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V březnu tohoto roku byla podepsána spolupráce 
v oblasti mládeže s FC Baník Ostrava. Po půlroce je 
možno partnerství označit jako velmi přínosné. 

Trenéři našeho klubu se pravidelně účastní stáží a školení na půdě 
ostravského klubu. Naše přípravky se představily v poločase ligové-
ho utkání A mužstva na Bazalech proti Českým Budějovicím a po-
vedený byl také nábor na ZŠ T. G. Masaryka za účasti představitelů 
Baníku. V novém soutěžním ročníku bude spolupráce pokračovat, 
chystají se společné turnaje, kdy si naše mládežnické týmy mohou 
poměřit své síly se svými vrstevníky z FCB a například v kategorii 
přípravek jsme výkonnostně ani v předchozím ročníku nezaostáva-
li. V plánu je opět představení naší mládeže v rámci ligového utkání 
a tentokrát by mělo jít o zápas Baníku s úřadujícím mistrem FC Vik-
toria Plzeň na novém stadionu ve Vítkovicích. Kluby budou rovněž 
společně pořádat nábory ve školách i školkách. Trenéři Baníku se 
chystají předávat své zkušenosti přímo na trénincích ve Frýdlantu. 
Připomeňme, že 1. BFK Frýdlant má v současné době 7 mládežnic-
kých družstev a od roku 2014 je náš klub Krajským sportovním 
střediskem mládeže. 

SpOLupráce S baníkem
bude nadáLe pOkračOVat!

Pokud uvažujete o zapojení Vašeho dítěte do 
mládežnického fotbalu, veškeré informace 
a kontakty naleznete na klubových strán-
kách www.1bfk.cz.
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Plachtařské jaro začalo ve Frýdlantě nad Ostravicí prestižním 
plachtařským závodem, a to kvalifikačním kolem světové Vel-
ké ceny větroňů. Od 2. do 9. května změřilo své síly 14 pilotů 
z Česka, Polska a Slovinska. Mezi startujícími byl i v součas-
nosti mistr světa polák Sebastian Kawa. Během 8 soutěžních 
dnů se podařilo odlétat 6 soutěžních disciplín v celkové délce 
1300km. Zvítězil s velkou převahou Sebastian Kawa.

Na začátku prázdnin se do Frýdlantu sjeli plachtaři z celé 
Moravy na tradiční pohárový závod FL 2015 Adrenalin 
Grand Prix. Letošní „efelko“, jak jsou závody označovány, 
bylo rekordní. Z 9 možných soutěžních dní letěli plachtaři 
celkem 8 krát. Soutěžní tratě vedly převážně do horských 
oblastí Malé a Velké Fatry a Vysokých a Nízkých Tater. Tro-
pické počasí umožnilo naplánovat jejich trasy v celkové 
délce 1600km. Ve třídě kombi zvítězil Jaroslav Buryna z AK 
Zábřeh a v populární třídě Adrenalin Grand Prix domácí 
plachtař Rosťa Stryk. (Jiří Pělucha)

Letiště Ve FrýdLantě Ve 
znamení pLachtařSkých záVOdů
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vyhlídkové lety
vĚtroněm nad Lysou horu

za akční cenu

1500,- 20
00

,-

www.akfrydlant.cz

20-30 minut letu

volejte: 777 000 494 

INZERCE

na dOmácím 
hřišti Se Opět 
hraJe diVize
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Na přelomu měsíce července a srpna (27.7.-
1.8.2015) se uskutečnil na tenisových kurtech 
Beskydského tenisového klubu prestižní turnaj 
– Mistrovství České republiky starších žaček.

Do finále se probojovaly první dvě nasazené hráčky Viktorie 
Wojciková a Laura Benešová. Mistryní České republiky se stala 
Laura Benešová (TK Sparta Praha). Slavnostního vyhlášení se 
účastnil p.Hynek Martin - víceprezident Českého tenisového 
svazu. Čtyrhru vyhrála dvojice Michaela Kuchařová a Veronika 
Lebišová. Vítězkám gratulujeme.

Mistrovství ČR v tenise má ve Frýdlantu nad Ostravicí dlouho-
letou tradici. Koná se zde již několikátý turnaj obdobné důleži-
tosti, což svědčí o dobrém organizačním a sportovním zajištění 
celé akce ze strany organizátora, kterým je Beskydský TK. Vý-
znamným přínosem pro odbornou veřejnost našeho regionu 
je možnost porovnat sportovní úroveň našich hráčů se zbyt-
kem ČR a využití příkladů dobré praxe z tréninkového procesu 
v jiných klubech.

za miStrOVStVím repubLiky 
Se Jezdí dO FrýdLantu

Zápas zahájila starostka Helena pešatová
První zápas po 21 letech na domácí půdě v Moravskoslezské divizi. 
Frýdlant na ostravicí nastoupil proti FCO Odra Petřkovice

1. BFk Frýdlant - FC odra petřkovice 0:3
„Divize bude náročná soutěž a o Petřkovicích je známo, že jsou 
nesnadným soupeřem. Na druhou stranu, návštěva 640 diváků 
dokazuje, jak je fotbal v našem městě populární.“


