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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 prázdniny jsou za námi a s nimi i akce, které pořádáme tradičně na konci 
prázdnin. Začátek sportovních soutěží se blíží. Orelský bál však musíme po 8 letech 
zrušit. 
 

Společné odpoledne u orlovny 

 
Vzhledem k tomu, že se u orlovny udělalo letos mnoho práce, která neprobíhá 
každoročně ( kácení stromů, osetí břehu, zámková dlažba ), rozhodli jsme na radě, 
že pro všechny, kteří se na tom podíleli, uspořádáme společné odpoledne u orlovny 
s opékáním. Sešlo se nás více než 50 a jelikož nám přálo počasí, akce se opravdu 
vydařila. 
 

 
 
 

Vítězem studeneckých mixů po 3 letech 
opět pořádající Orel !!! 

 
Již po dvaadvacáté se sjely volejbalové týmy na turnaj smíšených družstev. Letos 
bylo velice nejisté počasí a možná i proto se turnaje zúčastnila pouze čtyři družstva. 
První utkání sice ještě začalo za mírného deště, nicméně v průběhu celého turnaje 
už vydrželo příjemné volejbalové počasí a turnaj se tak v poklidu odehrál. Většina 
utkání měla poměrně jednoznačný průběh a až poslední utkání neskončilo 
výsledkem 3:0. To na sebe narazila dosud neporažená družstva dvou posledních 
vítězů turnaje. Průběh utkání byl až do třetího setu stejný jako loni, kdy se z titulu 
radoval poprvé v historii tým Balvanů. Ve třetí sadě za nerozhodného stavu se opět 
zdálo, že se z titulu budou radovat Balvani, ale v závěru zatáhl pořádající tým za 
záchrannou brzdu, otočil stav a dotáhl utkání do vítězného konce. 
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Výsledky: 
 
Orel - Čistá 3:0 ( 25:13, 25:15, 25:23 ) 
Balvani - Sokol 3:0 ( 25:7, 25:9, 25:12 ) 
Čistá - Balvani 0:3 ( 15:25, 13:25, 13:25 ) 
Sokol - Orel 0:3 ( 11:25, 12:25, 19:25 ) 
Sokol - Čistá 3:0 ( 25:22, 25:17, 25:12 ) 
Orel - Balvani 2:1 ( 25:10, 24:26, 25:23 ) 
 
Konečné pořadí: 
 
1. Orel Studenec 8:1  8 
2. Balvani   7:2  7 
3. Sokol Studenec 3:6  3 
4. Čistá   0:9  0 
 
Vítězný tým hrál ve složení: Lenka Chrtková, Mirka Šikolová, Markéta Šimková, 
Pavel Mečíř, Petr Mečíř, Pavel Urban a Jan Vancl 
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Cenu pro nejužitečnější hráčku turnaje si už po několikáté odnesla Mirka Šikolová z 
vítězného týmu. Stejnou trofej pro nejužitečnějšího hráče získal Jakub Šolc z týmu 
studeneckého Sokola. Zároveň ještě doplňuji fotografii, kterou bych chtěl přiblížit 
přátelskou a velice férovou atmosféru turnaje. Přejme si, aby vztahy mezi spolky v 
naší obci měly i v budoucnu podobnou úroveň. 
 

 
 
 

Dětské soutěžní odpoledne 

 
Ani v neděli nám předpověď počasí příliš radosti neudělala, nicméně děti se sešlo 
přibližně 120 a ani mírný déšť jim nevzal chuť si zasoutěžit. Poděkování za podporu 
této akce patří opět sponzorům, kteří dětské odpoledne tradičně podporují. Zároveň 
patří velký dík partnerům dětského odpoledne obci Studenec a krajské organizaci 
KDU - ČSL. 
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Volejbalistky nastoupí v krajském 
přeboru 1. třídy proti 9 silným týmům 

 
Zde už jen připomínám termíny utkání, které jsem uváděl v minulém občasníku. 
 
Nejbližší domácí zápasy našich děvčat: 
 
17.10. Orel Studenec - Slavia Hradec Králové 
24.10. Orel Studenec - VK Hronov "B" 
14.11. Orel Studenec - Sokol Staré Město Náchod 
21.11. Orel Studenec - Sokol Třebechovice p. O. 
  5.12. Orel Studenec - VK Hradec Králové 
 
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na: 

  http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1 
 
 
 
 

http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1
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Stolní tenisté nastoupí letos se dvěma 
týmy v okresních soutěžích 

 
Situace v oddíle stolního tenisu už je vyjasněna. Do nové sezóny nastoupí 2 týmy. 
A-tým bude hrát okresní přebor 1. třídy a B-tým okresní přebor 2. třídy. 
 
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na: 

  https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243 
 
 

Stromy máme téměř zaplaceny 

 
Již 8 nových stromů, které budou na podzim vysázeny před školou, má svého 
sponzora. Chybí tedy dofinancovat poslední kus za 2.000 Kč. Pokud byste měl ještě 
někdo zájem, ozvěte se co nejdříve. V průběhu září dořeším se všemi dárci převod 
peněz, potvrzení a údaje k uvedení na pamětní desku. Všem dárcům velice děkuji. 
 
 

Orelské pozvánky 

 
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme stále v nejisté době, co se týká pořádání 
veřejných akcí, následující pozvánky platí za předpokladu, že budou odpovídat 
povoleným akcím bez jakéhokoliv omezení. 

 
Velký letní bál zrušen 

 
Jak jsem již předeslal v úvodu občasníku, letní bál jsme se pro letošek s ohledem 
na vládní opatření rozhodli ZRUŠIT. Pokud bude vše v pořádku, v příštím roce se 
bál uskuteční v sobotu 18. září od 20:00. 
 
 

Svatomartinský folkový večer 

 
Na ochutnávku Svatomartinských vín a společné pozpívání folk a country se 
můžete těšit v sobotu 14. listopadu, kdy začnou opět ve 20 hodin, 20 minut a 20 
vteřin hrát Figury. 
 
 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243
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Výroční členská schůze 2021 

 
Výroční členská schůze se v roce 2021 uskuteční v pátek 8. ledna jako vždy po 
večerní mši svaté, tedy od 19:00. 
 

Závěrem 

 
Pokud víte o někom, kdo má zájem přihlásit se do Orla, zprostředkujte mu přihlášku 
na http://www.orel.cz//soubory/P%C5%99ihl%C3%A1ska_A5.pdf. Vyplněnou 
přihlášku poté předejte přímo mně. 
 
 
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: 
        http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5 
 
 

Závěrem vám všem přeji krásné podzimní dny. A hlavně stálé pevné zdraví. 
 
         Za jednotu Orla Václav Urban 

http://www.orel.cz/soubory/P%C5%99ihl%C3%A1ska_A5.pdf
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5

