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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 jaro je v plném proudu a nás po sportovní zimě ( volejbal, stolní tenis ) čeká 
naše spíše kulturní a společenská část roku. Dovoluji si vás informovat o všem, co 
máme za sebou a hlavně o tom, co nás čeká. 
 
 

Volejbalistky udržely i přes četná zranění 
7. příčku v silné krajské konkurenci 

 
Ženy mají za sebou další sezónu v krajském přeboru, kde hrály opět po boku týmů 
zvučných jmen. S mnoha týmy, které mají za sebou i ligové zkušenosti ( Slavia HK, 
Staré Město Náchod, Hronov ) hrála děvčata často vyrovnanou partii a s Hronovem 
mají ženy dokonce i vyrovnanou výsledkovou bilanci 2 vítězství a 2 porážky. V 
závěru sezóny se k dlouhodobým zraněním a mateřským přidala další zranění 
přímo z mistrovských utkání, a tak postupně z týmu odpadly Lenka Spurná a Petra 
Pekárková ( obě ze stejného zápasu - foto v minulém občasníku ) a v závěrečném 
utkání se Slavií se zranily ještě Jana Horáčková a Markéta Urbanová. Děvčata 
dohrávala tak poslední utkání už v oslabené sestavě, přesto nebyla daleko od 
senzačního vítězství a hradecké Slavii nakonec podlehla těsně 2:3. 
 
Konečná tabulka sezóny 2018/2019: 
 
  1. Slavia Hradec Králové  28 18   5   2   3   76:32  66 
  2. Sokol Staré Město - Náchod 28 17   4   4   3   73:38  63 
  3. VK Hronov "B"   28 11   5   6   6   64:50  49 
  4. Sokol Bílá Třemešná  28 12   4   4   8   60:50  48 
  5. Sokol Hradec Králové  28 10   5   3 10   56:52  43 
  6. VK Hradec Králové  28   6   3   4 15   43:66  28 
  7. Orel Studenec   28   4   3   5 16   35:71 23 
  8. Sokol Třebechovice p. O. 28   3   2   3 20   28:76  16 
 
Kádr tvořily: Petra Brožová, Saša Brožová, Eva Horáčková, Jana Horáčková, 
Lenka Chrtková, Michala Konečná, Lenka Křížková, Jana Nováková, Petra 
Pekárková, Lenka Spurná, Mirka Šikolová, Markéta Šimková, Markéta Urbanová, 
Kristýna Václavíková 
 
Děvčata zaslouží pochvalu za celou sezónu, kdy podávala skvělé výkony a dosáhla 
nejlepšího výsledku v historii. Věřme, že se v letní pauze dá tým zdravotně do 
pořádku a že se budeme v nové sezóně moci opět těšit na skvělý volejbal. 
 

 
 



Informační občasník duben 2019                                

 

Stolní tenisté vybojovali  
v okresním přeboru 4. místo 

 
Stolní tenisté ukončili další sezónu v okresním přeboru. Nakonec získali 
nepopulární bramborovou medaili, nicméně v silné konkurenci se jedná o další 
skvělý úspěch našich mužů. Nejvíce bodů pro tým získal Tomáš Exner, který se na 
výsledku podílel 34 vítěznými dvouhrami a 9 vítěznými čtyřhrami. Skvěle ho doplnil 
celý zbytek týmu: Jan Kuřík st. ( 21 vítězných dvouher a 6 vítězných čtyřher ), Miloš 
Tesař ( 23 a 7 ), Jan Suja ( 16 a 4 ), Martin Kuřík ( 14 a 5 ), František Kuřík ( 5 a 2 ) 
a Adriana Hačková ( 5 a 1 ). 
 
Konečná tabulka okresního přeboru 2018/2019: 
 
  1. Sokol Jablonec n. J. "B"   18 17   1   0   0 179:56 53 
  2. Sokol Turnov "C"    18 15   1   2   0 172:66 49 
  3. Sokol Košťálov "A"    18 12   1   5   0 150:108 43 
  4. Orel Studenec    18 10   2   6   0 138:120 40 
  5. Sokol Turnov "D"    18   8   2   8   0 135:129 36 
  6. Sokol Semily "B"    18   7   3   8   0 128:144 35 
  7. Sokol Horní Branná   18   6   2 10   0 118:150 32 
  8. Sokol Bradlecká Lhota   18   6   0 12   0 114:154 30 
  9. Sokol Nová Ves n. P. "B"  18   2   1 15   0   77:175 23 
10. Sokol Víchová n. J. "A"   18   0   1 17   0   70:179 19   
 
V posledních týdnech se na trénincích schází více hráčů i hráček. Bohužel se nám 
však kvůli termínové kolizi nepodařilo sestavit tým na orelský župní přebor.   
 
 

Župní sjezd 

 
V pondělí 18. března se konal v Lomnici nad Popelkou župní sjezd. Vzhledem k 
tomu, že jsem se poslední dobou účastnil několika župních předsednictev, usoudil 
jsem, že bychom se jako jednoznačně nejsilnější jednota měli v župě více 
angažovat. Proto se nás dalo dohromady 7, kteří jsme na župní sjezd vyrazili ( plný 
počet možných zástupců  naší jednoty ). I díky tomu byl sjezd usnášeníschopný, z 
dalších 2/3 župy se zúčastnili pouze 3 zástupci. Dostali jsme se tedy do situace, kde 
jsme mohli odhlasovat naprosto cokoliv, nicméně na druhou stranu se právě od nás 
zúčastněných očekávalo, že přijmeme funkce v župě. A tak se také stalo. Tak tedy 
nové vedená župy vypadá následovně: 
 
Starosta: Václav Urban, Místostarosta: Bohdana Tichá ( Semily ), Sekretář: Vít 
Jůza ( Turnov, Loukov ) 
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Další členové rady: Markéta Nováková ( Lomnice ), Pavel Horáček, Vít Hylmar 
 
Dále byla zvolena nová revizní komise ve složení: 
 
Předseda: Stanislav Tauchman, Členové: Šárka Drbohlavová, Josef Hošek ( 
Lomnice ) 
 
Dále byli sjezdem zvoleni zástupci do ústřední rady a na ústřední sjezd - opět za 
naší účasti. 
 
Rád bych tímto poděkoval všem za reprezentaci naší jednoty na župním sjezdu a 
všem, kteří přijali zodpovědnost za další směřování župy do budoucna. Zároveň 
děkuji všem, kteří se účastnili činnosti župy v předchozím období ( Monika 
Tauchmanová, František Tauchman a Stanislav Tauchman ). 
 
 

Orelské pozvánky 
 
Na sobotu 11. května pro vás připravujeme tradiční den zabíjačkových 
specialit z dílny Fandy Horáčka a jeho zkušeného týmu. Celý den bude v areálu 
u orlovny provázen sportovním, dětským a kulturním programem. Od 9:00 se 
uskuteční tradiční Mistrovství Studence ve hře Mölkky. Jedná se o soutěž 
dvoučlenných týmů, které se může zúčastnit opravdu kdokoliv. Hra není nikterak 
fyzicky náročná a může ji hrát opravdu každý. Přijďte vyzkoušet. Pro odpolední 
program jsme pro letošek spojili síly se studeneckými skauty, kteří pro vaše děti 
uspořádají Pohádkový les, který vypukne ve 14:00. Děti se mohou hlásit na startu 
už od 13:30. V ceně startovného 30 Kč je špekáček, který si budou moci děti opéct 
na ohýnku u orlovny. Závěr programu se vám od 16:00 ( možná už mezi 15:00 a 
16:00 ) pokusí zpříjemnit Figury ve stylu folk a country. 
 
Prosba o pomoc !!! Někteří z vás vědí, jiní možná ne. Výše uvedená akce se 
neobejde bez aktivní pomoci dovolím si tvrdit několika desítek lidí. Proto i letos vás 
všechny vyzývám, přijďte pomoci, členové, nečlenové, příznivci, ženy muži, . . . O 
jakou pomoc půjde: už v pátek nebo v sobotu ráno - upéct něco ke kávě, 
případně něco slaného na zobání ( bude i pohádkový les, tedy sní se podstatně 
více ), začátek 6:00 - 6:30 - krájení cibule, loupání česneku, strouhání křenu, 
příprava židlí, stolů, rozjezd baru, kuchyně, 7:30 - první špejlování, následuje práce 
s masem - krájení, obírání kostí, míchání, tlačení do střev, poté druhé špejlování a 
vaření - to je hlavní dopolední nápor, následně prodej a rezervace jitrnic pro 
personál a na závěr to nejtěžší - a na to bych rád letos sehnal tým, který bude mít 
na povel právě toto - úklid - cca v čase od 12:00 do pozdního odpoledne bude 
potřeba vše mastné umýt, setřít v orlovně a hlavně vymýt do čista 5 brutarů - moc 
bych prosil,  jestli  byste  někdo  byl ochoten  dát  do kupy tým  cca 4 lidí, kteří by se 
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tohoto ujali. Personál, který tam je od rána ( případně pak do večera účinkuje, 
obsluhuje bar, . . . ), toho má nad hlavu. Tedy pokud nechcete přijít ráno, budu 
velice rád, pokud se mi nabídnete na tuto činnost ( i jednotlivci, nemusí být celý 
tým). Může se stát, že od 12:00 ještě nebude úplně co dělat a hlavní úklidový nápor 
přijde až později, ale tak to bývá. Samozřejmě si to u orlovny můžete i při úklidu 
užít, děti vám zabaví skauti - skautská a indiánská vesnice před orlovnou, . . . 
Prosím všechny, kteří přijdete pomoci ( s čímkoliv ), dejte mi vědět co 
nejdříve, v kolik přijdete a k čemu se hlásíte. Jinak mi nezbude opět nic jiného 
než obejít Studenec ( případně obeslat sms ) a každého jednotlivě se ptát, jestli by 
nepřišel pomoci. Předem moc děkuji. 
 
Tradiční letní akce proběhnou o posledním prázdninovém víkendu, tedy v sobotu 
31.srpna volejbalový turnaj Studenceké Mixy a v neděli 1. září Dětské soutěžní 
odpoledne. 
 
Letní bál ( opět s Levou rukou band ), který se uskuteční v sokolovně, se bude 
letos konat až v sobotu 21. září. A POZOR - na 2 - 3 víkendy před bálem pro vás 
letos nově chystáme "taneční kurz" pod vedením tanečních profesionálů, 
abyste si osvěžili a připomněli základní kroky několika základních tanců, ale i 
zajímavé figury a kreace, které budete moci na bále potom předvést. Přesné 
termíny ( pá, so, ne ) a místo konání ( orlovna, sokolovna, KD Bukovina ) vám včas 
sdělím. 
 
Svatomartinský folkový večer letos připadne na sobotu 16. listopadu. 
 
 

Z jednání rady jednoty 

 
Druhé jednání rady v letošním roce proběhlo korespondenčním způsobem pomocí 
mailu. Dovolte mi seznámit vás s výsledky celého jednání. 
 
1) Pokácení břízy před orlovnou: návrh byl porazit břízu před orlovnou, která 
brání personálu z kuchyně, aby mohl sledovat dění na hřišti, ale hlavně nepořádek z 
této břízy výrazně znečišťuje místo před orlovnou i kolem ní. Po konzultaci s P. 
Mečířem se většina přiklonila k názoru břízu nechat na za rok a pokácet jiné 2 
špatné stromy ( smrk před školou a břízu u ohniště ). 
 
2) Orlovna a pořádání akcí v orlovně: diskuze probíhala zejména ohledně akcí 
pro veřejnost typu diskotéky apod. 
Většinový závěr z rady je následující: 
- neměnit pravidla pronájmu orlovny - tedy systémově akce neomezovat 
- při výdělečných akcích nájemné 2000,- + elektřina 
- pronájem - jedině dospělá osoba - za vše zodpovídá 
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- byli bychom neradi, kdyby se z Orlovny postupem času stalo místo častých 
diskoték pro veřejnost. Raději bychom preferovali rodinné oslavy a 
konzervativnější akce. Musíme pamatovat na to, že Orlovna k těmto účelů 
nebyla postavena ani obnovena. 
 
Závěrem bych vás všechny chtěl vyzvat, pokud máte jakékoliv nápady nebo 
připomínky k činnosti jednoty, dejte vědět - ideálně mailem na 
vaclav.urban@urbanfinance.cz. Také vyzývám všechny, kteří jste činní v jednotě, 
abyste mě o tom informovali ( stačí pár slov mailem ), případně posílali fotografie. 
Rád bych o vašich aktivitách informoval všechny členy, ale nemám informace ( 
běžecké závody, kde reprezentujete Orla - Jirka Kuřík, Jana Horáčková, . . . volejbal 
mládeže, . . . ) 
 
Přeji vám všem krásné jarní dny. 
            V. Urban 


