Informační občasník červenec 2017
Milé sestry, vážení bratři,
V letních dnech Vám přináším aktuální informace z činnosti naší jednoty. Opět
se jedná o informace velice radostné, neboť děvčata dosáhla na další krajský titul
ve volejbalu. V další části bych Vás chtěl informovat o další uskutečněné orelské
zabíjačce a o soutěžích, které ji doprovázely. Závěrem přináším pozvánky na
tradiční zakončení léta.

Volejbalistky po 5 letech opět v A - třídě !
Volejbalistky opět po roce získaly titul krajského přeborníka v krajské B-třídě. Je to
již 4. titul v posledních pěti letech, což je skvělý výsledek. Ještě více potěšitelné je
však to, že děvčata po létech dospěla k rozhodnutí zahrát si opět vyšší soutěž.
Hráčkám se vydařil zejména závěr sezóny, kdy se dostaly před vedoucí tým
Lánova.
Konečná tabulka krajské B třídy 2016 - 2017
1. Orel Studenec
2. TJ Lánov
3. TJ Harant Pecka
4. TJ Červený Kostelec "B"
5. TJ Sokol Dřevěnice
6. Sokol Bílá Třemešná "B"
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Do podzimní části nastoupí tým v druhé polovině října a hned na úvod čeká naše
hráčky prestižní duel s Hradeckými orlicemi. Přijďte hráčky podpořit a vytvořit jim
opravdu domácí prostředí.
Program podzimní části soutěže:
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.
2.12.
9.12.
16.12.
13. 1.

Orel Studenec - Orel Hradec Králové
Orel Studenec - TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší
Orel Studenec - TJ Baník Vamberk
Orel Studenec - TJ Slavia Hradec Králové
Orel Studenec - VK Hradec Králové
Orel Studenec - VK Hronov
Orel Studenec - TJ Sokol Staré Město - Náchod
Orel Studenec - TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Bílá Třemešná - Orel Studenec
Orel Hradec Králové - Orel Studenec

Začátky prvního utkání jsou vždy v 10:00.
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Zabíjačka, Studenecké hry, Mölkky
V sobotu 13. května jsme uspořádali tradiční orelskou zabíjačku. Celý den jsme se
letos rozhodli zpestřit bohatým programem:
Už od 9:00 začalo další Mistrovství Studence ve hře Mölkky. Do soutěže se
přihlásilo 7 dvojic, které hrály dvoukolově každý s každým, aby se z celkového
vítězství nakonec radoval tým HOCH ve složení Michal Chrtek a Standa
Horáček ml. Stříbrnou medaili získala dvojice Daniel Mečíř a Šimon Urban a z
bronzu se nakonec radovali sourozenci Anička a Martin Hylmarovi.

Martin se nám na foto nedostavil ( asi fotil )
Ve 12:00 byl zahájen hlavní program dne. Do Studeneckých her se přihlásilo 6
odvážných týmů: Sokol, Tenisti, 2 týmy Hasičů a 2 týmy pořádajícího Orla.
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Hned první disciplína - štípání polen - nabídla skvělou podívanou, a tak není divu,
že soutěže přitáhly k orlovně více než 100 diváků.

Ve druhé disciplíně byla spojena jízda na kolečku s pitím piva.
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Následovala praktická disciplína - plnění jelita. Zde si soutěžící zkusili, že bez
patřičných pomůcek to není žádná legrace.

A nyní rychlá ukázka, jak to má vypadat.

Poslední disciplínou byla královská pivní štafeta, při níž musel každý člen štafety
pokořit co nejrychleji celé pivo ( ženy malé ).

A protože ani po posledním klání nebylo rozhodnuto o tom, kdo získá bronzové
medaile, muselo následovat ještě přetahování lanem. Při této disciplíně byli
úspěšnější tenisté, kteří tak odtáhli hasičům bronz.
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Oba nejcennější kovy získal pořádající oddíl Orla. Stříbro získal tým ve složení
Anežka a Lukáš Maryškovi, Martin Hylmar a Víťa Tauchman. Zlatý tým bojoval ve
složení Pavel Horáček, Bětka Hančová a její bratři Matěj a Víťa Kuříkovi. A konečně
bronzové medaile získal tým tenistů, v jehož barvách soutěžili další 3 členové naší
orelské jednoty Honza Albrecht a Lenka s Michalem Chrtkovi.

Od 15:00 celou akci pak doprovodila skupina Figury ve stylu Folk a Country.
Zpívali jsme a hráli společně téměř do 21 hodin.
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Celý den provázely vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka, kterému patří
velký dík.

Ranní START - nařezat správnou délku a pak už špejlovat a špejlovat a . . .

Království Petra Mečíře a jeho týmu ( synové Petr a Pavel ) a kontrola mistra

A tady se už jde do finále
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří s uspořádáním akce jakkoli pomohli a
také všem soutěžícím za aktivní účast.
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Další plánované akce v roce 2017
Na sobotu 26. srpna bychom vás rádi pozvali na tradiční volejbalový turnaj
Studenecké mixy. Letos se uskuteční jubilejní 20. ročník. Následujte týmy Sokola a
Orla a přijďte si zahrát skutečně amatérský volejbal. Věříme, že tým Orla vystoupí
opět na stupínek nejvyšší. K tomu bude zapotřebí velká podpora fanoušků !!!
Začátek v 8:00.
Poslední prázdninovou neděli 27. srpna vás všechny srdečně zveme na dětské
soutěžní odpoledne. Začátek ve 14:00.
Týden nato v sobotu 2. září pořádáme tradiční letní bál s tanečním orchestrem
Levou rukou band. Začátek ve 20:00.
A poslední kulturní akcí letošního roku bude v sobotu 11. listopadu
Svatomartinský folkový večer, který tradičně začíná ve 20 hodin, 20 minut a 20
vteřin.
S pořádáním výše uvedených akcí je spojeno spousta práce, proto prosím
všechny ochotné zájemce, kteří nám chcete pomoci, hlaste se už nyní - stačí
mail či sms: " pomohu s tím, tehdy a tehdy, připravím to či ono, upeču, půjdu
zvát na bál, . . ." Předem díky. Věřím, že společnými silami opět všechny akce
zvládneme.
Přeji vám všem krásné léto a klidný návrat ze všech letních cest.
Za jednotu Orla Václav Urban

