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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 nemohu jinak než se s vámi okamžitě podělit o skvělý triumf, kterého dosáhli 
dnes naši fotbalisté. A skvěle se vedlo dnes také našim volejbalistkám. 
 

Pohár kardinála Berana 
putuje do Studence 

 
Dnes se totiž konalo finále fotbalového turnaje o pohár kardinála Berana. Náš tým 
do tohoto finále postoupil po drtivé výhře nad týmem Drnovic u Valašských klobouk. 
Soupeřem našich borců byl tým Brno Židenice. Utkání se hrálo v obci Sázava u 
Lanškrouna, kam jsme se vypravili i s několika věrnými fanoušky autobusem. Nutno 
podotknout, že v hledišti jsme měli výraznou převahu (odhaduji 20:0). Utkání 
začínalo za vydatného deště, který jsme borcům moc nezáviděli. Náš tým začal 
utkání velice dobře a v prvním poločase si vytvořil několik slibných šancí, bohužel 
bez gólového efektu. To soupeř byl efektivnější. Z jediné šance prvního poločasu, 
kdy se proti našim hráčům postavil také mokrý trávník, soupeř vsítil vedoucí gól. I 
po přestávce byli naši hráči aktivnější a ještě více začali běhat a zvýšili tlak na 
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brněnskou branku. A právě v tomto okamžiku (běžela 60. minuta utkání) přišla pro 
náš tým další rána. Kluzký trávník tentokrát vyřadil ze hry našeho gólmana a bylo 
0:2. To už jsme my "na tribuně" trochu přestávali doufat. Naštěstí se rychle po 
obdržené brance dočkali také naši borci. Snížení na 1:2 si připsal Daniel Mečíř. A 
pak už bylo na hřišti jen jedno družstvo. Hráči tlačili soupeře, který vzdoroval s 
vypětím všech sil. V 75. minutě zahrával rohový kop Tomáš Exner a František Kuřík 
s přispěním brněnského obránce uklidnil náš tým - 2:2! To už byl na hřišti také 
Michal Chrtek, který do té doby šetřil bolavé koleno. A právě tah s jeho nasazením v 
závěru utkání se vyplatil, když se v 83. minutě trefil technicky levou nohou a rozhodl 
tak o tom, že obří pohár kardinála Berana poputuje do Studence. Dvě minuty před 
koncem pak ještě pečetil vítězství po skrumáži před brankou Filip Kužel a obrat byl 
tak definitivně dokonán. Naši hráči předvedli obrovskou vůli po vítězství a zcela 
zaslouženě zvítězili. Stali se tak prvním týmem z Čech, který obral o pohár 
moravská družstva. Následoval oběd s prohlídkou pivovaru Faltus v České Třebové 
a pak už bouřlivá cesta domů do Studence. 
 

Volejbalistky si připsaly 1. vítězství 
 
Právě skončilo finálové fotbalové utkání, když naše volejbalistky dohrály mistrovské 
utkání. Do dnešního dne měly na svém kontě zatím 4 porážky a skóre 0:12. Dnes je 
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čekal zápas s loňskými vítězkami celé soutěže týmem Bílé Třemešné. A právě dnes 
to přišlo. Jakoby děvčata chtěla napodobit své fotbalové kolegy. Po prohraných 
prvních dvou setech naše hráčky otočily vývoj utkání a nakonec se mohly radovat z 
prvního vítězství v soutěži. Druhý zápas sice prohrály 1:3, ale i tak je to skvělý 
výsledek. Kompletní výsledkový servis můžete sledovat na: 

https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1. 
 
Výsledky: 
 
Orel Studenec - Sokol Bílá Třemešná 3:2 (17:25, 18:25, 26:24, 25:22, 25:10) 
       1:3 ( 18:25, 25:22, 17:25, 20:25) 
 
Tabulka: 
 
  1. Slavia Hradec Králové    6   5   1   0   0  18:5  17 
  2. Sokol Bílá Třemešná    6   5   0   1   0  17:5  16 
  3. VK RÉMA Rychnov n. K.   6   3   2   0   1  15:10  13 
  4. Sokol Jilemnice     6   4   0   0   2  13:7  12 
  5. Orel Hradec Králové    6   3   1   0   2  14:10  11 
  6. Sokol Třebechovice p. O.   6   2   1   1   2  12:12      9 
  7. Sokol St. Město Náchod     6   2   0   1   3    9:12    7 
  8. Orel Studenec      6   0   1   0   5    4:17   2 
  9. VK Hradec Králové    6   0   0   2   4    6:18    2 
10. VK Hronov      6   0   0   1   5    6:18    1 
 
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

