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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 v době, která nám stále neumožňuje se osobně setkávat, mi dovolte pár slov k 
dění v Orlu. 
 

Volejbalistky odehrály pouze první kolo 

 
Volejbalistky naskočily do mistrovské soutěže v sobotu 10. října. Představily se na 
půdě tradičního rivala Orla Hradec Králové. Přestože vítězství nepřivezly, cenný 
bod do neúplné tabulky se jim získat podařilo, a sice za porážku 2:3 v druhém 
utkání. Bohužel to bylo z podzimního představení prozatím vše, poněvadž druhé 
kolo se už kvůli vládním opatřením nehrálo. 
 
Neúplná tabulka po 1. kole: 
 
  1. VK Hronov      2   2   0   0   0  6:0  6 
  2. Sokol Bílá Třemešná    2   2   0   0   0  6:1  6 
  3. Slavia Hradec Králové    2   1   1   0   0  6:3  5 
  4. Orel Hradec Králové    2   1   1   0   0  6:3  5 
  5. Orel Studenec     2   0   0   1   1  3:6  1 
  6. Sokol Jilemnice     2   0   0   1   1  3:6  1 
  7. Volejbal Červený Kostelec "B"   2   0   0   0   2  1:6  0 
  8. Sokol Třebechovice p. O.   2   0   0   0   2  0:6  0 
  9. Sokol Staré Město - Náchod   0   0   0   0   0  0:0  0 
10. VK Hradec Králové    0   0   0   0   0  0:0  0 
 
Dokud situace dovolila, probíhaly podzimní tréninky venku a následně i v sokolovně. 
 

 
 
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 nestihli odehrát ani zápas 

 
Situace v soutěži stolních tenistů je ještě stručnější než v soutěži volejbalistek. Ani 
A-tým, ani B-tým zatím neodehrál jediný zápas. 
 
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na: 

  https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243 
 
Věřme, že naši sportovci dostanou již brzy příležitost se opět zapojit do soutěží. 
 
 

Nové stromy už zakořenily před školou 

 
Po jarním vykácení a úpravě břehu před školou, o kterém jsem již informoval, nás v 
podzimních měsících čekalo osázení nových stromů podle návrhu Tomáše Kuříka.  
 

   
 
Pro financování těchto stromů jsme zvolili formu sponzoringu a s potěšením mohu 
konstatovat, že se našel dostatek ochotných dárců, díky nimž se nakonec podařilo 
stromy zaplatit bez zásahu do orelské pokladny. Sponzorům touto formou velice 
děkuji a jmenovitě je zde uvádím: Anna a Josef Jandovi, Anna a Petr Kuříkovi, 
Jitka a Jan Kuříkovi, Anna a Filip Kuželovi, Monika a Pavel Mečířovi, rodina 
Evy a Františka Tauchmanových, Hana Urbanová, Bedřich Válek. Výsadba 
stromů proběhla opět brigádně a nutno podotknout, že druhou sobotu, kdy se 
sázely třešně před sborovnou školy, přišla na řadu i sbíječka. 
 
 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243
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Všem pomocníkům i dárcům ještě jednou velice děkuji. 
 
 

Co a jak bude dál ? Uvidíme. 

 
Jen ve stručnosti ještě přidávám informaci o tom, že máme zažádáno o dotaci na 
výměnu oken v orlovně a samozřejmě řešíme tradičně i dotace na sportovní a 
provozní činnost. 
 
Výroční členská schůze by se měla konat v pátek 8. ledna s ohledem na aktuální 
opatření. 
 
V závěru roku můžete také očekávat zástupce rady jednoty, který vás osloví 
ohledně výběru členských příspěvků. Stejně jako každý rok. 
 
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 hodně zdraví a ať všichni zvládnete v klidu aktuální 

náročnou situaci. Přeji také radostné a neuspěchané prožití blížící se adventní 
doby. 

 
         Za jednotu Orla Václav Urban 

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

