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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 v červenci uplynulo 110 let od vzniku naší jednoty. Toto významné výročí jsme 
oslavili hned několikrát na sklonku prázdnin a následně po celý měsíc září. Chtěli 
jsme si toto výročí připomenout nejen sportem, ale také kulturou. A zapomenout 
jsme nemohli ani na duchovní oblast, která je s Orlem bezprostředně spjata. 
Úvodem bych alespoň ve stručnosti organizaci Orel představil. Orel je křesťanská 
sportovní organizace, jejíž počátky sahají do roku 1902. Prioritou činnosti Orla je 
především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí 
prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem není vychovávat mistry světa, 
cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který 
je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom 
mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie 
jeho činnosti. Činnost Orla byla v historii několikrát zakázána, poprvé nacisty v 
období druhé světové války a následně komunisty po válce. Zde nutno podotknout, 
že Orel se výrazně účastnil protinacistického odboje a v roce 1942 se 4 členové 
Orla aktivně účastnili atentátu na Heydricha. K obnově činnosti došlo po roce 1989, 
kdy byla obnovena i činnost naší jednoty. O to se zasloužili zejména Josef Janda a 
Josef Jebavý. Hlavní sportovní náplní jednoty byla od počátku atletika, následně se 
přidal volejbal a stolní tenis. V současné době, kdy má jednota už 227 členů, se 
přidal florbal a přespolní i silniční běh. Významně se také zapojujeme do kulturní 
činnosti v rámci obce pořádáním koncertů, přednášek, divadelních představení 
apod. O to vše se snažíme v duchu orelské modlitby: "Požehnej, Bože, orelské 
práci, aby s Tebou začínala a s Tebou také končila, ke Tvé cti a chvále, k dobru 
našich duší a k blahu naší vlasti." 
 

Mše svatá a volejbal u orlovny 
 

Oslavy začaly společnou mší svatou v pátek 26. srpna u 
orlovny. Počasí nám přálo, a tak se nás na prostranství 
před orlovnou sešlo poměrně dost. Hned po mši svaté 
následovalo přátelské utkání našich volejbalistek. 
Volejbal patřil od počátku obnovené jednoty k hlavním 
sportům, kterým jsme se věnovali. V začátcích to byl 
zejména mužský volejbal, který dosáhl několika 
medailových úspěchů na orelských mistrovstvích v Brně 
a ve Zlíně a jeden rok se účastnil také okresního 
přeboru. Později však převážil volejbal ženský. Tým 
našich žen se nepřetržitě účastní mistrovských soutěží 
od roku 1996 a postupně se propracoval až do krajské 
1. třídy. K přátelskému utkání žen jsme pozvali tým 
Lánova, s nímž naše ženy odehrály mnoho mistrovských 
utkání  v  krajské  2. třídě. Z lánovaček se tak  staly naše  



Informační občasník září 2022                                    

 
dobré kamarádky a jedna z nich Andrea Sochorová (dříve Pašková) odehrála 
mnoho sezón právě v dresu Orla Studenec. Utkání mělo opravdu přátelský ráz, a 
tak jasné vítězství našich hráček 3:0 nebylo tím rozhodujícím ukazatelem. Radostné 
bylo spíše následné posezení se soupeřkami spojené se skvělým občerstvením. 

 
 
 

Titul v mixech náš tým neobhájil 
 

Hned druhý den už se ale hrálo naplno. K 
dalšímu ročníku turnaje smíšených družstev 
se letos sešlo celkem 5 týmů a hned 3 z 
toho byly studenecké - 2 týmy postavil 
pořádající Orel a tradičně se turnaje 
zúčastnil také Sokol. Všechna utkání měla 
poměrně jednoznačný průběh a skončila 
výsledkem 2:0. Z celkového prvenství se 
nakonec radoval tým z Lomnice nad 
Popelkou, který nedopřál pořádajícímu Orlu 
obhajobu loňského vítězství. 
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Konečná tabulka: 
 
1. Lomnice nad Popelkou  8:0  8 
2. Orel Studenec   6:2  6 
3. Čistá u Horek    4:4  4 
4. Sokol Studenec   2:6  2 
5. Orlíci Studenec   0:8  0 
 
Cenu pro nejužitečnější hráčku si odnesla Lucka Šimková z 
týmu Orla a stejné ocenění mezi muži získal Ondřej Fišar z 
vítězného týmu. 

 
 

Dětské odpoledne s rekordní účastí 
 

Prázdniny jsme definitivně zakončili v neděli 
28.srpna, kdy se u orlovny sešlo více než 150 dětí, 
aby se zúčastnily dětského soutěžního odpoledne. 
Děti soutěžily v mnoha disciplínách a za získané 
body si pak 
mohly vybrat 
ceny, kterých 
bylo dostatek 
díky sponzorům, 

kteří každoročně tuto akci podporují. Všem 
sponzorům moc děkujeme. Dále patří velký dík 
partnerům akce, kterými byly tradičně Obec 
Studenec a krajská organizace KDU - ČSL. 
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Letní bál + cimbálovka 
 
Po třítýdenním "odpočinku" pokračovaly oslavy o 
víkendu 17.-18. září. Tento víkend se nesl spíše v 
duchu kulturním. V sobotu odpoledne za námi 
přijela Varmužova cimbálová muzika z 
jihomoravského Mistřína. V sokolovně se k 
odpolednímu posezení sešlo více než 80 
posluchačů, kteří si při moravském vínku 
společně se špičkovými profesionálními 
muzikanty zazpívali mnoho známých moravských 

písní. Po závěrečné písni jsme v rychlosti 
přestavěli sál a to už se připravovala 
kapela Levou rukou band na svoje 
večerní vystoupení. Tito muzikanti nás 
skvěle provázeli celým večerem až do půl 
třetí ráno, kdy bylo na parketu ještě snad 
100 skvěle se bavících tanečníků. 
Úroveň bálu opět pozvedli studenečtí i 
přespolní sponzoři, kterým moc 
děkujeme, ale také Michal Tauchman, 
který nám připravil skvělé občerstvení. 
 
 

Turnaj ve stolním tenisu 
 
Závěr oslav patřil stolnímu tenisu. To je totiž jeden ze sportů, který má v naší 
jednotě dlouholetou tradici podobně jako volejbal a nutno podotknout, že i v tomto 
sportu se naše týmy držely dlouho na vysoké úrovni. Muži hráli několik let krajský 
přebor a výborných výsledků jsme dosáhli i v mládežnických kategoriích. Z původně 
plánovaného turnaje pro soutěžní hráče i amatéry jsme nakonec z kapacitních 
důvodů museli turnaj zredukovat pouze na amatérský. Ping-pongové stoly je totiž 

možné používat pouze v malém sále sokolovny, aby 
neničily podlahu ve velkém sále. I tak se turnaj vydařil. 
V kategorii mužů se v konkurenci 12 
hráčů radoval z celkového vítězství 
člen pořádajícího Orla Martin Hylmar, 
který ve finále zdolal nejtěsnějším 
poměrem hráče z Víchové nad Jizerou 
Michala Fistauera (v rozhodujícím setu 

13:11). Stejně dobře si vedla také Markéta Urbanová, která titul pro 
pořádající jednotu zachránila před druhým v pořadí - víchovským 
Jakubem Hadačem v kategorii ženy + mládež. 
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Konečná pořadí: 
 
Kategorie muži:     Kategorie ženy + mládež: 
 
  1. Martin Hylmar    1. Markéta Urbanová 
  2. Michal Faistauer    2. Jakub Hadač 
  3. Jan Kuřík (hrál levou rukou)  3. Tomáš Urban 
  4. Josef Havel     4. Blanka Ledvinková 
  5. Vít Hylmar     5. Kateřina Ryšavá 
  6. Šimon Urban     6. Tomáš Gabriel 
  7. Ondřej Holubec    7. Filip Gabriel 
  8. Václav Urban 
  9. Pavel Urban 
10. Jan Štěpánek 
11. Daniel Mečíř 
12. David Hylmar 
 
Závěrem bych chtěl na tomto místě 
velice poděkovat Obci Studenec, která 
veškeré sportovní i kulturní dění v obci 
finančně podporuje a nám (spolkům) tak 
dodává patřičnou podporu. Obrovský 
dík za celý průběh oslav také patří vám všem, kteří jste jakýmkoliv dílem přispěli. Ať 
už jako sponzoři, jako pekaři či pekařky, jako úklidová četa, zváči na bál, obsluha a 
ostatní personál na všech akcích, atd., atd., atd. Díky moc. Bylo to super !!! 
 
 

Stolní tenisté nakonec hrají OP II 
 
V minulém občasníku jsem informoval, že po dlouhé době naše stolní tenisty 
neuvidíme v mistrovské soutěži. Nakonec jsme se však s několika odvážlivci 
domluvili, že soutěž hrát budeme, přestože většina z nás teprve sbírá nováčkovské 
ping-pongové zkušenosti. A tak vám mohu již nyní přinést první výsledky z 
okresního přeboru druhé třídy. V obou úvodních zápasech jsme prohráli 
nejtěsnějším poměrem shodně 8:10, když naše body sbírali zejména Jenda a 
František Kuříkovi (Jenda plný počet), ale první soutěžní vítězství si připsal také 
Šimon Urban. Tomáš Urban sbírá v soutěži zkušenosti a je jedním z nejmladších 
účastníků celé soutěže. 
 
Výsledky: 
 
Sokol Chuchelna "A" - Orel Studenec  10:8 
Sokol Košťálov "B" - Orel Studenec  10:8 
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Tabulka: 
 
  1. Sokol Chuchelna "A"  2 2 0 0 0 20:15  6 
  2. Sokol Víchová "B"   2 1 0 1 0 17:16  4 
  3. Sokol Turnov "F"   2 1 0 1 0 13:14  4 
  4. Sokol Košťálov "B"   2 1 0 1 0 16:18  4 
  5. Obec Jesenný "A"   1 1 0 0 0 10:3  3 
  6. Star Turnov "B"   1 1 0 0 0 10:3  3 
  7. Star Turnov "A"   1 1 0 0 0 10:8  3 
  8. Orel Studenec   2 0 0 2 0 16:20 2 
  9. Sokol Benešov "A"   2 0 0 2 0   7:20  2 
10. Orel Lomnice "A"   1 0 0 1 0   8:10  1 
 
Kompletní výsledkový servis můžete sledovat na: 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2022/soutez-5061 
 
 

Svatomartinský folkový večer 
 
Kulturní rok zakončíme v sobotu 12.listopadu Svatomartinským folkovým 
večerem, který vám při mladém vínu z Moravy zpříjemní tradičně Figury ve stylu 
folk a country. 
 
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na: 
        http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5 

 
S orelským pozdravem Zdař Bůh. Václav Urban 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2022/soutez-5061
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5

