Informační občasník září 2017
Milé sestry, vážení bratři,
se začátkem školního roku Vám přináším aktuální informace z činnosti naší
jednoty. Konec léta máme každoročně velice nabitý a tradici jsme neporušili ani
letos. Velkou radost nám udělali volejbalisté, kteří po deseti letech vybojovali titul na
turnaji smíšených družstev, který letos dospěl do svého 20. ročníku. Počasí nám
přálo i při dětském odpoledni, které přilákalo opět více než stovku dětí a týden nato
jsme překonali rekordní účast na letním bálu, kterého se zúčastnilo téměř 250
tanečníků.

Titul z mixů po 10 letech opět ve Studenci
Již po dvacáté jsme přivítali volejbalisty z různých koutů naší vlasti na tradičním
turnaji " Studenecké mixy 2017". Z Jablonce nad Nisou k nám přijel stálý účastník
tým Balvani. Jejich kamarádi a příbuzní k nám zavítali letos poprvé z Roudnice u
Chlumce nad Cidlinou. Tým V posledním tažení k nám přijel ze Dvora Králové a
družstvo Kongo se posbíralo po celém Podkrkonoší ( Hořice, Stará Paka, . . . ).
Čtveřici těchto týmů doplnili domácí Sokol a Orel. Družstva hrála systémem každý s
každým. První dva týmy postoupily přímo do semifinále a týmy na 3. - 6. místě si
musely semifinále vybojovat. Do semifinálových soubojů postoupila družstva z
prvních 4 míst turnaje, tedy žádné překvapení. Překvapení se nekonalo ani v
semifinále, poněvadž do finále se dostaly týmy, které se umístily v základní skupině
na 1. a 2. místě, tedy Kongo a domácí Orel. Ve finále už se ale pořadí ze skupiny
nepotvrdilo. Orel prokázal větší hlad po vítězství a za podpory domácích fanoušků
si připsal po deseti letech opět vítězství.
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Výsledky vyřazovacích bojů:
Čtvrtfinále:
V posledním tažení - Sokol Studenec
Balvani - Výběr z hroznů

2:0 ( 25:16, 25:22 )
2:0 ( 25:12, 25:15 )

Tým Sokola obsadil 5. místo
Semifinále:
Kongo - V posledním tažení
Orel Studenec - Balvani

2:0 ( 25:13, 25:16 )
2:1 ( 25:17, 19:25, 15:11 )

Finále:
Orel Studenec - Kongo
Konečná tabulka
1. Orel Studenec
2. Kongo
3. Balvani
4. V posledním tažení
5. Sokol Studenec
6. Výběr z hroznů

2:1 ( 22:25, 25:21, 15:12 )
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Sestava vítězného týmu: Jana Nováková, Mirka Šikolová ( získala cenu pro
nejužitečnější hráčku turnaje ), Lída Urbanová, Petr Hájek, Pavel Mečíř, Petr Mečíř,
Jéňa Vancl a Pavel Urban.

Dětské odpoledne
V neděli po turnaji se konalo tradiční dětské odpoledne, kterého se zúčastnilo více
než 100 nadšených dětí.
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Díky velkému množství sponzorů děti mohly soutěžit o spoustu hodnotných cen,
které si mohly vybrat za získané body. Sponzorům i všem, kteří se podíleli na
organizaci dětského odpoledne velice děkujeme.
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Letní bál
První zářijovou sobotu jsme uspořádali tradiční letní bál. Tentokrát to bylo ještě o
prázdninách, poněvadž 1. září vyšlo na pátek, a tak se do školy ještě nešlo.
Přípravy na bál byly obrovské, zejména shánění sponzorů nám dalo zabrat, ale
nakonec byla tombola kvalitní jako každý rok.

Oproti jiným rokům se osazenstvo scházelo letos dříve. což možná souviselo s
horším počasím. A tak když kapela spustila ve 20:30 první skladbu, byl sál již
slušně zaplněn.
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Letos bylo opravdu oříškem sehnat dostatek personálu, a tak bych chtěl ještě na
tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu večera, ať už to
bylo v kuchyni, u vstupu, u piva, či na ostatních "stanovištích". Díky moc.

Celým večerem nás opět skvěle provázela kapela Levou rukou band. Došlo
samozřejmě i na kreace přímo mezi tanečníky a nakonec na duet bratrů Pácalových
v baru, kde jsme zakončili společně písní Když jsem z Hradišťa a tradiční "zelenou".
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Závěrem bych rád ještě poděkoval všem, kteří se podíleli na sobotní přípravě sálu i
na nedělním úklidu. Je moc fajn, že nejenom v sobotu, ale i v neděli na úklid se nás
sejde tolik, že za hodinu není co řešit. Poděkování vzkazuje i sokolnice paní
Nosková.

Na příští rok jsem sokolovnu zarezervoval na 8. září.
Závěrem ještě tradiční přehled termínů a pozvánek:
Program volejbalistek v 1. třídě krajského přeboru:
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
TJ Sokol Staré Město - Náchod - Orel Studenec
TJ Sokol Hradec Králové - Orel Studenec
TJ Sokol Bílá Třemešná - Orel Studenec
Orel Hradec Králové - Orel Studenec

Začátky prvního utkání jsou vždy v 10:00.
Program stolních tenistů dorostenců začíná 15.10., kdy náš tým zajíždí do Staré
Paky. Výsledky našich dorostenců můžete sledovat na: https://stis.pingpong.cz/htm/vysledky.php?akt=&id=2923&rocnik=2017&oblast=420604.
Výsledky mužů sledujte na adrese:
https://stis.ping-pong.cz/htm/vysledky.php?id=2833&rocnik=2017&oblast=420608
Ve čtvrtek 21. září pořádáme koncert dechového oddělení ZUŠ Jilemnice.
Představí se vám mládež pod vedením pana učitele Horáčka. Začátek vystoupení
je v 19:30.
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Poslední kulturní akcí letošního roku bude v sobotu 11. listopadu Svatomartinský
folkový večer, který tradičně začíná ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin.
Výroční členská schůze se bude konat v pátek 12. ledna 2018 od 19:00 v orlovně.
Přeji vám všem krásné podzimní dny.
Za jednotu Orla Václav Urban

