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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 vstupujeme do adventní doby, blíží se vánoční svátky, a tak mi dovolte přinést 
vám letošní poslední informace z dění v naší jednotě. 
 

Volejbalistky porazily týmy ze středu 
tabulky a drží krok 

 
V říjnu vstoupily volejbalistky do další sezóny krajského přeboru 1. třídy. V začátku 
děvčata narazila hned na silné týmy Starého Města a Bílé Třemešné, poté přivezla 
řekněme jedno povinné vítězství z Třebechovic. Nejlepší výsledky na nás čekaly 
však v posledních dvou domácích kolech, kdy naše hráčky nejprve nedaly šanci 
hradeckým sokolkám, aby následně první prosincovou sobotu zdolaly i tým 
Hronova. Náš tým neustále bojující s absencemi hráček se tak přiblížil na dosah 
středu tabulky. 
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Následující kolo bude asi nejtěžší - děvčata 
nastoupí na půdě hradecké Slavie, která zatím 
jasně vévodí tabulce. V novém roce se máme 
opět na co těšit a nezbývá než týmu držet palce, 
abychom se v závěru soutěže mohli radovat z 
umístění okolo čtvrtého, pátého místa. 
 
Výsledky: 
 
Orel Studenec - Sokol St. M. Náchod 0:3, 0:3 
Třebechovice p. O. - Orel Studenec 3:1, 1:3 
Orel Studenec - Sokol Bílá Třemešná 1:3, 2:3 
VK Hradec Králové - Orel Studenec 3:1, 3:0 
Orel Studenec - Sokol Hradec Králové 3:0, 3:0 
Orel Studenec - VK Hronov "B"  2:3, 3:1 
 
Tabulka: 
 
1. Slavia Hradec Králové  12   9   2   0   1   34:13  31 
2. Sokol Bílá Třemešná  10   5   2   1   2   24:16  20 
3. Sokol St. M. - Náchod  10   5   1   2   2   23:16  19 
4. VK Hronov "B"   12   4   2   1   5   23:23  17 
5. Sokol Hradec Králové  12   4   2   1   5   23:24  17 
6. VK Hradec Králové   12   4   1   2   5   23:25  16 
7. Orel Studenec   12   4   0   2   6   19:26 14 
8. Sokol Třebechovice p. O.  12   1   0   1 10     8:34    4 
 
Další domácí utkání nás čekají až v novém roce: 
 
 19.1. Orel Studenec - Sokol Třebechovice p. O. 
   2.2. Orel Studenec - VK Hradec Králové 
   9.3. Orel Studenec - Slavia Hradec Králové 
 
 

Stolní tenisté jsou v horní části tabulky 

 
Stolní tenisté stejně jako loni hrají okresní přebor 1. třídy. Po pěti odehraných 
kolech mají naprosto vyrovnanou bilanci - 2 vítězství, 2 porážky a 1 remíza. Nejvíce 
bodů pro tým zatím získal Tomáš Exner, kterého skvěle doplňují ostatní členové 
týmu Jenda, Martin a František Kuříkovi, Jan Suja, Miloš Tesař a Adriana Hačková. 
 
  1. Sokol Jablonec n. J. "B"   8   8   0   0   0   80:23 24 
  2. Sokol Horní Branná   8   4   1   3   0   62:58 17 
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  3. Sokol Turnov "C"    5   4   0   1   0   48:20 13 
  4. Sokol Košťálov "A"    5   4   0   1    0    43:29 13 
  5. Orel Studenec    5   2   1   2   0   35:40 10 
  6. Sokol Bradlecká Lhota   5   2   0   3   0   37:42   9 
  7. Sokol Turnov "D"    5   1   1   3   0   37:44   8 
  8. Sokol Semily "B"    5   1   1   3   0   34:44   8 
  9. Sokol Nová Ves n. P. "B"  5   0   0   5   0   14:50   5 
10. Sokol Víchová n. Jizerou "A"  5   0   0   5   0   10:50   5 
 
Další domácí utkání našich stolních tenistů: 
 
12.1. Orel Studenec - Sokol Bradlecká Lhota, Sokol Turnov "D" 
  2.2. Orel Studenec - Sokol Víchová n. J. "A" 
23.2. Orel Studenec - Sokol Jablonec n. J. "B", Sokol Horní Branná 
16.3. Orel Studenec - Sokol Košťálov "A", Sokol Nová Ves "B" 
 
 

Volejbalový turnaj byl kvůli počasí zrušen 

 
V sobotu 1. září jsme měli v plánu 
uspořádat tradiční turnaj smíšených 
družstev ve volejbalu. Bylo přihlášeno 7 
týmů včetně domácích Sokola a Orla, bylo 
se tedy na co těšit. Bohužel počasí nám 
nepřálo, a tak jsme turnaj podruhé v 
historii zrušili kvůli nepřízni počasí. Tým 
Balvanů z Jablonce nad Nisou i tak strávil 
v orlovně celý víkend a v sobotu sehrál 
několik setů s domácím Sokolem v místní 
sokolovně. 

 
 

Dětskému odpoledni naopak počasí přálo 

 
Druhý den po turnaji, tedy 
v neděli 2. září se počasí 
již umoudřilo, a tak dětský 
den mohl proběhnout, jak 
bylo plánováno. Letošního 
soutěžního odpoledne se 
zúčastnilo téměř 150 dětí, 
které vysoutěžily mnoho 
cen od převážně stude - 
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neckých sponzorů. Zpestřením celého odpoledne 
byl také skákací hrad, který nám zapůjčili 
studenečtí chataři, kterým tímto moc děkujeme. 

     
 
 

Letní bál se nesl v tanečním duchu 

 
Poslední (po)prázdninovou akcí byl tradiční letní bál, 
který navštívilo mnoho nadšených tanečníků. 

 
Kapela Levou rukou band hrála téměř do 3:00 a publikum se skvěle bavilo. Bál 
vrcholil půlnočním slosováním hodnotných sponzorských darů, které věnovali 
studenečtí i přespolní podnikatelé, ale i soukromé osoby. Velice všem tímto 
děkujeme. Dále patří dík Martině Vaníčkové za krásný dort, který byl vydražen. 
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Zároveň patří velký dík obci Studenec, která podporuje většinu společenských i 
sportovních akcí. A samozřejmě obrovské poděkování vám všem, kteří jste se na 
přípravě, průběhu i úklidu po bále podíleli. 
 
 

Prague Cello Quartet po 4 letech opět 
zaplnil studenecký kostel 

 
Po 4 letech jsme opět pozvali do studeneckého 
kostela unikátní hudební uskupení Prague Cello 
Quartet. Mladíci, kteří od posledního vystoupení ve 
Studenci absolvovali vyprodaná zahraniční turné v 
Japonsku, v Korei i v Číně, zaplnili studenecký 
kostel, který po poslední skladbě dlouze 
aplaudoval skvělému výkonu těchto sympatických 
virtuózů. Jejich vystoupení nehnutě sledovalo 
téměř 250 lidí v publiku. 
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Svatomartinský večer připomněl výročí 
 

Přesně v den 29. výročí "sametové revoluce" 
jsme se sešli v orlovně, abychom ochutnali 
letošní mladá vína z Moravy. K tomu jsme si 
tradičně společně zazpívali trampské, 
folkové  a country písně. Výroční den jsme si 
připomněli také písněmi Krásný je vzduch a 
Jednou budem dál, které se v listopadu 1989 
hrály téměř všude. Každoroční průvodce 
večerem - skupina Figury letos přinesla 

několik oživení, 
zejména rozšíření 
o dechové nástroje a také rytmický doprovod cajonem v 
několika písních. Velkou měrou se na zdárném průběhu 
večera podílel také zvukař Jéňa Horáček a samozřejmě 
skvělé publikum, které zaplnilo orlovnu takřka do 
posledního místa. Postupně došlo i na tanec a i přesto, 
že kapela nestihla přehrát celý repertoár, poslední píseň 

zazněla až po druhé hodině ranní. 
 
 

Z jednání rady jednoty 

 
V průběhu letošního roku se několikrát sešla rada naší jednoty. Abyste byli také 
informování, přináším několik bodů, které rada projednávala: 
 
1) rada odsouhlasila výměnu pozemků s obcí - jedná se o chodník před orlovnou a 
část přístupové cesty od sokolovny k orlovně - jednota má o tento pozemek zájem, 
aby byl utvořen ucelený komplex nemovitostí v majetku Orla. Výměnou obci 
nabídneme pozemky, na nichž leží komunikace od rozcestí za bytovkou až nahoru 
ke škole. Tyto pozemky jsou zatím v majetku Orla. 
 
2) rada odsouhlasila, že podpoříme částkou 7.000 Kč opravu kostela v Zálesní 
Lhotě a částkou 5.000 Kč sochu T. G. Masaryka 
 
3) rada zamítla nabídku společnosti GIVT na spolupráci v internetovém obchodu, z 
něhož by mohla jednota profitovat - vysoká pracnost a malý efekt 
 
4) rada projednávala a urgovala některé záležitosti ohledně orlovny - vitrína v 
orlovně, sokly v kuchyni, úložný prostor v sále orlovny, rozšíření zámkové dlažby 
před orlovnou 
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5) rada schválila nákup orelských krojů v rozsahu 2 - 4 ks 
 
6) rada projednávala kulturní akce na příští rok - co a jak udělat atraktivněji, zdali 
pohnout s některými termíny ( zejména letní bál ) 
 
7) rada řešila vývoj členské základny - stálý růst, aktivní zapojení velké části členů 
 
8) sportovní činnost - dlouhodobé soutěže volejbal, stolní tenis, pravidelná činnost 
sportovní hry pro děti - zárodek minivolejbalu, florbal - sobotní podvečer 
 
9) finance - dotace - informace o přípravě podkladů, . . . 
 
10) příprava výroční členské schůze 
 
Tak vidíte - stále se něco děje. Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem - členům 
jednoty za příslušnost k naší studenecké jednotě, největší v župě Sv. Zdislavy. 
Velký dík patří vám - aktivním členům, kteří pomůžete v rámci svých možností vždy, 
když je třeba. 
 
Výroční členská schůze se bude konat tradičně druhý pátek v lednu, tedy 11. 
ledna. Bohužel dle informací dochází ke kolizi termínu s valnou hromadou SK. 
Nicméně vzhledem k tomu, že tento termín je, co se týká výročky Orla, již 
tradiční a předpokládám, že s ním všichni i počítáte, termín necháváme tak, 
jak byl již předem naplánován. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Začínáme v 18:00 mší svatou ve studeneckém kostele. Mše bude za zemřelé i 
žijící členy naší jednoty - tedy za nás všechny. Věřím, že se sejdeme v hojném 
počtu v duchu orelské modlitby: "žehnej Bože naší orelské práci, aby s Tebou 
začínala a s Tebou také končila . . .". Pracovní a společenská část v orlovně 
začne v 19:00. Na programu schůze bude mimo jiné volba nové rady jednoty, 
starosty, místostarosty a revizní komise. Návrhy kandidátů ochotných aktivně 
se podílet na chodu jednoty posílejte co nejdříve na 
vaclav.urban@urbanfinance.cz. Zároveň budeme volit delegáty na župní 
sjezd. Vzhledem k tomu, že jsme v posledních letech byli na hranici 
usnášeníschopnosti, prosím  všechny členy, aby se zúčastnili ( i s ohledem 
na výše uvedenou kolizi s VH SK, které se někteří naši členové budou muset 
zúčastnit ). 
 
Do dalších dnů vám všem přeji klidné a pokojné prožití adventní doby a požehnané 
vánoční svátky. Ať radost z narození Ježíše prozáří vaše domovy a naplní vaše 
srdce. Do nového roku vám přeji hodně zdraví, pohody a nadšení. 
 
            V. Urban 


