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Kulturní, společenské a sportovní akce
SZ Jánský Vrch – kulturní akce 2022
červen
• 20. 6. 2022
otevření Pohádkového parku

• 6. 8. 2022
letní kino 21:00 Prezidentka
• 13. 8. 2022
Vinná degustace-Za víny
„první republiky“

červenec
• 1. 7. - 31. 8. 2022
výstava Krása ruční práce

• 20. 8. 2022
letní kino 20:30 Zakletá
jeskyně

• 1. 7. 2022
letní kino 21:30 Tajemství staré bambitky 2

září
• 4. 9. 2022
koncert v rámci XXX. ročníku MHF K. Ditterse z Dittersdorfu –Zámecké preludium

• 9. 7. 2022
letní kino 21: 30 Srdce na dlani

• 16. 7. 2022
letní kino 21:30 Mimořádná událost

• 23. - 24. 9. 2022
noční prohlídky zámku

• 30. 7. 2022
Vinná degustace-Letní vína a letní
variace

prosinec
• 3. - 4. 12. 2022
Vánoce na zámku
• 7. - 9. 12. 2022
Vánoce na zámku pro školy

srpen
• 1. 7. - 31. 8. 2022
výstava Krása ruční práce

Změna programu vyhrazena.

Sport
VELKÁ CENA MOHELNICE TRUCK TRIAL 2022
Mezinárodní mistrovství České
republiky v truck trialu pokračovalo 21. a 22. 5. 2022 dalším závodem VELKOU CENOU
MOHELNICE TRUCK TRIAL
2022, jehož spolupořadatelem je
AGENAS TEAM autoklub v AČR
Javorník. Do Mohelnických lomů u Křemačova, kde se závod uskutečnil, přijelo celkem
40 posádek z České republiky, Polska a Slovenska. Javornický autoklub reprezentovala

posádka ve složení Tomáš Janků
a Petr Lukeš s vozem ROSS VIZA
ve třídě S3.

Pro javornickou posádku nezačal závod dobře. Po prvních
dvou sekcích, které se klukům
z Javorníku vůbec nepovedly, byly v průběžném pořadí ve své třídě z devíti posádek na
pátém místě. Ani další sobotní sekce se klukům nepovedly. Ve dvou skončili na šestém
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místě, jednou třetí a jednu
sekci vyhráli. V průběžném
pořadí po prvním závodním
dnu, sobotě, obsadili ziskem
721 trestných bodů čtvrté
místo. Jen 15 trestných bodů
je dělilo od třetího místa.

7/2022

jediná sekce, kterou v sobotu vyhráli

závodu Tomáš Janků s Petrem
Lukešem předvedli bezchybný
výkon, obě sekce vyhráli a v celkovém pořadí závodu obsadili
třetí místo ve své třídě. V  průběžném pořadí Mezinárodního
mistrovství České republiky se
Tomáš s Petrem posunuli na
druhé místo ve své třídě.

Do druhého závodního dne,
neděle, nastupovala posádNa závěr VELKÉ CENY MOHELNIka javornického autoklubu
CE TRUCK TRIAL se již tradičně
s cílem vybojovat třetí místo
koná vložený závod do strmého
v tomto prestižním závovrchu O pohár Olomouckého
du. A také do toho dali vše.
kraje. Posádka javornického autoV první nedělní sekci byli
poslední sekce závodu,
druzí a druhou kluci vyhráli. 6 trestných bodů a vítězství v sekci klubu, Tomáš Janků a Petr Lukeš,
se dostala v závodu do vrchu už
Výkonost posádek na prvních
prvním pokusem hodně, hodně vysoko. Dručtyřech místech byla v Mohelnici značně
hý pokus už nebyl tak úspěšný. Přesto byla
vyrovnaná. Důkazem je toho malý bodový
javornická posádka nějakou dobu, než přijely
rozdíl mezi posádkami. Po dvou nedělních
"velké" tatry, v čele tohoto vloženého závodu.
sekcích byli kluci z javornického autoklubu
Více informací na oficiálních stránkách jav průběžném pořadí stále na čtvrtém místě,
vornického autoklubu www.agenasteam.cz .
ale od posádky na třetím místě je dělil pouhý
jeden trestný bod. V posledních dvou sekcích
OJ

vyhlášení výsledků třídy S3, zprava Tomáš Janků a Petr Lukeš

