí 2017 bude uskutečněno dodatečně v následujících měsících.

Zabíjačka, Studenecké hry
Mölky a Figury
Jak už jsem předeslal výše, na sobotu 13. května chystáme tradiční orelskou
zabíjačku. Celý den jsme se letos rozhodli zpestřit bohatým programem:
9:00 Mistrovství Studence ve hře Mölkky
- účastní se dvoučlenné týmy všech věkových kategorií. Hra je jednoduchá a
mohou ji hrát i ti, kteří ji nikdy nehráli. Přihlášky v den konání do 8:45.
12:00 Studenecké hry
- soutěže mezi družstvy místních spolků a organizací, soutěže pro všechny,
jízda na kortouči, štípání polínek, pití piva, hod kohátem, apod.
Celý den budou provázet čerstvé vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka.
Závěr dne ( předpokládáme začátek mezi 15. a 17. hodinou ) vám pak zpříjemní
Figury ve stylu folk a country.
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Vzhledem k celkové náročnosti akce prosím všechny členy jednoty, aby se už
nyní hlásili do služeb: špejlování jitrnic, krájení masa, vek, cibule, prodej
občerstvení, mytí nádobí a mastných zabíjačkových pomůcek, upečení
sladkostí ke kávě ( buchty, koláče, . . . ). Zároveň je tu možnost sponzorsky
podpořit akci finančně - nákup cen do obou soutěží. Pokud jste ochotni
pomoci, prosím, hlaste se mi už nyní. Ať vím, jestli to vůbec dáme všechno
dohromady.

Generální úklid orlovny
V sobotu 22. dubna se uskuteční generální úklid orlovny. Začátek bude v 9:00.
Prosíme všechny členy jednoty, přijďte pomoci. S sebou si vezměte kbelík a hadr,
hadřík apod. V rámci úklidu se budou mýt i okna. Předem děkuji všem za aktivní
účast.

Další plánované akce v roce 2017
26. srpna - volejbalový turnaj Studenecké mixy
27. srpna - dětské soutěžní odpoledne
2. září - letní bál s Levou rukou bandem
11. listopadu - Svatomartinský folkový večer
Za jednotu Orla Václav Urban

