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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 přehoupnuli jsme se do letních dnů, a tak mi dovolte pár informací o činnosti 
naší jednoty. 
 

Mölkky, zabíjačka 
 
V sobotu 11. května jsme uspořádali již tradiční studenecký 
přebor ve hře Mölkky, který byl tradičně spojen se zabíjačkou 
pod vedením Fandy Horáčka. Pro letošek jsme celodenní akci 
ještě spojili se studeneckými skauty, kteří odpoledne uspořádali 
Pohádkový les. 
 
Do soutěže Mölkky se přihlásilo rekordních 16 dvojic, které nejprve hrály ve dvou 

osmičlenných skupinách každý s každým a 
poté byl vytvořen "pavouk" pro vyřazovací 
boje. V jedné části soupeřilo 8 nejlepších 
týmů o titul, v druhé části se soupeřilo o 
umístění na 9.-16. místě. Všem studeneckým 
týmům nakonec titul "vyfoukla" jediná 
přespolní dvojice z Jablonce nad Jizerou, 
která má zkušenosti z oficiálních 
mistrovských soutěží, ale stříbrnou medaili už 
získal tým složený ze dvou Orlíků: 

 
  1. Semtamťuk   ( Petr Hanyk, Roman Hanyk ) 
  2. Loupáci   ( David Hylmar, Tomáš Urban ) 
  3. Mölk s.r.o.   ( Veronika Mejsnarová, Šimon Mejsnar ) 
  4. Unluckeři   ( Jakub Kuřík, Samuel Mečíř ) 
  5. 2 borečci ze Studence ( Šimon Urban, Daniel Mečíř ) 
  6. Pepeteam   ( Petr Ledvinka, Jana Horáčková ) 
  7. Aranels   ( Helena Horáčková, Barbora Tomášová ) 
  8. League of Znojmo ( Matouš Kuřík, Daniel Šulc ) 
  9. Háčci    ( Karolína Háková, Jaroslav Hák ) 
10. Šikulíni   ( Martin Jiřík, Marek Jiřík ) 
11. Pat a Mat   ( Oldřich Šimek, Patrik Urbanec ) 
12. Indiánky   ( Věra Nováková, Tereza Fischerová ) 
13. Propisky   ( Lucie Šimková, František Bartoň ) 
14. SOS    ( Lukáš Jiřík, Daniel Mejsnar ) 
15. Ara papoušci  ( Jan Mejsnar, Sofie Urbancová ) 
16. Rychlá Rota   ( Eva Chrtková, Lukáš Mečíř ) 
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stupně vítězů Mölkky 2019 

 
Odpoledne následoval Pohádkový les, jak už bylo 
zmíněno - příspěvek skautů naleznete v obecním 
zpravodaji. Po celý den mohli účastníci ochutnávat 
vepřové speciality z dílny Fandy Horáčka a jeho 
početného týmu. V závěru dne jsme pak společně 
poseděli při folk a country v podání Figur. Všem, kteří 
se na organizaci akce podíleli, bych chtěl touto 
formou ještě jednou poděkovat. Bylo to skvělé. A co 
je skvělé, to je potřeba zopakovat, proto jsme rozhodli ( F. Horáček, skauti i orelská 
rada ), že příští rok zařadíme opět obdobnou akci do plánu. 
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A ještě několik fotografií z pohádkového lesa: 
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Zastoupení na Dachovském krosu 

 
V pátek 31. května se 8 zástupců naší jednoty 
zúčastnilo 21. ročníku Dachovského krosu. Standa 
Horáček a Fanda Tauchman doběhli na 20. a 21. místě 
v kategorii mužů do 39 let, Jirka Kuřík se umístil na 4. 
místě v kategorii 60 - 69 let a Jana Tauchmanová v 
kategorii bez zařazení ( volně příchozí ) na 8. místě. V 
kategoriích mládeže se zúčastnily také všechny děti 
Jany a Fandy Tauchmanových. Za zmínku stojí i to, že 
Dachovského krosu se zúčastnili i zástupci Sokola 
Studenec Michal a Jaroslav Hákovi. 
 
    

Z jednání rady jednoty 

 
Rada jednala letos již potřetí. Připojuji stručný zápis z 11. června: 
 

- rada zhodnotila květnovou akci mölkky, pohádkový les, zabíjačka - celkově se 
vydařilo na výbornou, pozitivně hodnoceno i skauty, příští rok uspořádat ve 
stejném rozsahu 

- byly naplánovány akce na konec léta a na podzim s rozdělením úkolů, kdo se 
čeho ujme s tím, že před bálem budeme letos chodit opět zvát 

- pozitivně byly hodnoceny novinky v orlovně - druhá lednice, sokly v kuchyni, 
byla naplánována brigáda na opravu a vyčištění židlí v orlovně a nutnost 
opravy stěny oddělující pódium od sálu, zároveň bylo rozhodnuto nechat 
udělat studii nového osázení stromů před orlovnou ( impulsem byl pád břízy 
po skautském pohádkovém lese ), rozšíření zámkové dlažby před orlovnou 
proběhne na jaře příštího roku ( případně ještě letos ) s výhledem výstavby 
pergoly, zároveň padl nápad přístavby orlovny o podkroví z důvodu rozšíření 
úložných prostor, případně malé noclehárny 

- pozitivně byla hodnocena získaná dotace z ministerstva školství ve výši 
35.000 Kč 

- rada rozhodla zakoupit 2 ks párty stanů ( rozměr 6 x 3 m ), půjčovné 1 ks bylo 
stanoveno na 500 Kč 

- zároveň rada zvažuje uspořádání oslav 30 let od "sametové revoluce" - první 
nápad pozvat na besedu Václava Malého, uvítali bychom další podněty, jak 
oslavy uspořádat, koho zařadit, . . . 

 
 
 
 



Informační občasník červen 2019                                

 

Orelské pozvánky 
 
Studenecké Mixy 2019 - tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev se bude 
konat v sobotu 31. srpna od 9:00. 
 
Dětské soutěžní odpoledne - neděle 1. září od 14:00 
 
Letní bál s kapelou Levou rukou band - bude v sokolovně v sobotu 21. září. 
 
Taneční kurz pro všechny - 2 víkendy před letním bálem si můžete přijít 
zopakovat základní kroky běžných tanců a naučit se třeba i něco málo navíc - pod 
vedením Tomáše Jindry a jeho partnerky se uskuteční "opakovací taneční" - 
předpokládané termíny jsou pátek 6. září ve večerních hodinách a neděle 8. a 15. 
září v odpoledních hodinách - přesné termíny a místo konání bude upřesněno. 
Pokud máte o účast na tomto kurzu zájem, dejte mi vědět na tel. 602680383 
nebo mailem na vaclav.urban@urbanfinance.cz, abych vám včas zaslal 
podrobné informace a závaznou přihlášku. 
 
Svatomartinský folkový večer se vzpomínkou na události před 30 lety připadne 
na sobotu 16. listopadu. 
 

Závěrem 

 
V sobotu 7. září pořádá Liberecký kraj za spoluúčasti Obce Studenec a Zetky 
Strážník ve Studenci krajské dožínky. Celá akce bude organizačně náročná a 
jednota Orla byla oslovena společně s dalšími spolky ve Studenci s prosbou o 
pomoc. Jednalo by se o min. 3 dobrovolníky, kteří by se chtěli akce organizačně 
zúčastnit. Proto vás všechny členy Orla prosím, napište mi mailem, sms nebo 
zavolejte, kdo byste měl zájem, abych mohl starostovi sdělit konkrétní osoby. 
Vzhledem k dlouhodobě dobrým vztahům s vedením obce by bylo velice fajn, 
abychom opravdu přiložili ruku k dílu. 
 
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 stejně jako v tomto 
občasníku - Dachovský kros. 
 
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: 
        http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5 
 
Přeji vám všem krásné prázdninové dny. V. Urban 

http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5

