
20 21Sport

FrýdLanT nad OSTraVicí pOřádaL 
FOTbaLOVý FrýdLanT cup 2016

Myšlenka setkávat se v rámci vzájemných 
městských partnerských vztahů také na spor-
tovní úrovni  vzešla již v roce 1998, kdy se 
představitelé  tehdy osmi evropských měst, 
která nesou nebo v minulosti nesla  název Fri-
edland, dohodli  na pořádání mezinárodního 
fotbalového turnaje mládeže.

V loňském roce, kdy se u nás konalo již  20. 
setkání delegací, bylo dohodnuto, že místem 
letošního utkání mladých fotbalistů bude naše 
město.  Naposledy se turnaj v podhůří Beskyd 
konal v roce 2008.

Hráči z jednotlivých Frýdlantů z Polska, 
Německa, Frýdlantu v Čechách a partnerské-
ho města ze slovenské Turzovky přijížděli již 
od pátku a samotný turnaj odstartoval v sobo-
tu 25. června od 9:00 hodin slavnostním zahá-
jením na hřišti 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí.

Celkem nastoupilo 8 týmů ve dvou zá-
kladních skupinách po 10 dětech ve věkové 
hranici do 13 let. Zápasy se odehrály za velmi 
horkého letního dne a hráči to neměli v par-
ném počasí vůbec jednoduché. Velkou pod-
porou jim byli rodiče a přihlížející hosté.

Turnaj probíhal až do odpoledních hodin 
s velmi napínavým průběhem. Rozhodčí sle-
dovali, hodnotili a zaznamenávali výkony  ne-
jen družstev, ale posuzovali i  jednotlivce, 
kteří  také byli v závěru vyhlášeni a oceněni.

Výsledky Frýdlant Cup 2016
družstVa:
1. místo - Turzovka Slovenská republika
2. místo - Frýdlant nad Ostravicí (skupina B)
3. místo - Mierozsow Polská republika 
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oCeNěNí HráČů:
Nejlepší hráč: Tadeáš Papík – Frýdlant nad Os-
travicí
Nejlepší střelec: Štajniger Milan – Turzovka,  
Slovenská republika
Nejlepší brankář: Teichert Levi –  Friedland 
-Niederlausitz, Německo
Cena sympatie diváků: Krämer Hannah – hráč-
ka z Friedland  Mecklenburgu, Německo

Po slavnostním vyhlášení výsledků byl při-
praven pro  mladé sportovce další program. 
Nejprve využili nedalekého koupaliště, kde po 
opravdu náročném turnaji na sluncem rozpá-
leném hřišti strávili další 2 hodiny koupáním 
a hraním nohejbalu. Poté je čekala společná ve-
čere, krájení dortu a zábavné sportovní aktivity 
v Hotelu  KAM  v Malenovicích. 

„Jsme velmi rádi, že se letošní ročník v na-
šem městě podařil, vyšlo krásné počasí a navíc, 
jedno z našich družstev se umístilo na krásném 
druhém místě. Zároveň jsme mohli hostům z 
partnerských měst ukázat volnočasové vyžití, 
které naše město nabízí,“ sdělila Ing. Lichnová, 
vedoucí odboru školství a kultury Města Frýd-
lant nad Ostravicí, které akci pořádalo.

Součástí mezinárodního fotbalového tur-
naje bylo také slavnostní otevření travnatého 
tréninkového hřiště s umělým zavlažováním 
pro nejmenší frýdlantské sportovní naděje, je-
hož se účastnila starostka města  RNDr. Helena 
Pešatová, další zástupci města Frýdlantu nad 
Ostravicí, sponzoři a hosté, mezi nimiž byl i  bý-
valý hráč Baníku Ostrava a reprezentace Vác-
lav Svěrkoš.

Příští  ročník  mezinárodního  fotbalového 
turnaje partnerských měst se bude konat v ně-
meckém Friedlandu v Niedersachsenu  a naši 
mladí fotbalisté se již připravují na to, aby ví-
tězný pohár mohli získat pro svůj klub. Určitě 
na to mají!

Odbor školství a kultury Města Frýdlant nad 
Ostravicí

Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže evropských Frýdlantů a partner-
ských měst proběhl letos v našem městě. Závod FL 2016 Adrenalin Grand Prix, který v úvodních červencových dnech hostil Aero-

klub Frýdlant nad Ostravicí, byl již devátým pokračováním populárního zápolení v bezmotoro-
vém létání. Letošního klání se zúčastnilo 31 plachtařů z celé republiky, kteří budou vzpomínat 
na vydařený ročník dlouhých tratí, skvělého počasí a parádní atmosféry. „Počasí, které je alfou 
a omegou bezmotorového klání, bylo tentokrát velmi nakloněno a kdyby byli organizátoři více 
tvrdí, dalo by se létat a závodit každý soutěžní den,“ řekl domácí Jiří Pělucha. Organizátoři však 
dali závodníkům postupně tři dny volna a neriskovali soutěžní létání v počasí se silným větrem, 

MEMOriáL MiLana 
hrachOVéhO

Již 3. ročník Memoriálu Milana Hrachové-
ho ve stolním tenisu se uskuteční dne 27. a 28. 
srpna 2016 v Tenisové hale Edimex, Sportovní 
1530 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tak jako před-
chozí ročníky, tak i letos uvítáme zahraniční zá-
vodníky. Přijďte podpořit naše hráče a vytvořit 
skvělou sportovní atmosféru.
Srdečně zve organizační výbor SK Frýdlant n. O.
(Ivana Imrichová)

nábOr děTí dO OddíLu STOLníhO 
TEniSu SpOrTOVníhO KLubu 
FrýdLanT nad OSTraVicí

V úterý 2. 8. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin se 
uskuteční nábor dětí do oddílu stolního te-
nisu v Hale Sport, U Hřiště 1424 ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí (u fotbalového hřiště, smě-
rem na Malenovice). Vezmi s sebou sálovou 
obuv. Zveme všechny zájemce! 

Dne 16. června 2016 přišlo do areálu Park 
46 členů Svazu tělesně postižených místní or-
ganizace  Frýdlant n. O., aby opět po roce bo-
jovali o putovní pohár ve hře ruských kuže-
lek.  Soutěžilo se v kategorii mužů a žen a ví-
tězové mezi sebou pak o titul absolutního ví-
těze, který získal putovní pohár. 

První tří každé kategorie obdrželi diplom 
a věcnou cenu, absolutní vítěz si odnáší pu-
tovní pohár a diplom. Ne každému se daří, 
takže jsme pamatovali i na toho, kdo uhrál 
nejméně bodů. K diplomu si převzal i cenu 
útěchy, tzv. čulibrka.

Počasí nám tentokrát přálo. Foukal sice sil-
ný vítr, ale regulérnost neovlivnil. Během sou-
těže vládla dobrá nálada, každý fandil každé-
mu. Už tradičně u stolku rozhodčích byla paní 
Marie Kokešová.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na 
organizaci, ženám za přípravu občerstvení a 
jeho roznášku účastníkům a vedení restaura-
ce Park za poskytnutí potřebných služeb.

Výsledky:
Kategorie mužů:
1.  Balko Peter                      
2 . Moris Oldřich                                              
3.  Rodryč Vladimír                                          

Kategorie ženy:
1.  Chromcová Štěpánka
2.  Gistingerová Milada
3.  Přikrylová Anna

Soutěž o putovní pohár: vítězové p. Balko 
a pí. Chromcová svedli vyrovnaný boj. Teprve 
až rozstřel určil vítěze. Paní Chromcová pora-
zila pana Balko o jeden bod.

Cena čulibrka: rozhodovalo se mezi paní 
Vlastou Němcovou a paní Alenou Jonásovou. I 
zde rozstřel přiřkl cenu paní Vlastě Němcové.

                                                                                                                   
Oldřich Moris

SpOrTOVní OdpOLEdnE VE FarMářSKéM STyLu
Příjemné tradice se rády dodržují, a proto do sokolovny znovu zavítalo Zábavné sportovní 

odpoledne, které se koná pravidelně již několik let a těší se velké oblibě. To letošní neslo název 
Na farmě a všechny zúčastněné děti si mohly vyzkoušet nejrůznější úkony a činnosti, se který-
mi se farmáři setkávají. Soutěže začaly úderem třetí hodiny a trvaly až do šesti. „Děti si vyzkou-
šely dojení krávy, sázení zeleniny, zkrocení divokého býka, chytání rybek, střelbu ze vzduchov-
ky, kroket a mnoho dalšího. Za nasbírané dukátky, které v soutěžích vyhrály, si mohly odnést 
krásné ceny,“ prozradila nám Anna Vonderková. 

Nouze nebyla ani o výživný doprovodný program. Premiéru si odbylo bojové umění Aikido, 
které v naší sokolovně pravidelně cvičí. „Samozřejmě nechybělo vystoupení žen, věrné gardy 
a sokolíčku,“ dodala Anna Vonderková. Po ukončení programu a soutěží se všichni sešli u tábo-
ráku a dali se do opékání párků. A tomu všemu po celý den „přihlíželo“ krásné svítící sluníčko. 

Sportovní dení ve Frýdlantu n.O.ˇ

pLachTařSKýM ZáVOdůM přáLO pOčaSí,
LéTaLO SE až dO níZKých TaTEr

což účastníci ocenili a šetřili síly z předchozích 
letů. „Průměrně totiž strávili v útlé kabině vě-
troně přes pět hodin a ani lety přes sedm ho-
din nebyly výjimkou,“ dodal Pělucha. Vždyť jen 
přelety v klubové AGP hovoří za vše: 130, 324, 
357, 337, 418 a 208 kilometrů! Nejhodnotněj-
ším letem byl dvojnásobný let do Nízkých Ta-
ter. Tato trať měřila 418 kilometrů a vedla z 
Lysé hory na vrchol Nízkých Tater Chopok, pak 
zpět na vrchol Ropice v Beskydech a zase zpát-
ky na Chopok.

A kdo se radoval z vítězství? Ve třídě FL 
kombi, ve které je výkonnost kluzáků ohodno-
cena koeficientem a soutěžit spolu mohou pi-
loti na kluzácích různých výkonností, se rado-
val František Vančura z AK Hranice s kluzákem 
Nimbus 3T s úctyhodným rozpětím 25 met-
rů. Třídu Adrenalin Grand Prix, v níž se závo-
dí na kluzácích stejné výkonnosti stylem rega-
ta (všichni piloti odletí na trať ve stejný oka-
mžik), ovládl vojenský pilot Jan Ratz. Svá želíz-
ka v ohni měli v obou disciplínách i frýdlantští, 
Lumír Motyka v kategorii FL kombi a Rostislav 
Stryk, dvojnásobný vítěz AGP, se však umístili 
na nepopulárním čtvrtém místě.

Příští rok se plachtaři sjedou k jubilejnímu 
pokračování. „Těšíme se na všechny, kteří prá-
vě odjeli, ale i na ty, kteří k nám zase zavítají 
a oslaví s námi deset let obnoveného frýdlant-
ského soutěžního plachtění,“ uzavřel Pělucha.
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