
V minulých vydáních Frýdlantských novin jste se mohli dočíst o turis-
tické soutěži Prostě ve formě, pořádané frýdlantskou slévárnou GIFF, a.s. 
V listopadovém vydání jsme vás informovali o tom, jaké stopy za sebou 
soutěž zanechává. V prvním roce se pořadatelé rozhodli obnovit mohyly 
Johna Lennona na Smrku. Ve druhém ročníku pak byla instalována lavička 
na haldu Emu v Ostravě. Letos jsme se rozhodli zvelebit vrchol Na Mago-
ni. Původní, již rozpadlá lavička, byla obcí Metylovice nahrazena krásným 
krytým posezením. A právě k němu jsme v říjnu doplnili velké litinové 
ohniště vyrobené firmou GIFF, a.s. Za pomoci několika účastníků soutěže 
jsme potřebný materiál dopravili nahoru, ohniště smontovali, zabetonovali 
a také hned otestovali. Můžete si na něm opéct špekáček, ale je vhodné i na 
smažení placků. Budete-li mít tudy cestu, nezapomeňte si s sebou přibalit 
buřty, při jejich opékání se můžete kochat výhledy na hřebeny Palkovic, On-
dřejníku a přilehlé vesnice a města. V okolí Frýdlantu nad Ostravicí je jen 

Pořadí   Místo                             Soutěžící               Vzdálenost
1.                      Nový Zéland, pláž Piha  Lucie, Martin 17 642 km
2.                        Finsko, Rovaniemi  Dandy  1 927 km
3.                      Turecko, Kappadokie-Göreme Janča                       1 785  km

STOPY SOUTĚŽE PROSTĚ VE FORMĚ

Janča, Turecko, Kappadokie - Göreme. Po-
zdrav od Janči z Turecka. Jak nám sama autor-
ka napsala, Turecko není jen moře, u kterého 
je nyní ještě stále přes den okolo 40 °C, ale na-
bízí i spousty jiných krás.

Dandy, Finsko, Rovaniemi. „Posílám sněhové po-
zdravy z Finska, ze země mnoha jezer, lesů a sobů. 
Navštívili jsme Rovaniemi, kde jsme překročili 
polární kruh. Dále prošli národní park Oulanka 
a nakonec jsme strávili jeden den v Helsinkách. 
Během našeho cestování jsme zažili sněhovou 
vánici i kouzelné bílé ráno.“

Lucie, Martin, Nový Zéland, pláž Piha. „Tři roky 
tomu je, co se splnil sen mého manžela, navští-
vit Aljašku. Můj sen se plní nyní, při třítýdenním 
putování po Novém Zélandu. Zemi, kde je vše na 
jednom místě – od krásných pláží, pralesů, sopek 
až po hory, kde si zalyžujete a fjordy, nad kterými 
se vám zatají dech. Toto je zatím představa, která 
se již třetím dnem plní.“

málo tak klidných a romantických míst, jako je tohle. Samotná soutěž již 
v den vydání těchto novin pro letošní rok skončila. Poslední den byl určen 
na pátek 29. listopadu 2019, od té doby již nelze nahrávat další soutěžní 
fotky a vše se připravuje na závěrečný galavečer s bohatou tombolou, kde 
na výherce hlavní ceny čeká zájezd na Island. Také naše podsoutěž Nejdál 
v tričku, o které vám zde pravidelně přinášíme zprávu, skončila v listopa-
du. A jak trička cestovala v říjnu? I když tento měsíc již není turisticky moc 
oblíbený, jelikož hlavní sezona skončila, i tak k nám pár fotek doputovalo. 
Dostali jsme pozdravy z Řecka, Turecka, Finska a dokonce až z Nového Zé-
landu. Ten účastníkům vynesl nejen první místo v měsíci říjnu, ale taktéž 
celkově první místo za celý rok.

Proti však byla přicházející studená fronta, 
která se blížila od západu. „Celé pondělí a úte-
rý dopoledne jsme ve sdělovacích prostředcích 
mohli poslouchat, jak na Vysočině komplikuje 
dopravu první mokrý sníh. Tady v severový-
chodním cípu republiky bylo počasí poněkud 
odlišné a Lukáš Kotek mezitím stoupal do výšky 
přes 5000 metrů nad mořem,“ uvedl Jiří Pělucha 
z Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. Bohužel, ve 
výšce 5800 metrů nad mořem bylo už tolik ob-
lačnosti, že se do větších výšek stoupat nedalo.

LUKÁŠ KOTEK V 7000 METRECH NAD FRÝDLANTEM

Nečekaně brzy však přišel další pokus. „Ne-
bývá tak časté, že na letišti za velmi dobrých 
podmínek pro vlnu nefouká na zemi tak silný 
vítr. Počasí k nám bylo milostivé a v neděli 17. 
listopadu, tedy na výročí Sametové revoluce, 
foukalo příznivě a nad letištěm jsme dle před-
povědi tušili silné vlnové proudění. Díky neděli 
a svátečnímu dni jsme uskutečnili sérii několi-
ka letů a skoro všechny kluzáky byly ve vzdu-
chu,“ dodal Pělucha.

Jako první opět startoval Lukáš Kotek, jenž 
má v půjčeném letadle odpovídač, takže jej pří-
větiví řídící letového provozu mohou pustit do 
vyšších letových hladin. Oblačnost tentokrát už 
nebyla problémem, ve vyhřáté kabině byla pří-
jemná teplota, i když vně kluzáku mrzlo hlubo-
ko pod mínus dvacet. Lukáš stoupal postupně 
při koordinaci letu s řídícími z mošnovského 
letiště do vyšších letových hladin. „Nejvyšší 
povolená hladina pro Lukáše v tomto dni byla 
FL240, což nám více řekne až po přepočtu 
z feetů na metry. Lukáš dosáhl nejvyšší zazna-
menané výšky letu kluzáku v Beskydech – kon-
krétně to bylo 7375 metrů nad mořem,“ řekl 
Pělucha. Po dlouhých pěti letech se tedy znovu 

Skvělý letový týden zažil v listopadu frýdlantský plachtař Lukáš Kotek. Ten využil vlnového proudění, které vzniká v podzimních měsících při 
silném větrném počasí, a vystoupal do pořádné výšky. Příhodné proudění nastalo v úterý 12. listopadu. Lukáš Kotek tedy osedlal kluzák vyba-
vený dýchacím přístrojem a odpovídačem (přístrojem pro sledování jeho polohy za letu) a za silného větru odstartoval vstříc velkým výškám.

podařilo využít výborných meteorologických 
podmínek a ulétnout v beskydské vlně další 
takzvaný diamant. „Držme Lukášovi palce, pro 
získání mezinárodního odznaku plachtaře Zla-
tého C se třemi diamanty potřebuje do sbírky 
ještě dva diamanty, a to přelet na vzdálenost při 
letu kluzákem 300 a 500 kilometrů. Tak snad 
to v termice klapne už příští léto,“ věří Pělucha.


