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 Soutěžní ob-
dobí v krajských 
i okresních soutě-
žích už mají za se-
bou, ale nepole-
vují. Družstva vo-
lejbalistů Red Vol-
ley prožila dlouhý, 
náročný, ale pře-
devším úspěšný 
rok, během které-
ho načerpali řadu 
dalších užitečných 
zkušeností. „Zají-
mavých umístě-
ní jsme dosáhli ve všech soutěžích, kterých jsme 
se v letošní sezoně zúčastnili. Medailovou pozici 
jsme obhájili sice jen v minivolejbalu trojic, pře-
sto na poli šestkového volejbalu razantně stou-
pl osobnostní a herní růst všech hráčů,“ pochva-
luje práci mladých volejbalistů trenérka a koor-
dinátorka Red Volley Frýdlant n. O. Nikola Něm-
cová. Výrazného úspěchu dosáhli hráči modrého 
minivolejbalu, kteří se dostali na oblastní kolo 
do Olomouce. Matěj Fiedor, Radim Matěj a Rick 
Merany postoupili na krajském turnaji z prvního 
místa a v Olomouci svůj tým posílí o Dominika 
Brzezinu a Zdeňka Matulku. „Cílem je jednoznač-
ně medaile a postup na republikové kolo, které 
loni proběhlo v Liberci,“ říká Němcová. „Za důle-
žité považujeme také účast na Malé ceně Beskyd, 
která bude uspořádána v krásném prostředí an-
tukového areálu volejbalovým oddílem VK Raš-
kovice,“ dodala.
 Hlavní sezona skončila v polovině května, 
hráči ale stále trénují na víceúčelovém hřišti u ZŠ 
Komenského a beachvolejbalových kurtech, kde 
pilují techniku, až do konce června. A rozhodně 
nepolevují. Pod vedením kondičního trenéra On-
dry pracují na fyzičce a stále se snaží zdokonalit 
i v individuálních herních činnostech. „Na sou-
těžním poli se udržujeme v rámci letního pohá-
ru pana Hajduška. Novinkou je pro nás aktivní 
účast v sérii beachvolejbalových turnajů krajské 
úrovně,“ dodala Němcová. První zkušenosti mají 
za sebou Erik Týče a Martin Pitřík, kteří si dovez-
li z Opavy krásné páté místo. Definitivní tečku 
za sezonou uspořádají volejbalisté v rámci Frýd-
lantských sportovních her na beach volejbalu na 
Kotelně. „Akce je open pro všechny příchozí vo-
lejbalisty i nevolejbalisty, rodiče a děti, hráče i je-
jich kamarády. Těšíme se na všechny sportu chti-
vé nadšence a zveme vás v pátek 17. 6. 2016 na 
Volejbalový mejdan, který poběží ve stylu Red 
Volley a Beskyďáčku,“ uzavřela Němcová.

 U vody s rybářem. Tak se jmenuje projekt 
Českého rybářského svazu, z.s., místní organi-
zace Frýdlant nad Ostravicí, který je ve měs-
tě a okolí realizován už od roku 2014 a během 
něhož bylo uspořádáno již několik výukových 
programů. Jen v minulém roce, kdy ho začalo 

podporovat město i Moravskoslezský kraj, se 
jich zúčastnilo přes 400 dětí a desítky učitelů 
i vychovatelů. „V tomto roce navíc program fi-
nančně podporuje také obec Čeladná, Ostravi-
ce a Pstruží,“ dodal Martin Hlaváč.
 Akce probíhají v Rybochovném zařízení 
Pstruží, kde jsou doplněny prohlídkou chova-
ných ryb a jejich krmením, a u vodního toku 
Ostravice a Čeladenka. Účastníci jsou sezna-
mováni s rybami a živočichy žijícími v místních 
vodních tocích i jejich blízkosti, to vše je dopl-
něno informacemi o rybářství a ochraně pří-
rody. „V programu u řeky děti navíc vysazu-
jí pstruha. Mají tak přímý kontakt s přírodou,“ 
doplnil Hlaváč a pokračoval: „Pobyt v přírodě 
podporuje i tvořivost dětí.“
 Výukového programu, který byl na progra-
mu v prvním červnovém týdnu, se zúčastni-

 Náš Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi se 
zúčastnil soutěže DOBRÁCI ROKU 2016, kte-
rou pořádá Český rozhlas. Do této soutěže se 
mohl přihlásit jakýkoliv sbor dobrovolných ha-
sičů, který vyplnil přihlášku. Poté každý při-
hlášený čekal, zda bude při pravidelném pá-
tečním vysílání vylosován. Náš sbor se dostal 
mezi 40 vylosovaných sborů v rámci našeho 
kraje, jak se mnozí mohli přesvědčit při losová-
ní 4. 3. 2016. Následující týden s námi byl na-
točen medailonek, který byl odvysílán v rádiu 
dne 11. 3. 2016. Medailonek nese název „SDH 
Nová Ves. Obětaví hasiči a dobří sportovci z 
Frýdlantu“. Po této relaci se mohlo pro náš sbor 
týden hlasovat prostřednictvím SMS. Dne 10. 
6. 2016 proběhlo vyhodnocení, na jehož kon-

ci jsme zjistili, že se nám podařilo díky našim 
příznivcům dosáhnout druhého největšího po-
čtu hlasů. Uteklo nám sice první místo, které by 
znamenalo sto tisícovou show pro naše měs-
to a rovněž účast v republikovém finále o dese-
ti tisícové ceny, avšak nezůstali jsme bez odmě-
ny. Pro naše členy, příznivce a jiné fandy jsme 
vyhráli tisíc piv a třicet kilo masa, díky kterým 
můžeme tento úspěch oslavit. 
 Tímto bychom chtěli poděkovat všem na-
šim příznivcům, fandům, rodinám a kamará-
dům za podporu v této soutěži a vzkazujeme, 
že se jistě včas dozvědí o připravované akci. 
Rádi bychom také poděkovali vedoucím mlá-
deže, že se naši mladí hasiči vracejí z nároč-
ných soutěží s velmi pěknými výsledky.

Další akce, která nás čeká je soutěž dospělých 
O pohár Lysé hory, která proběhne 23. 7. 2016 
v areálu u hasičské zbrojnice. Všichni jste zvá-
ni do přátelské atmosféry plné sportovních 
zážitků. (Hasiči Nová Ves)

 Ještě před pár lety hrál frýdlantský klub 
stolního tenisu TTC FRÝDLANT v hale Sport 
divizi. Tu se mu podařilo vyhrát a postoupil 
do 3. ligy. Neuvěřitelné se stalo skutkem, když 
v dalším roce vyhrál i tuto soutěž a drží se ve 
2. lize. Další družstva klubu si úspěšně počí-
nala v krajských soutěžích až po okresní pře-
bor. Klub však začal pociťovat absenci prá-
ce s vlastní mládeží, proto se rozhodl pustit 
do výběru mladých talentů a do přípravy mla-
dých stolních tenistů vlastními silami. Po ná-
borech v mateřských školkách se rozběhla pří-

pravka nejmladších sportovců. Do přípravky 
již začalo docházet prvních 17 dětí. Tréninky 
se konají během školního roku každé úterý od 
15:00 hodin. Šéftrenérkou je úspěšná repre-
zentantka stolního tenisu Liba Horáková, vy-
datně pomáhají Petr Tobola (předseda klubu), 
Ivo Vantuch, Jirka Vaňous a Dominik Kotek.
 Úterní přípravka je pro naše benjamínky 
bezplatná. Naše aktivity a vybavení pokrývá-
me především z grantu našeho města, ale hle-
dáme i sponzory. Do klubu stále přibíráme 
nové členy, mohou se přihlásit i školáci vyš-
ších ročníků a začít se věnovat tomuto spor-
tu.  Od září chceme trénovat 2x týdně, k úter-
ním tréninkům přibude čtvrtek. Od příprav-
ky ke druhé lize je obrovsky dlouhá a nároč-
ná cesta, ale mnoho budoucích našich stol-
ních tenistů bude mít později možnost hrát 
také v nižších soutěžích, které TTC FRÝD-
LANT úspěšně reprezentuje. (Ivo Vantuch, 
TTC FRÝDLANT) www.ttcfrydlant.cz

 Městské koupaliště úspěšně zahájilo letoš-
ní koupací sezonu. Ceny vstupného a bazé-
nu s vyhřívanou vodou zůstávají stejné, nově 
je však zpoplatněno využití tobogánu. Pro ná-
vštěvníky koupaliště je připraveno hned ně-
kolik novinek. Jednou z nich je umístění mo-
bilních sprchových a WC kontejnerů v pra-
vé části areálu koupaliště, které se pronajaly 
z důvodu nedostatečného stávajícího počtu. 
 V letošním roce koupaliště provozuje re-
stauraci tým ze sportovního centra Kotelna. 
V nabídce restaurace najdete pravé americké 
hot dogy a hamburgery z kvalitních surovin, 
palačinky, čerstvě rozpékané sladké pečivo, 
nealkoholické a alkoholické nápoje, cukrovin-
ky, nanuky, zmrzlinu Carte d´Or. Dále tady na-
leznete plavecké a sportovní zboží.  Nezapo-
mněli jsme ani na sportovní fandy, které po-
těšíme vysíláním olympijských her a sportov-
ních přenosů na Full HD obrazovce. 
 Sportovní centrum Kotelna společně 
s Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravi-
cí bude na koupališti pořádat hned několik 
akcí  - Párty s rádiem Kiss, Nanukovou show 
pro děti a další. Podrobnější informace o ak-
cích budeme postupně doplňovat na webo-
vých stránkách Kotelny, KC a na plakátech.

 Od 1. 7. do 9. 7. 2016 se na letišti Frýdlant nad Ostravicí uskuteční plachtařské závody 
s názvem FL 2016 Adrenalin Grand Prix, které letos nabídnou už deváté pokračování. Loňský 
ročník se náramně povedl a pořadatelé se na něj budou snažit navázat i letos. „Z devíti mož-
ných letových dnů se jich loni využilo osm k létání. Zalétaly se opravdu krásné soutěžní tra-
tě,“ připomněl rok staré závody Jiří Pělucha z Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. „Závodníci se 
podívali nejenom nad oblasti slovenských hor, Velké a Malé Fatry či Nízkých a Vysokých Tater, 
ale nezvykle i nad rovinaté oblasti Hané,“ dodal.
 Tradičního plachtařského podniku se účastní plachtaři z celé Moravy, které občas doplňu-
jí také závodníci z Čech. Za domácí aeroklub bude letos soutěžit devět pilotů a minimálně tři 
z nich mají ambice dostat se na bednu. „Závod je bez věkového omezení, piloti musí mít jen 
předepsaný počet letových hodin,“ upřesnil Pělucha. Diváci budou mít možnost sledovat zá-
vody a především hromadné starty pomocí aerovleku denně v závislosti na aktuálních me-
teorologických podmínkách z bezprostřední blízkosti vyhlídkové terasy u letištní hospůd-
ky u Nalitého Pupence nebo na webových stránkách www.fl2016.akfrydlant.cz. pro zájemce 
o 30 minutový vyhlídkový let ve větroni nad lysou horou budou k dispozici dva kluzá-
ky typu l13 a l23 Blaník. Pro rezervaci letu nás kontaktujte na tetefonu 777 000 494, bližší 
informace naleznete na www.akfrydlant.cz

aDrEnaLin GranD Prix JE taDy, 
LEtOS UŽ PO DEVÁté

ttC FrýDLant trénUJE nEJMLaDŠÍ StOLnÍ tEniSty

VOLEJbaLiSté PrOŽiLi 
úSPěŠnOU SEZOnU
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srC kotelna a nový CYklo Bar
 Od konce června je ve sportovním centru Kotelna otevřen venkovní cyklobar s příjemným po-
sezením. Nejen pro cyklisty nabízíme široký sortiment nealkoholických a alkoholických nápojů. 
Pro děti je v areálu cyklobaru připravena trampolína, pískoviště a dětské venkovní hry. Celá rodi-
na si může zahrát ruské kuželky, pétanque nebo stolní tenis. 

KOUPaLiŠtě Za PěKnéhO POčaSÍ OtEVŘEnO KaŽDý DEn 

MaLÍ ŠKOLÁCi SE StaLi OPět rybÁŘi lo 54 dětí ze tří tříd T. G. Masaryka. Co všech-
no pro ně bylo nachystáno? „Ukázali jsme jim 
na obrázcích ryby, které v řece žijí a živočichy, 
se kterými se u vody můžeme potkat. Pak jsme 
dětem dali do vaničky s vodou pstruhy z Rybo-
chovného zařízení v Pstruží, které si pohladily 
a pustily přímo do řeky. Měly taky časový pro-
stor na vytvoření jakéhokoliv živočicha z věcí, 
které najdou v řece a u řeky. Tvořily obrázky z 
kamení, trávy a listí,“ přiblížil Hlaváč. Děti „vy-
tvořily“ například pstruha, ledňáčka či hada a 
celé dopoledne si náramně užily, o čemž svěd-
čí komentář zúčastněných učitelek: „Vzhledem 
k tomu, že děti byly ze společného dopoledne 
velmi nadšené a rodiče nereklamovali promo-
čené oblečení a mnohé gumáky plné vody, ne-
máme nic, co bychom mohli tomuto projek-
tu vytknout.“ V letošním roce budou oblíbe-
né programy pokračovat a už teď se připravuje 
rozšíření do let následujících.

titUL DObrÁCi rOKU UtEKL O KOUSEK


