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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 po delší odmlce si dovoluji přinést vám horké letní aktuality z naší orelské 
jednoty. Úvodem se ještě vrátím k uskutečněným akcím. Převážná část se však 
bude týkat akcí připravovaných na konec prázdnin a začátek školního roku. 
 

Titul mystryň v mölkky si odnesly 
Helenka Horáčková a Bára Tomášová 

 
Na sobotu 12. května jsme připravili soutěžní den studeneckých spolků, organizací 
a různých pouličních či příbuzenských uskupení. Akce, která se loni velice vydařila 
a 6 týmů přitáhlo k orlovně i velké množství diváků, se však nakonec neuskutečnila, 
protože se do letošního zápolení přihlásila pouze 2 družstva. 
 
Podstatně větší zájem byl o soutěž ve hře Mölkky. 
Jednalo se již o 4. ročník a po loňské poměrně 
nízké účasti se zdá, že právě o tuto soutěž začíná 
být velký zájem.  
 

 
 
Do turnaje se přihlásilo 12 soutěžních dvojic, které svedly souboj každý s každým.  
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Ze všech utkání získala nakonec nejvíce bodů dvojice z Bendovky ve složení 
Helenka Horáčková a Bára Tomášová, která si tak odnesla zlaté poháry za 1. místo. 
 

 
 
Těsně za nimi se umístila dvojice Daniel Šulc a Matouš Kuřík. Bronzové poháry si 
odnesli David Hylmar se strejdou Jakubem. Všem zúčastněným velice gratulujeme. 
Děkujeme pekárně manželů Hamáčkových za ceny pro účastníky a také obci 
Studenec za podporu turnaje. 

 
Celý den provázelo tradičně řeznické umění Fandy Horáčka, jehož tým bezmála 20 
ochotných pomocníků vyrobil neuvěřitelný jeden tisíc jitrnic a jelit. 
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Zájem kolemjdoucích byl tak velký ( i v neděli ), že nakonec nezbylo téměř nic. 
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V průběhu odpoledne jsme pak společně poseděli a zazpívali spoustu hitů ve stylu 
folk a country. 
 

    
 
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a 
přišli pomoci. 
 

Co nás čeká 

 
V závěru léta pro vás připravujeme tradiční akce, k nimž patří turnaj smíšených 
družstev ve volejbalu, jehož 21. ročník se uskuteční v sobotu 1.9. od 9:00. 
Pozvánku posílám v příloze emailu. 
 
Následující den v neděli 2. září od 14:00 proběhne dětské soutěžní odpoledne. 
Pozvánku posílám opět v příloze. 
 
A týden na to v sobotu 8. září se uskuteční tradiční letní bál s kapelou Levou 
rukou band. K bálu přináším jednu podstatnou informaci - neproběhne tradiční 
zvaní po jednotlivých domech, jak bývá v naší obci zvykem. Dovoluji si vás všechny 
pozvat již nyní pozvánkou v příloze mailu. Zejména na letní bál bude potřeba 
velké množství ochotných pomocníků jak na přípravu sálu, úklid, ale hlavně v 
průběhu bálu samotného. Pokud už nyní víte, že budete ochotni pomoci, dejte 
mi, prosím, vědět. 

 
Volejbalistky vstoupí do soutěže v říjnu 

 
Ženy budou v nové sezóně opět svádět souboje v 1. třídě krajského přeboru. Do 
nové sezóny nastupuje menší počet týmů, takže sezóna pro děvčata nebude tak 
náročná. Soupeřkami našich hráček budou: TJ Sokol Bílá Třemešná, VK Hradec 
Králové, VK Hronov "B", Slavia Hradec Králové, TJ Sokol Staré Město - Náchod, TJ 
Sokol Třebechovice pod Orebem a Sokol Hradec Králové. V prvním kole přivítají  
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naše hráčky na domácí palubovce soupeřky z Náchoda. Utkání se hraje v 
sobotu 13. října od 10:00. 
 

Stolní tenisté se představí v okresním 
přeboru 

 
Stolní tenisté se stejně jako loni představí v okresním přeboru 1. třídy. Rozlosování 
zatím není k dispozici. O soupeřích a utkáních vás budu průběžně informovat. 
 
Poslední kulturní akcí letošního roku bude již tradiční Svatomartinský večer, 
který se letos uskuteční v sobotu 17. listopadu. Stejně jako každý rok budeme 
začínat ve 20 hodin, 20 minut a 20 vteřin. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Přeji všem krásný poslední prázdninový týden.  
           V. Urban 


