nad

Brnem

K obraně města byl povolán vynikající voják Ludvík
Raduit de Souches, který svým osobním příkladem
vléval obráncům odvahu a rozhodnost. Podobnou bi-

Třicetiletá válka, na jejímž počátku stála druhá
pražská defenestrace, přivedla roku 1645 před
brány města Brna útočící švédskou armádu generála Torstenssona. Dvacet osm tisíc kvalitně vyzbrojených švédských vojáků se vrhlo na město
bráněné patnácti sty muži.
tvu, ale na poli duchovním, svedl jezuita otec Martin
Středa, který svými modlitbami dodával Brňanům
naději na záchranu a vítězství.
Rychle,
nepřítel útočí na Petrov!
Nesmí projít!

Zaútočte na
město. Příští týden chci obědvat
na radnici.

Masarykův okruh

Město
nedáme!

Bože,
dej mi sílu rozdávat odvahu
a naději.

Rozkaz,
generále!

Obléhání již trvalo sto dvanáct dní, když 15. srpna
švédský generál zavelel k největšímu útoku a vrhl na
město všechny síly. Obránci na svých pozicích vydrželi

skutečně jen zázrakem. Největší podíl na tom prý měla
Panna Maria, která se zjevila nad trpícím městem.

15. srpna 1645 Sv. Nanebevzetí Panny Marie
Otec Středa stále setrvával
v modlitbách a postu.
Pane,
smiluj se.
Kriste,
smiluj se.

je možné na dráze vyzkoušet např. in-line
bruslení, jízdu na kole či ve svém automobilu nebo motocyklu. Můžete rovněž absolvovat kurz bezpečné jízdy na motocyklu.

Díky
Bože!

Matka
Boží zachránila
Brno!

Historie

Hurá,
shořela
škola!

Oroduj za
nás!

Držte
hradby!

Já už chci
domů.
Švédové odtáhli od města poraženi. Zvěst o statečném vítězství a zázračné pomoci Matky Boží ve
chvíli největší nouze se šířila celou tehdejší Evropou

BARVÍNEK v létě

a zásadním způsobem urychlila ukončení této pustošivé války. Panno Maria, Matko Boží, stále se za nás
přimlouvej u svého Syna!

4. 8. 200 let od narození věčného Jana
Bosca
8. 8. Salesiánský Velehrad

7. 7. Mistr Jan Hus
Jeden díl z našeho postního seriálu

11. 8. Znám já jeden krásný zámek...
Muzeum hry v Jičíně

11. 7. Dětská charismatická konference

15. 8. Když vojsko spí
Výprava na Blaník

14. 7. Písničky z Barvínkova zpěvníku –
podzim 2014
Pískomil se vrací, Svěrák&Uhlíř, J. Hutka

25. 8. Ve vrtulníku

25. 7. Na vodu už jezdím jenom...
O vodácích i o sjíždění řeky Colorado

29. 8. Na pouti rodin ve Žďáru
Živé studio z diecézní pouti rodin

28. 7. Sto českých nej XIV.
Klášter ve Žďáru nad Sázavou, Sedlec u Kutné
Hory a zatmění Slunce v březnu 2015

1. 9. Sto českých nej XV.
Pražský hrad, betlém pro kostel sv. Jana Křtitele
ve Žďáru nad Sázavou

V roce 1930, na okraji rozrůstajícího se
Brna, vzniká závodní trať, která dostává
název podle současného prezidenta, již
zmíněného T. G. Masaryka. Jde tedy spíše o poctu než o samotnou Masarykovu
angažovanost ve světě rychlých závodních
strojů. Nicméně prezidentská kancelář finančně vypomohla při výstavbě tehdejšího okruhu o délce bezmála 30 km. Výraznou změnu získala původní přírodní trať
v roce 1987, neboť již nesplňovala bezpečnostní kritéria pro konání MS, a tak
musela být trať přesunuta a modernizována. Na nedaleké Kývalce vyrostl současný 5,4 km měřící autodrom, který od
té doby každoročně hostí jeden ze závodů MS motocyklů, tzv. Grand Prix ČR (respektive do roku 1992 Československa).
Brno, Brno,
závodníků plno ;)

Barvínek naladíte
v úterý v 16 hodin
a v sobotu v 9.30 na
Rádiu Proglas. Více
informací hledejte na
stránkách barvinek.
proglas.cz. Těší se na
vás Katka a Luděk.

Díky Masarykovu okruhu se tak může
Brno chlubit pořádáním všemožných závodů, při nichž se sjíždí rychlosti a adrenalinu chtiví závodníci prakticky z celého
světa. Po výstavbě okruhu, v roce 1930,
soupeřily nejprve automobily, nicméně
po 2. světové válce se na startovní dráhu
postavily další stroje – cestovní automobily a konečně také motorky (ty v sedmdesátých letech bojovaly také jako tzv.
sajdkáry).

18. 8. Písničky z Barvínkova zpěvníku –
jaro 2015
Kašpárek v rohlíku, L. Javůrek, Rózinky

21.7. Stopem do střední Asie
O cestě stopem z ČR do Kazachstánu

Abych řekl pravdu, řekne-li se
Tomáš Garrigue Masaryk, představím si vážného muže v obleku, případně bílém vycházkovém
oděvu, jehož tvář je tak charakteristická bělavým výrazným
vousem a brýlemi. Vybavuji si
jeho fotografie také v tehdejším
automobilu, dokonce i na koni.
Ale představa našeho prvorepublikového prezidenta – „prezidenta osvoboditele“, jak si to uhání
na závodní motorce, to mi opravdu nejde :-).

Grand Prix ČR
Jde prakticky o jeden závod ze seriálu MS silničních motocyklů. Soutěží se ve
třech tzv. kubaturách (kategorie podle
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obsahu motoru) – do 250 ccm (Moto3),
do 600 ccm (Moto2) a konečně královská
disciplína MotoGP do 1 000 ccm. Poměr
obsahu motoru a hmotnosti motocyklu
(ve třídě MotoGP max. 160 kg) tak zaručuje obrovskou akceleraci motocyklů
spojenou s atraktivními předjížděcími
manévry. Na Masarykův okruh se můžete
vydat i vy, díky Dnu otevřené dráhy, kdy

Traťové rekordy
Formule: Luca Fillippi – Formule Lola
B05/52 (1:43 min.)
Motocykly: Dani Pedrosa – Honda
RC213V (1:56 min.)
Nejvyšší návštěvnost: v roce 1949 –
380 tisíc diváků (pro porovnání v roce
2012 – 225 tisíc diváků)
Max. rychlost: 285 km/h
Motorkář nemusí představovat jen šílence, který hazarduje se životem na běžných komunikacích. Na uzavřeném okruhu dostává tento termín nový rozměr,
a i přes četná zranění jde o velmi zajímavý
a divácky oblíbený sport.
Velká cena ČR
Grand Prix ČR 2015 – 14.–16. 8., lístky
na 3 dny od 1 590 Kč (děti do 15 let od
220 Kč).
Petr Lukeš

Foto: Dave Wilson CC BY-NC-ND 2.0; Jose Angel Biel Rivera CC BY-ND 2.0; Hopfenbart - wikipedia.org
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