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DVĚ ZLATÉ MEDAILE JUNIORSKÉHO 
TÝMU V INDOOR SKYDIVINGU

Aneta Pařízková, Pavla Mlýnková, Selma Lednik 
a Kryštof Mlýnek přivezli dvě zlaté medaile.

V termínu 18. 1. 2020 pražský Hurricane 
Factory hostil účastníky Czech Open 2020 
7. Otevřeného Mistrovství České republiky 
v Indoor Skydivingu.

Na tomto mistrovství soutěžilo v pěti disciplí-
nách celkem 35 týmů, 100 závodníků z 9 zemí.

Juniorský tým Aeroklubu Frýdlant n. O. 
ve složení Aneta Pařízková, Pavla Mlýnková, 
Selma Lednik a Kryštof Mlýnek reprezen-
tovali Moravskoslezský kraj v disciplíně FS 
4 (Formation Skydiving 4-Way) v kategorii 
Rookie, ze které si nakonec přivezli dvě zla-

té medaile (jednu z vítězství v Czech Open 
2020 a jednu jako vítězové Mistrovství ČR).

Pro tým tato soutěž byla náročná, ale přesto 
významná pro získání dalších zkušeností. Tým 
absolvoval celkem 10 soutěžních kol, kde v ka-
ždém kole měli vylosované 3 různé tvary ve 
formaci, které prováděli za sebou v pracovním 
čase 35 sec. V deseti kolech získali celkem 62 
bodů (průměr na 1 kolo je 6,2).

Tímto našemu týmu gratulujeme k dosaže-
nému úspěchu a držíme palce v dalších soutě-
žích! (Pavel Mlýnek)

Fotbalisté 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí pře-
zimovali na osmém místě divizní tabulky. Jarní 
pouť soutěží zahájí ve druhé polovině března 
v Heřmanicích, ještě předtím je ale čeká něko-
lik přípravných zápasů. V tom prvním narazili 
na Dolní Benešov, první únorový den pak ve 
Frýdku-Místku nastoupí proti Čeladné a o tři 
dny později je čeká Opava. A co další program? 
Karviná (11. nebo 12. 2. v Karviné), Havířov (15. 
2. v Havířově), Olomouc B (22. 2. v Olomouci), 
Polanka (29. 2. ve FM), Dětmarovice (8. 3. ve FM) 
a Turzovka (14. 3. ve FM nebo FnO). A jak bude 
vypadat jarní kádr? „Příprava teprve začíná a ja-
kékoli změny jsou ve stádiu jednání, ale zásadní 
změny se zatím nechystají,“ uvedl místopředse-
da klubu Petr Lichnovský. (Petr Sobol)

Beskydská šachová škola v termínu od 12. 
do 15. prosince loňského roku uspořádala 
mezinárodní šachový turnaj pro nejmenší 
děti, který se odehrál na hotelu Petr Bezruč 
pod Lysou horou. Na turnaj zavítalo celkem 
179 hráčů nejen z České republiky a okolních 
států (Slovensko a Polsko), ale také šachisté 
ze Španělska nebo Indie. „Hrálo se v katego-
riích do 9, 11 a 15 let. Dívky hrály společně 
s chlapci, ale jejich výsledky byly vyhlášeny 
zvlášť,“ uvedl ředitel Beskydské šachové ško-
ly Petr Záruba. Domácí zástupci se ve velké 
konkurenci neztratili a získali jednu zlatou, 
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. „Gratu-
lace patří zlatému Matyáši Pasekovi, stříbr-

ným Viktorii Buchtové a Veronice Vančákové 
a bronzovým Pavlíně Dudové a Valerii Bar-
tečkové,“ dodal Záruba. (Petr Sobol)

Všechny fanoušky, příznivce, hráče 1. BFK 
a také všechny příznivce dobré zábavy a ná-
lady zveme na tradiční Fotbal bál, který se 
uskuteční 14. 3. 2020 v Kulturním centru ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.

Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém 
informačním centru za cenu 150 Kč.

Vyhlášeni budou nejlepší hráči mládeže 
1. BFK. Těšit se můžete na bohatou tombolu, 
občerstvení a bar. Vystoupení taneční skupiny 
GRADUS, houslistky i účastnice Českosloven-
sko má talent. K tanci a poslechu bude hrát sku-
pina REXTON. Těšíme se na vás. (1. BFK)

FOTBALISTÉ ZAČALI 
PŘÍPRAVU NA JARNÍ 
ČÁST SEZÓNY

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ 
FOTBAL BÁL 2020!

ŠACHISTÉ POŘÁDALI MEZINÁRODNÍ TALENT CUP


