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Motocyklové závody v Dymokurech?
Dymokurech?
Fantastická podívaná
O víkendu proběhl poslední letošní motocyklový závod na přírodních
okruzích v Česku. Dymokurská trať je díky svému profilu nejrychlejší, ale také
nejbezpečnější tratí v celém seriálu.
I proto byly startovní rošty zcela zaplněné závodníky nejen z Čech, ale také
za Slovenska, Rakouska, Německa, Polska i Itálie. Všechny kubatury byly
obsazené a motocykloví diváci si na zaplněných tribunách přišli na své. Délka
trati je 3210 metrů, její přehlednost, parametry i depo u koupaliště jsou pro
pořádání závodů ideální.

Celý okruh je divácky velmi atraktivní. Silnice má již třetí rok zcela nový
asfaltový povrch po celé délce trati a i tentokrát jezdcům i divákům přinesl
nezapomenutelné zážitky.
Letos se jel již pátý obnovený ročník, tedy s předchozími šestnácti celkem
jedenadvacátý. Odměnou pořadatelům bylo příjemné motocyklové počasí
a plné tribuny nadšených diváků i spokojených jezdců, mezi kterými se
neztratili ani nymburští zástupci. Na třetím místě ve třídě 125 SP skončil Lukáš
Fikker z Městce Králové, třetí místo vybojoval ve třídě do 600 ccm Michal
Vecko z Městce Králové. Skvělý víkend pro jezdce AMK Městec Králové završil
těsně čtvrtý David Kužela v kategorii Twin. Nymburský okres skvěle
reprezentovali také Milan Červeňák z Vrbové Lhoty, Petr Zadražil z Činěvse,
Tomáš Pilát z Činěvse, Luboš Jelínek z Poděbrad, Petr Hulín z Odřepes či
Marek Hruška z Městce Králové a další. Na dymokurské trati se také poprvé
v historii představil závodník z Dymokur, kdy ve třídě klasik do 500 ccm soutěžil
Dalibor Vraný.
Velké poděkování patří všem sponzorům, majitelům okolních pozemků,
marshalům, záchranářům dohlížejícím na bezpečnost, Středočeskému kraji,
obcím Dymokury, Činěves, městu Městec Králové, i brigádníkům, kterých se
před závody sešlo na okruhu několik desítek. Bez jejich pomoci by se závody
takové kategorie nemohly pořádat. Speciální poděkování patří AMK Městec
Králové a Road racing clubu Dvůr Králové, kteří se svými členy pomohli
k perfektní přípravě a průběhu závodu. Děkuji prezidentovi Petrovi Civínovi
a víceprezidentovi Antonínovi Malaníkovi s celým realizačním týmem. Jejich
snahu na místě ocenily významné osobnosti motocyklového sportu, ale také
jezdci samotní, kteří letošní ročník hodnotili velmi pozitivně. Tak za rok
v Dymokurech na viděnou.
Kompletní výsledky závodů jsou k dispozici na:
https://silnicnimotorky.cz/sport/road-racing/dymokury-2017-vysledky-nedelnichzavodu/kapitola/5/
František KUNEŠ – KOORDINÁTOR OKRUHU

Křinec - Mrlina
Mrlina
Nedaleko vesnice, kde jsem prožila dětství, se nachází městečko, které se
v období mého dospívání stávalo častým cílem cyklistických výletů naší školní
party.
V té době jsme na kamenném mostě přes říčku Mrlinu neřešili historii Křince,
zámku a osudy majitelů panství. Spíš jsme se, jako mírně zastydlí puberťáci,

„vědoucně“ usmívali při vyslovení názvu říčky, obtékající Křinec a hledali
v jejím jméně něco, co tam ve skutečnosti není.
Již listiny z dvanáctého století dokládají, že název Mrlina je velmi starý. Česká
královna Eliška věnovala v roce 1186 pražskému kostelu sv. Jana Evangelisty
Na bojišti vesnice přiléhající k říčce Mrlině (Netřebice a Křinec). Svůj počin
stvrdila příslušnými doklady nalezenými později v archivech.
Samotným výkladem názvu Mrlina se i dnes zabývá řada badatelů.
Nejpravděpodobněji zní názor, že slovo pochází z výrazu mor, umrlý.
V dávných dobách bývala krajina kolem řek většinou bahnitá vlhká a tedy
velmi nezdravá. Mně, jako člověku žijícímu více než čtyřicet let na Moravě zní
název a názor libozvučně, i když jak jinak si vysvětlit jméno řeky Moravy a celé
této části naší země?
Úryvek z knihy Jaroslavy Šrejmové „Cesty za českými kameny“

TJ Sokol Dymokury
Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor by l prav děpodobně přesunut, přejmenov án nebo odstraněn. Ov ěřte, zda propojení odk azuje na správ ný soubor a umístění.

Rádi bychom Vás informovali o zahájení tréninků oddílu karate
pro nadcházející rok 2017 - 2018.
Začínáme v úterý 3.10. 2017.
Trénink náboru bude každé úterý od 17:30 do 18:30 hodin.
Trénink oddílu bude v úterý 18:30-19:30 hodin, čtvrtek 17:30-18:30 hodin.
Členské příspěvky zůstávají stejné.
• na osobu 1.500 Kč (pro oddíl) na půl roku, 1.150 Kč (pro nábor) na půl
roku
• pro sourozence je částka 1.350 Kč na osobu (pro oddíl)
• platit možno osobně na tréninku nebo na účet 1465343163 / 0800
- v předmětu uvést jméno dítěte
Na stávající i nové členy se těší trenér pan Martin Kubík

OBECNÍ KNIHOVNA DYMOKURY
Vás zve v pátek 8.září 2017 od 18:00 hod.
na literárně - hudební besedu
MILOŇ ČEPELKA A JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ
TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE

Miloň Čepelka, básník, spisovatel, textař a zakladatel
Divadla Járy Cimrmana a Josef Pepson Snětivý,
hudebník, básník, prozaik, představí své knihy „Monology
k živým i mrtvým“ a „Ženy, které rozdávají adventní
věnce“, stejně jako další prozaické i poetické tituly, rádi
zodpovědí otázky a podepíší zakoupené knihy. Hudební
doprovod Josef Pepson Snětivý.
Beseda se uskuteční v klubovně hasičů.
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