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Kam s dětmi na 
výlet? Po medvědích 
tlapkách

Osobnost měsíce 
Radim Wozniak 
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Letní prázdniny jsou v plném proudu a s po-
časím je to jako na houpačce. Ve sportovním 
a relaxačním centru Kotelna jsme připraveni na 
všechno. Za horkého letního dne můžete využít 
beach volejbalový kurt se zastíněným pose-
zením, k dispozici je také kurt pro tenis a no-
hejbal, hřiště pro pétanque a kuželky, veškeré 
vybavení je možné vypůjčit si na recepci. Po-

kud se k nám rozhodnete zavítat v odpoledních 
hodinách, tak se můžete osvěžit čepovaným 
pivem nebo čepovanou Kofolou z Cyklobaru, 
který je otevřený za příznivého počasí denně, 
vždy od 16.00–21.00 hodin. Před Cyklobarem 
je oplocená zahrada s bohatým vyžitím pro 
děti. Každý pátek po setmění se v období let-
ních prázdnin koná v areálu Kotelny ve spolu-
práci s Kulturním centrem Letní kino.

Kotelna je ideálním místem kam zavítat, 
i když počasí venkovním aktivitám příliš ne-
přeje. Rekondiční bazén s teplotou okolo 30 °C 
a vířivka s teplotou 36 °C jsou ideálním místem 
pro relaxaci po náročném dni. Pro milovníky 
vyšších teplot je k dispozici vnitřní sauna s od-
počívárnou. Mezi klimatizované prostory patří 
squashové kurty, kde je možné si zahrát i stolní 
tenis. Stále vetší oblíbenosti se těší moderní, 
rovněž klimatizované fitness centrum s novou 
kardiozónou v přízemí budovy.

Od 3. do 11. července* se na frýdlantském 
letišti bude konat třináctý ročník oblíbeného 
plachtařského závodu FL Adrenalin Grand Prix. 
Soutěžní trasy mohou vést přes hranice sou-
sedního Slovenska a Polska. Závody se konají 
ve svou kategoriích tzv. kombinované třídě, 
kdy se různé výkonosti kluzáků hodnotí koefi-
cientem a v druhé divácky atraktivnější katego-
rii grand prix, ve které se soutěží na kluzácích 
podobných výkonů. 

Zajímavý je start samotného závodu. Piloti vy-
čkávají nad Lysou horou. Startér, který sbírá in-
formace od pilotů o meteorologických podmín-
kách, piloty v jeden okamžik odstartuje a všichni 
na trať vyrazí společně. Soutěžní starty větroňů 
budou probíhat dle aktuálních meteo podmí-
nek od 10:30 do 13:00, přílety pak od 15:00 do 
17:00. Veškeré aktuální informace o odletech, 
příletech a vyhlášených tratích najdete na webu 
www.fl2020.akfrydlant.cz. Soutěž Adrenalin 
Grand Prix mohou diváci sledovat i na obrazov-
kách svých počítačů díky online trackingu –zaří-
zení, které posílá polohu kluzáků na trati pomo-
cí GPS signálu do počítačů diváků.

Soutěž Adrenalin Grand Prix mohou diváci sle-

dovat i na obrazovkách svých počítačů díky online 
trackingu –zařízení, které posílá polohu kluzáků 
na trati pomocí GPS signálu do počítačů diváků.

Kromě samotné podívané čeká přímo na 
letišti program pro návštěvníky. Z vyhlídkové 
věže letištní hospůdky mohou sledovat hro-
madné starty kluzáků pomocí aerovleků nebo 
si zakoupit pro sebe nebo své blízké poukaz na 
seznamovací let kluzákem nad Lysou horu.

* Z důvodu podmáčené letištní dráhy se termín
závodu nejspíš přesune na měsíc srpen!
Sledujte www.akfrydlant.cz

(redakce)

BESKYDSKÉ NEBE BUDE TRADIČNĚ 
BRÁZDIT DESÍTKY VĚTROŇŮ

V KOTELNĚ SI NAJDETE SVÉ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 
Že nemáte rádi posilovny a nevíte, co a jak 

cvičit? Přijďte si vyzkoušet naše skupinové 
lekce. V úterý a čtvrtek probíhá Tabata s Fran-
tiškem, jde o vysoce intenzivní intervalový 
trénink, při kterém si přijdou na své jak úplní 
začátečníci, tak pokročilí. Ve středu je kruhový 
trénink s Terezou. Naši profesionální trenéři 
vždy dohlíží na správnost provedených cviků 
a záplava endorfinu je po lekci zaručena. 

Těšíme se na návštěvu! Tým SRC Kotelna

Rybáři slaví, od úterý 16. června totiž zase 
mohou lovit dravé ryby, kterým skončilo období 
jejich hájení. Sezona lovu dravých ryb potrvá až 
do konce kalendářního roku.  „Tento významný 
den v kalendáři rybářů slaví také frýdlantští 
sportovní rybáři, kteří na dravé ryby, jako je šti-
ka obecná, sumec velký, candát obecný a bolen 
dravý nejčastěji vyráží na nejbližší mimopstru-
hové revíry, tedy na přehradu v Bašce a na pře-
hradu Olešná,“ řekl místní předseda Martin Hla-
váč.  Lov odstartoval ve čtyři hodiny ráno, kdy 
se sluníčko ještě schovávalo za obzorem a nad 
vodní hladinou se převalovala mlha. Jakmile 
odbila celá, tak desítky až stovky rybářů naho-
dili své nástrahy do vody a netrpělivě vyhlíželi 
na první záběry některého z dravců. „Tentokrát 
moc nebrali, sem tam někdo chytil candáta 
nebo štiku. Těm, co se nedařilo, to ale nevadilo, 
podaří se jim příště. Vždyť už jen ten okamžik 
být přímo u lovu dravých ryb, je velkým dob-
rodružstvím, navíc v krásném prostředí našich 
vodních nádrží. Všem rybářům přejeme Petrův 
zdar,“ dodal Hlaváč. (Hlaváč, redakce)

KONEC HÁJENÍ DRAVCŮ!

www.akfrydlant.cz


