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Milé sestry, vážení bratři, v dalším čísle občasníku vás chci informovat o 
uskutečněných akcích v měsíci květnu. 
 

Titul v mölkky získali D. Mečíř a Š. Urban 

 
V sobotu 21. května se po třech letech 
uskutečnil opět turnaj ve hře mölkky. 
Tentokrát však již bez tradiční zabíjačky. 
Do turnaje se přihlásilo celkem 10 dvojic, 
které se utkaly každá s každou. 
V konečném hodnocení nejvíce bodů 
nasbírala dvojice Daniel Mečíř a Šimon 
Urban, která těsným rozdílem pouhých 
dvou bodů porazila dvojici Anna 
Česáková a Magda Šobáňová. Na třetím 
místě se umístili Loupáci koumáci David 
Hylmar a Tomáš Urban. 
 
Konečné pořadí: 
 

  1. Vidláci (Daniel Mečíř, Šimon Urban)   432 bodů 
  2. Kámošky (Anna Česáková, Magda Šobáňová)  430 bodů 
  3. Loupáci koumáci (Tomáš Urban, David Hylmar) 406 bodů 
  4. Odmocnítka (Lucie Šimková, Darja Rudzinská) 368 bodů 
  5. Lopaty (Šimon Mejsnar, Jakub Kuřík)   345 bodů 
  6. Loupežníci (Matěj Tauchman, Věra Nováková)  312 bodů 
  7. Košťata (Patrik Urbanec, Honza Mejsnar)  274 bodů 
  8. Kluci s kamením (Lukáš Mečíř, Oldřich Šimek)  242 bodů  
  9. Nemo (Petra Pfeifrová, Jan Krůfa)    214 bodů 
10. Hrábě (Tomáš Vaníček, Karel Novák)   151 bodů 
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Krátce po ukončení turnaje se už začaly scházet děti, aby si prošly pohádkový les, 

který pro ně připravili studenečtí skauti. Děti si mohly 
prohlédnout i opravdový 
skautský tábor. V průběhu 
procházky na děti čekala 
Ježibaba, aby je naučila létat 
na koštěti. V přítomnosti 

vodníků si děti zase vyzkoušely lovení rybiček v 
rybníčku. V pohádkovém lese dále 
nechyběli včelí medvídci. Potkat 
bylo možné také Macha a Šebestovou a vlka s Karkulkou.  
 

       
 
Procházku "bosou nohou v lesním prostředí" si děti vyzkoušely pod dozorem 
maxipsa Fíka. Setkat se mohly také se Sněhurkou a trpaslíky a semínko si zasadily 
v přítomnosti Křemílka a Vochomůrky. Od makové panenky pak obdržel každý z 
účastníků buřta, kterého si opekl na ohýnku v přírodě. 
 

 
 
O velkém zájmu o Pohádkový les svědčí téměř 130 dětí, které se této akce 
zúčastnily. 
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Závěrem mi dovolte ještě přiblížit, co nás čeká v druhé polovině roku, v němž 
oslavujeme 110 let od založení naší jednoty: 
 

- v průběhu léta hráči naší jednoty vstoupí do fotbalového turnaje "o pohár 
kardinála Berana", jehož 3. ročník Orel pořádá. Do turnaje se přihlásily 
celkem 4 týmy z celé republiky a soupeřem našich borců bude v prvním kole 
pravděpodobně jeden z týmů z okolí Brna (Židenice nebo Vyškov). V příštím 
týdnu bychom měli znát termín prvního utkání. Pevně věřím, že tým dáme 
dohromady a že se budeme moci turnaje zúčastnit. 
 

- v sobotu 9.července proběhne jako každoročně víceboj dvojic v různých 
sportech (stolní tenis, volejbal, nohejbal, . . .). 
 

- v pátek 26.srpna se uskuteční "závěrečná část Výroční členské schůze" - 
tedy posezení u orlovny s grilováním 
 

- v sobotu 27.srpna se uskuteční již 24. ročník turnaje smíšených družstev 
ve volejbalu 
 

- v neděli 28.srpna se bude konat tradiční dětské soutěžní odpoledne 
 

- Oslavy 110 let založení jednoty vyvrcholí v sobotu 17.září. K odpolední 
kávě (a samozřejmě skleničce vína) nám přijede zahrát moravská cimbálová 
muzika Varmužovci a večer se uskuteční tradiční letní bál s kapelou Levou 
rukou band 
 

- kulturní rok zakončíme 12.listopadu Svatomartinským folkovým večer 
 
Závěrem bych chtěl vás členy (ale samozřejmě i příznivce) vyzvat už nyní, abyste 
se hlásili, kdo budete ochoten pomoci při oslavách 110 let založení jednoty. 
Zejména víkend okolo 17.září bude náročný a budeme potřebovat každou 
pomocnou ruku - příprava sokolovny, občerstvení, personál pro odpolední část 
(Varmužovci) a hlavně pro večerní bál (kuchyň, vstup, prodej nápojů, tomboly, . . .). 
Pevně věřím, že na tento víkend nevyjde vybírání brambor v Zetce.  
 
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: 
        http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5 

 
 

S orelským pozdravem Zdař Bůh. Václav Urban 

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

