Informační občasník září 2019
Milé sestry, vážení bratři,
podzim zaklepal na dveře, akcemi nabitý závěr léta máme úspěšně za sebou
a už vyhlížíme, co nás čeká dál. Od kultury a rekreačního sportu se opět
přesouváme do soutěžní sportovní části roku. Přináším tedy pár slov o tom, co se
dělo a samozřejmě i program na další období.

Studenecké mixy po jednadvacáté
V sobotu 31. srpna se sešlo 5 týmů, aby se utkaly již po jednadvacáté o pohár ze
Studeneckých mixů. Již tradiční účastníky Orel a Sokol Studenec, Balvany z
Jablonce nad Nisou a Kongo z oblasti od Semily po Hořice doplnil letos tým Čisté u
Horek. Družstva se utkala každé s každým a hrálo se pouze na jednom hřišti u
školy. Celý den nám přálo skvělé letní počasí. Turnaj končil až po osmnácté hodině
a byl opravdu zajímavý. Už po několika utkáních bylo jasné, že o bramborovou
medaili si to letos rozdají domácí Sokol a nováček z Čisté u Horek. Naproti tomu do
trojice bojující o kov nejcennější se po tradičních soupeřích ( Orel a Kongo )
propracoval tým Balvanů z Jablonce nad Nisou. Tento tým k nám jezdí už léta. Jeho
hráči zde přespávají od
pátku až do neděle. Na
prvních ročnících, kterých
se účastnili, končili mezi
posledními. Předloni už
získali bronz a letos
dosáhli na vrchol, když ve
finalovém utkání porazili
2:1 domácí orly. Domácí
tým tak neobhájil titul z
roku 2017, ale zápasy
byly velice vyrovnané a
bylo se opravdu na co
dívat.

Výsledky domácího týmu:
Orel - Čistá
- Sokol
- Kongo
- Balvani

2:1
2:0
2:1
1:2

( 25:15, 20:25, 25:13 )
( 25:20, 25:12 )
( 25:27, 25:19, 25:20 )
( 25:17, 20:25, 19:25 )
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Konečné pořadí:
1. Balvani Jablonec n. N.
8:2
10
2. Orel Studenec
7:4
8
( Jana Háková, Lenka Chrtková, Jana Nováková, Mirka Šikolová,
Michal Chrtek, Petr Mečíř ml. a Pavel Urban )
3. Kongo ( z různých koutů )
6:4
8
4. Čistá u Horek
3:6
4
5. Sokol Studenec
0:8
0

Nejúspěšnější tři týmy: vlevo vítězný tým Balvani Jablonec nad Nisou, vpravo
nahoře pořádající Orel Studenec a vpravo dole bronzový tým Kongo.

Nejužitečnějším hráčem dle hodnocení ostatních
týmů byl vyhlášen Michal Chrtek z pořádajícího
týmu, nejužitečnější hráčkou pak jeho týmová
parťačka Jana Háková.
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Dětské odpoledne ukončil déšť
V neděli 1. září jsme uspořádali
již tradiční dětské odpoledne,
kterého se jako každoročně
zúčastnilo
více
než
100
nadšených dětí. Ty soutěžily o
body, za které si mohly
následně "zakoupit" ceny, které
i letos věnovali studenečtí, ale
také přespolní sponzoři.

Nechyběla samozřejmě ani tradiční podpora ze
strany obce Studenec, studeneckých chatařů a
krajské organizace KDU-ČSL. Všem sponzorům
ještě jednou moc děkujeme. Díky jejich štědrosti
se tato akce může stále konat v rozsahu, v jakém ji už po léta děláme.

Aby děti nezmeškaly začátek školního roku, akci ukončil téměř přesně na čas déšť.
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Zájem o taneční kurz byl nad očekávání
Na základě zkušeností z jilemnického
Vavřinečku jsme se pro letošní rok rozhodli
uspořádat před letním bálem taneční minikurz.
Dva víkendy před bálem se uskutečnily celkem
tři taneční lekce, které vedli zkušení tanečníci
Renata a Tomáš Jindrovi.

Kurz, který proběhl v kulturním
domě v Bukovině, absolvovalo
celkem 12 tanečních párů. Nové
poznatky si zúčastnění vyzkoušeli
hned následující týden na letním
bále.

Letní bál navštívilo rekordních 318 lidí
Skvělý večer jsme zažili v sobotu 21. září, kdy jsme pořádali již 8. tradiční letní bál.
Nejen skvělá kapela, jedno profesionální a jedno velice poutavé předtančení, ale
především naprosto fantastická rekordní účast 318 lidí, kteří celý večer tančili a
výborně se bavili. To byl náš tradiční letní bál ve studenecké sokolovně. Pro letošní
rok jsme opustili původní termín začátkem září, abychom uvolnili místo v kalendáři
krajským dožínkám. Když byly přípravy na bál v plném proudu, zjistili jsme, že ve
stejném
termínu
se
budou
ve
Studenci
vybírat brambory, což
nám
personálně
zkomplikovalo přípravy
na bál. Nicméně díky
vstřícnosti Sokola jsme
přípravu sálu začali už v
pátek, a tak se vše
zvládlo v pohodě jako
vždy.
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V sobotu v poledne bylo vše připraveno a odpoledne už jen početná brigáda

dokončila přípravu jednohubek. To bylo již za doprovodu kapely, která si od 13:30
udělala ve studenecké sokolovně předsezónní zkoušku. Když už před 20. hodinou
proudily do sálu davy lidí, bylo jasné, že letošní bál bude rekordní. Ve 20:30 zazněla
první skladba kapely Levou rukou band,
která náš bál doprovází již 8. rokem a
hned poté se zaplnil taneční parket, který
byl plný až do brzkých ranních hodin.
Začátek večera ještě zpříjemnila dvě
předtančení. V tom prvním nám své
taneční umění předvedli Renata a Tomáš
Jindrovi sérií standardních tanců.

Druhé předtančení si připravila mládež ze
Studence a okolí ve stylu filmových hitů
uplynulých 100 let.

Obě vystoupení byla oceněna bouřlivým potleskem nadšeného publika.
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V půlnoci proběhlo tradiční slosování sponzorských darů a dražba dortu, který pro
tuto příležitost připravila Martina Vaníčková.

Ve 3 hodiny ráno zakončili bratři
Pácalové bál tradičně neformálně třemi
skladbami v baru.
Závěrem bych chtěl ještě jednou všem
poděkovat za pomoc. Sešlo se nás
tradičně dost i na nedělní úklid.
Pro příští rok máme sokolovnu
zamluvenu na 19. září.

Volejbalová sezóna začíná
Již za dva týdny vstoupí ženy do dalšího ročníku mistrovské soutěže. Celá sezóna
bude opět velice náročná. Děvčata odehrají celkem 18 kol se silnými soupeři
Královéhradeckého kraje. V prvním kole přivítají na domácí palubovce hráčky
Červeného Kostelce. Věřme, že se našim hráčkám podaří vstup do nové sezóny a
že se jim budou po celou dobu vyhýbat zranění.
Přijďte náš tým podpořit v sobotu 12. října od 10:00 do studenecké sokolovny.
Hned další sobotu 19. října nás čeká domácí utkání s Jilemnicí a další sobotu
přivítáme opět doma favorita celé soutěže Hradeckou Slavii.
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1
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Stolní tenisté začínají už 1.10.
Již v úterý 1. října vstoupí do soutěže předehrávkou také stolní tenisté. Ti budou
letos bojovat opět v 1. třídě okresního přeboru. Doma se však muži představí
poprvé až 9. listopadu, kdy budou hostit týmy Sokola Vesec "B" a Sokola Turnov
"C".
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=3752&rocnik=2019&oblast=420608

Orelské pozvánky
Svatomartinský folkový večer se vzpomínkou na události před 30 lety připadne
na sobotu 16. listopadu. Začínat budeme tradičně ve 20 hodin, 20 minut a 20
vteřin a k ochutnání budou letošní mladá moravská vína. Večer doprovodí jako vždy
ve stylu folk a country Figury.
Výroční členská schůze se bude konat v pátek 10. ledna 2020.
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na:
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
Přeji vám všem krásné podzimní dny. V. Urban

