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Vzhledem k pozitivním ohlasům akce 
v loňských letech vás chceme již s předsti-
hem pozvat na III. ročník Veletrhu zájmo-
vých kroužků, který proběhne 11. září 2019 
ve velkém sále Kulturního centra. Předpo-
kládaný začátek akce bude ve 12.00 hodin, 
ukončení v 18.30 hodin. Pokud máte zájem 
představit svůj kroužek a nabídnout své vol-
nočasové aktivity, kontaktujte nás na mailo-
vé adrese info@kcfno.cz nebo vyplňte krát-
ký dotazník na webových stránkách www.
kcfno.cz. V případě jakýchkoli dotazů jsme 
vám k dispozici.  (KCFnO)

První červencový týden se plachtaři ze všech 
koutů republiky pravidelně sjíždějí na plach-
tařskou soutěž s názvem FL 2019 Adrenalin 
Grand Prix. Letošní ročník byl však výjimečný 
v tom, že soutěžní tratě závodníky zavedly nad 
místa, která ze vzduchu spatřili poprvé.

Tratě některých soutěžních dní vedly nad 
česko-polskou uhelnou pánev. V prvních dnech 
se závodníci podívali do obvyklých destinací, lé-
taly se soutěžní přelety nad Moravskoslezskými 
Beskydami s otočnými body na Vsetínských vr-

ších nebo v Polských Beskydech za Babí Gorou 
– hraničním vrcholem mezi Slovenskem a Pol-
skem, tyčící se nad Oravskou přehradou.

Třetí, čtvrtý a pátý soutěžní den však počasí 
umožnilo létat i nad, pro frýdlantské závodní-
ky, méně obvyklou polskou rovinou směrem 
k Otmuchovským jezerům severně od Jese-
níků, a hlavně nad uhelnou pánví severně od 
Karviné. Nad touto zajímavou oblastí si závod-
níci zalétali poprvé a měli možnost vidět z ptačí 
perspektivy lokality velké aglomerace kolem 
polských měst Rybnik, Bialsko – Biala, Jastr-
zebie-Zdroj a další. Mohli tak pozorovat velké 
uhelné haldy, několik uhelných elektráren, 
nově budovaný vodní poldr u města Ratiboř, 
velké Goczalkowickie jezero nebo rozlohou 
velké lesní oblasti v okolí řeky Odry.

Počasí letos dlouhým soutěžním přeletům 
přálo a nejdelší lety měřily dokonce přes 400 
kilometrů. V devíti možných soutěžních dnech 
plachtaři létali v sedmi bodovaných disciplí-
nách. V kombinované kategorii vyhrál Jaroslav 
Buryan z Aeroklubu Zábřeh u Ostravy, v kate-
gorii Grand Prix vojenský pilot letounu L-159 
ALCA Jan Ratz z Aeroklubu Zbraslavice. Domá-
cí barvy hájil třetím místem zkušený závodník 
Lumír Motyka. Autor: Jiří Pělucha

22. června 2019 proběhl poslední turistický 
závod Českého poháru a zároveň Mistrovství 
ČR v TZ v blízkých Palkovicích. Už několik de-
sítek let tam vyvíjí úspěšnou činnost turistický 
oddíl mládeže „Žlutý kvítek“, který byl pověřen 
uspořádáním vrcholového závodu a úkolu se 
zhostil velmi dobře. V kopcovitém terénu na 
území obcí Palkovice a Metylovice postavili 
stavitelé tratí pro děti 3 až 4 km a dospělé 5 až 
6 km tři značené tratě se sedmi kontrolami 
a několika azimutovými úseky. Počasí závodu 
přálo a na trať přišlo 182 závodníků a jejich do-
provod. Závod byl zahájen v areálu SKI Palko-
vice, závodníky pozdravili starostové obou obcí 
a zástupci krajského výboru Klubu českých 
turistů. Všichni závodníci obdrželi na startu 
čipy na měření času na trati. K tomuto času se 
přičítají trestné minuty za nesprávné splnění 
úkolů na kontrolách. Z TOM Divočáci si postup 
na mistrovství vybojovalo 13 tomíků a domů si 
přivezli 6 medailí.

Bronzové získali Dominik Horák v kat. ml. 
žáci, Ondřej Březina v kat. st. dorost, Petr Kope-
ček v kat. muži A, Pavla Skotnicová v kat. ženy A.

Stříbrné vybojovali Samuel Šimeček v kat. 
nejm. žáci, Petr Šimeček v kat. ml. žáci.

V Bílém poháru, představujícím žákovské 
kategorie, osadili Divočáci 3. Místo z 18 oddílů 
ČR. V Českém poháru TZ (4 republikové závo-
dy) obsadil Petr Šimeček 1. Místo z 31 ml. žáků, 
Lenka Březinová 2. Místo z 33 st. žaček a Daniel 
Prachař 3. Místo z 12 st. dorostenců. V poháru 
žactva jsou Divočáci třetí z 25 oddílů republiky.

Medaile a ceny předávali v kinosále Sokolovny 
Metylovice pozvaní olympionici a zástupci kraje.

Ještě před začátkem prázdnin se hráči Bes-
kydské šachové školy vydali na poslední mist-
rovství republiky této sezóny – MČR družstev 
mladších žáků, které se konalo ve městě Třešt 
u Jihlavy. Tento šampionát byl třídenní a hrál se 
rapidovým tempem. „Díky výsledkům krajského 
přeboru jsme měli právo postavit dvě družstva,“ 
uvedl ředitel Beskydské šachové školy Petr Zá-
ruba. Výborného výsledku dosáhlo družstvo BŠŠ 
F-M „A“, které prohrálo jen s budoucím vítězem 
a skončilo na druhém místě. Ve výsledkové lis-
tině se neztratilo ani B družstvo Beskydské ša-
chové školy, které se umístilo na devátém místě, 
přestože bylo nasazené až jedenácté. K tomuto 
výsledku výrazně pomohl také Ondřej Matusík, 
jenž na první šachovnici uhrál čtyři body z devíti.

PLACHTAŘI PROLÉTALI 
NAD NETRADIČNÍMI MÍSTY

NAJDĚTE TEN SPRÁVNÝ 
KROUŽEK PRO SVÉ DĚTI

TOM DIVOČÁCI NA MČR 
V TURISTICKÉM ZÁVODU

MLADÍ ŠACHISTÉ USPĚLI 
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
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