
V závěru prázdnin, konkrétně v termínu od 
23. do 31. srpna 2020, se česká mužská ša-
chová špička sjela do Plzně, aby zde odehrála 
mistrovství republiky mužů pro rok 2020. Na 
šampionát odjela i početná skupina mladých 
šachistů Beskydské šachové školy. „A protože 
mužských soutěží se můžou účastnit i ženy, 
tak toho využila i naše juniorka Kristýna Lau-
rincová,“ řekl ředitel Beskydské šachové ško-
ly Petr Záruba. Přestože naši šachisté patřili 
k nejmladším účastníkům, tak se v celkovém 
pořadí vůbec neztratili. Nejlepšího umístění 
dosáhl hrající trenér výpravy Jakub Rabatin, 
který skončil na patnáctém místě. Stejného 
bodového zisku pěti a půl bodu dosáhli i sedm-
náctý Marek Miča a devatenáctý Richard Stal-
mach. Pro hráče, kteří nesplňovali výkonnost-
ní limit, pak pořadatelé připravili doprovodný 
Open turnaj, ve kterém startoval i frýdlantský 
Lucian Vantuch. „Nechal se inspirovat kolegy v 

MČR a taktéž získal pět a půl bodu, ovšem jeho 
bodový zisk ho posunul dokonce na dvanácté 
místo,“ řekl Záruba. Vantuch si zároveň do své-
ho ELO (číslo hodnotící výkonnost šachisty) 
připsal deset bodů, a blíží se tak hranici dvou 
tisíc bodů, která mu v budoucnu umožní star-
tovat v samotném mistrovství.

„Medardova kápě, čtyřicet dní kape.“ Pra-
nostika, která popisuje červnové dny, se po 
několika suchých létech naplnila, a tak pršelo 
a pršelo. Od poloviny května dokonce pršelo 
tak intenzivně, že se vzletová a přistávací drá-
ha letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí proměni-
la v rozmáčenou louku, která byla plná kaluží 
a blátivých míst.

Tradiční plachtařská soutěž, která se má ko-
nat na začátku července, se musela přesunout 
až na polovinu srpna. Organizátoři doufali, že 
se už počasí umoudří a letiště vyschne. „A od-
had to byl správný. Horké dny nastaly až na za-
čátku srpna a letiště postupně vysychalo. První 
vzlety se po dlouhé dvouměsíční pauze udály 
až v předvečer plachtařské soutěže FL 2020 
Adrenalin Grand Prix,“ uvedl Jiří Pělucha z Ae-
roklubu Frýdlant nad Ostravicí.

Počasí si však s organizátory a závodníky 
hrálo dál, a tak se po prvním letovém dni honily 
bouřky po Beskydech kolem dokola. Čtvrtý den 
soutěže přišla výrazná fronta, na které napršelo 
až 70 milimetrů srážek, tudíž další konání soutě-
že bylo dokonce ohroženo. „Naštěstí intenzivní 
válcování vzletové dráhy před soutěží zafungo-
valo a výrazné srážky spíše odtekly. Soutěž moh-
la pokračovat, i když závodníci měli po přistání 
letadla řádně zablácená,“ řekl Pělucha a dodal: 
„Většina soutěžních tratí vedla do polských ro-
vin severně od Ostravy, nebo se závodníci ko-
chali nad Beskydami.“ Po týdenním zápolení se 
podařilo létat čtyři letové dny, což organizátoři 
hodnotí úspěšně. Soutěž proběhla za finanční 
podpory města Frýdlant nad Ostravicí a Morav-
skoslezského kraje. (Petr Sobol)

Tak to máme za sebou. Proběhl velmi 
úspěšný veletrh zájmových kroužků, na kte-
rém jsme se rovněž prezentovali. Naše děv-
čata předváděla něco málo na vymezeném 
prostoru, na kterém jsme měli vzduchové 
pružné žíněnky a krátkou molitanovou kla-
dinku. Na našich gymnastkách jako by nebyl 
vidět dlouhý čas, co nemohly cvičit na nářadí. 
Žlutočerné dresy kmitaly téměř celých pět 
hodin v kuse.  

Zájem dětí i rodičů byl větší než kdykoli 
dříve. Do náboru se přihlásilo téměř 25 dětí 
nejrůznějšího věku. „Je opravdu příjemným 
překvapením, kolik dětí a především rodičů, 

se na začátku školního roku zajímá o efektiv-
ní využití volného času svých dětí. Jsem úpl-
ně zaskočená tím, kolik toho děti chtějí, nebo 
musí v průběhu týdne zvládnout. Když sportují 
v několika odvětvích a ještě hrají na hudební 
nástroj, sama si to nedokážu představit. Asi by 
se měli rodiče zabývat i myšlenkou na obyčejný 
relax. To však může být jen můj soukromý ná-
zor. A rozhodně musím říct, že těch pohybově 
nadaných máme ve Frýdlantu opravdu hodně,“ 
řekla v několika větách vedoucí trenérka. V ka-
ždém případě dětí, které si byly na našem nářa-
dí něco vyzkoušet, bylo hodně.  

(OMG, redakce) 

Uplynulou fotbalovou sezonu sice předčasně 
ukončil koronavirus, ta nová už ale od srpna 
běží. Vstoupili do ní také frýdlantští fotbalisté, 
jejichž mužský tým se opět pohybuje v horních 
patrech divizní tabulky. Beskydští pravidelně 
sbírají body a potvrzují předsezonní předpo-
klady, které je pasovaly do role jednoho z fa-

voritů soutěže. Například Nový Jičín beskydští 
doma porazili 5:0. „Po dvou předešlých zápa-
sech, kdy jsme si dali tři vlastní góly, jsme ta-
kový výsledek nutně potřebovali,“ uvedl kouč 
1. BFK Martin Šrámek, jehož tým byl v té době 
na třetím místě tabulky. A vědět o sobě dávají 
i další frýdlantské týmy. Dobře si vede starší do-
rost, který se drží ve středu tabulky. Rozběhly 
se i další mládežnické soutěže včetně starší pří-
pravky, která v úvodních dvou duelech porazila 
týmy Bašky a Metylovic. Nad Baškou frýdlant-
ští vyhráli dokonce 25:0. „Těší nás, že se mezi 
střelce zapsali všichni hráči, tedy kromě bran-
káře Honzíka Pitříka,” řekl trenér týmu Lukáš 
Matýsek. „Všechny soutěže běží, ale vše je z dů-
vodu dodržování koronavirových opatření vel-
mi náročné. O to více děkujeme všem, kteří se v 
této době podílejí na chodu všech týmů 1. BFK,“ 
uvedl místopředseda klubu Petr Lichnovský.

ŽLUTOČERNÉ DRESY LÁKALY DO KROUŽKU GYMNASTIKY

PLACHTAŘSKÉ ZÁVODY 
BOJOVALY S POČASÍM

ŠACHISTA VANTUCH SE BLÍŽÍ 
K DŮLEŽITÉ HRANICI

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE 
JSOU V PLNÉM PROUDU


