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Nejen o lišce
Bystroušce

aneb jaká zvířata najdeme v Bílovicích

SK RADIOSPORT
ORIENTAČNÍ SPRINT ANEB
BÍLOVICEMI PODLE MAPY
V neděli 19. 2. 2017 proběhl v Bílovicích
již pátý ročník závodu v orientačním běhu
Bílovický koláč pořádaný našim oddílem
SK Radiosport.
Stavitel trati Petr Matula si letos pro závodníky hlavních kategorií připravil specialitu
s následujícími pravidly: Vítězí závodník,
který dosáhne nejvyššího počtu bodů. Při
shodném počtu bodů rozhoduje čas v cíli.
Body se získávají oražením kontrol vyznačených v mapě. Počet bodů závisí na čase,
kdy je kontrola oražena Tedy není cílem orazit
všechny kontroly. Při opakovaném oražení
kontroly platí vždy čas prvního ražení. Za
překročení časového limitu se body strhávají.

ných sportovců, mezi nimiž bylo i velké
množství místních.
Pokud se mezi čtenáři najde někdo,
koho tento druh sportu zaujal a rád by
si podobnou zábavu užil častěji, rádi jej
přivítáme v našich řadách. Informace
o trénincích a dalších akcích našeho
oddílu najdete na stránkách http://www.
skradiosport.cz.

SPORTOVEC
OKRESU BRNO-VENKOV
V úterý 14. 2. 2017 se v Ivančickém
kině Réna uskutečnil galavečer spojený se
slavnostním vyhlášením ankety Sportovec
roku 2016 okresu Brno-venkov.

Kateřina Bžatková přebírá ocenění jako nejlepší
„Sportovní talent“ okresu Brno-venkov.

Ti, kteří s orientačním během nemají ještě moc zkušeností, si mohli zvolit kategorii
HDD určenou pro děti a rodiče s dětmi,
nebo kategorii K pro začátečníky, žactvo
a starší veterány. Zde již byla pravidla jednodušší a šlo pouze o to, najít co největší
počet kontrol.
Centrum závodu bylo umístěno v sokolovně a samotné kontroly v přilehlém okolí.
Vítěze jednotlivých kategorií čekaly ceny
v podobě, jak už název soutěže napovídá,
koláče. O tom, že závodníky neodradil terén
ani počasí vypovídá asi stovka přihláše-

Oddíl SK Radiosport Bílovice nad Svitavou zde měl své zástupkyně. Kateřina
Bžatková byla za svůj úspěch na Mistrovství světa v Bulharsku v podobě zlaté medaile a další vynikající výsledky v průběhu
celé sezóny oceněna jako nejlepší „Sportovní talent“. Pavle Hažmukové dopomohl
k titulu Sportovec okresu Brno-venkov
roku 2016 nejen dvojnásobný mistrovský
titul z Mistrovství světa v Bulharsku, ale
i skvělé výsledky z dalších závodů a aktivní
trenérská a organizační činnost.
Jiří Mareček

Jak se
z hamru
u Svitavy
vytratil
věčný
plamínek
KOVÁŘSKÁ POHÁDKA
Jednou, a to už je věru velmi
dávno, žil na řece Svitavě u Bílovic
na hamru hamerník Bohouš a jeho
dcerka Adélka. Adélka byla veselá
holčička. Oči měla jako pomněnky,
co rostly kolem vody, a vlásky jako
zralý ječmen. Jen její táta byl od
té doby, co mu zemřela žena, tak
trochu mrzout. Utápěl se v práci
a kovářskou zástěru sundával, jen
když šel spát. Protože byla na hamru spousta práce, musela Adélka,
i když byla ještě malé děvče, zastat
všechnu domácí práci sama.
Ptáte se, co je to vlastně ten hamr,
že? Hamr, to je vlastně kovárna, kde
kladivem nebuší do kovadliny kovář,
ale pomáhá mu v práci vodní kolo,
které se otáčí pomocí vody z řeky,
jako u mlýnského kola. Jenže tohle
kolo nepomáhá mlít mouku, ale pokaždé nadzvedne kladivo, které pak
vlastní vahou spadne na kovadlinu.
Kovář - u hamru vlastně hamerník pokládá žhavé železo na kovadlinu,
neboli po kovářsky taky na kobylu,
a kuje… a kuje, a tak to jde pořád
dokola. Dokud se vodní kolo točí,
pracuje i kladivo. Zpracovává se tak
surové železo na kovářský polotovar
a je to práce nesmírně náročná.
Jednou přišla tak krutá zima,
že zamrzla všechna voda v řece
a i hamr celou zimu stál. Hlad a bída
chodily kolem. Dny byly dlouhé
a noci ještě delší. Pro kováře bylo
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