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Během září a října se uskutečnilo několik 
významných turnajů v judu, ve kterých bodo-
vali také frýdlantští. V barvách Juda Beskydy 
se zúčastnili Poháru olympijských nadějí, 
který byl nominací na mistrovství republiky 
žákovské kategorie. Judo Beskydy se dokonce 
stalo nejúspěšnějším týmem soutěže a v jed-
notlivých kategoriích vybojovalo osm zlatých 
medailí. Na vítězství klubu se významně po-
dílel frýdlantský Petr Pěnkava, který získal 
zlato a nominoval se jako krajská jednička na 
republikové mistrovství. Zlato vybojoval v ka-
tegorii nejmladších benjamínků také Václav 
Ondrušík. A medaile přidali i frýdlantští Voj-
těch Sosnar a Ondřej Foldyna.

Dalším významným turnajem byl krajský 
přebor benjamínků, který je pro tuto kategorii 
nejvyšší soutěží. Také tady měli frýdlantští své 
zastoupení a brali cenné kovy. Titul přeborníka 
kraje vybojoval Ondřej Foldyna, stříbro brala 
Marie Schenková a bronz Václav Ondrušík. 

Těsně před vyhlášením nouzového stavu se 
uskutečnila ještě Velká cena Ostravy v žákov-
ských kategoriích, která proběhla za mimo-
řádných opatření, bez účasti diváků a pouze 
v doprovodu trenérů. Pro judo Beskydy to 
však byla exhibice. „V konkurenci jednadva-
ceti klubů jsme opět vybojovali první místo,“ 
uvedl předseda oddílu Luděk Kubíček. Bes-
kydští získali dvanáct zlatých medailí a zví-
tězili obrovským náskokem před druhou TJ 
Ostrava a třetím Baníkem Ostrava. Z frýdlant-
ských brali zlato Ondrušík a Pěnkava. „Oba 
patří k velkým nadějím frýdlantského juda,“ 
dodal na jejich adresu Kubíček.

Nyní chlapci a děvčata z juda Beskydy po-
kračují v náročném individuálním tréninku 
a hlavní trenérka klubu Pavla Prőllová jim 
nedá odpočinout. „Bez práce nejsou koláče. 
Kdo nebojuje, už prohrál,“ říká. 

Frýdlantské judo je tak i v těchto náročných 
časech stále na vzestupu. „Frýdlantská základ-
na je především vynikající přípravkou pro zá-
vodní tým, který se zúčastňuje každodenního 
tréninku na ostatních základnách v Dobré, 
Frýdku-Místku a Raškovicích. Na základně 
máme tři trenéry, kteří odvádějí perfektní prá-
ci.  Především benjamínci patří k nejlepším 
v klubu a nábor stále pokračuje,“ uzavřel Ku-
bíček. (Petr Sobol)

FRÝDLANTŠTÍ JUDISTÉ 
USPĚLI NA DŮLEŽITÝCH 
SOUTĚŽÍCH

Piloti obou aeroklubů v akrobatických obratech dávali zabrat jak instruktorům
a pozemnímu týmu, tak i dvoumístnému kluzáku polské výroby PW-6U...

Na konci srpna a v průběhu září jste nad letištěm ve Frýdlantu nad Ostravicí mohli spat-
řit dvoumístný kluzák, který ladně vykresloval akrobatické prvky. Konal se zde totiž první 
přeshraniční ACRO Kemp. 

„Jednalo se o sportovní soustředění plach-
tařů Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí a Ae-
roklubu Bielsko-Bialski. Cílem tohoto kem-
pu bylo seznámit se s akrobacií a zvládnout 
lety základní akrobatické sestavy,“ uvedl Jiří 
Pělucha z Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. 
A jelikož se jednalo o česko-polské soustře-
dění, tak jste na teoretických přípravách před 
letem mohli zaslechnout výrazy jako pentla 
– přemet, korkociąg – vývrtka, ranverz – sou-
vrat, swica nebo humpty-bump – vertikála 
s následným přepadnutím kluzáku dopředu 
či dozadu.

Piloti obou aeroklubů v akrobatických obra-
tech dávali zabrat jak instruktorům a pozemní-
mu týmu, tak i dvoumístnému kluzáku polské 
výroby PW-6U, který pro tento ACRO kemp za-
půjčilo město Bielsko-Biala. Neodpočinuli si ani 
vlekaři, kteří vlekali akrobacie chtivé piloty do 
výšky 1100 metrů nad letiště. Nácvik akroba-

tické sestavy trval totiž skoro stejnou dobu, po 
kterou pilot vlečného letadla klesal na přistání. 
A protože se vlekal jeden start za druhým, bylo 
na soustředění zapůjčeno i ULL vlečné letadlo 
Skylane, které má dostatečnou stoupavost, níz-
ké provozní náklady a rovněž nezatěžuje okolí 
velkým hlukem.

„ACRO kemp se vydařil a odlétalo se mnoho 
desítek startů a letových hodin, jak na letišti ve 
Frýdlantu, tak i v Bielsko-Biale,“ řekl Pělucha. Na 
toto soustředění budou piloti navazovat v příš-
tím roce dalším akrobatickým soustředěním, 
kde se už budou učit prvky pokračovací akroba-
cie. „Zase se tak bude na co dívat. Záběry z létání 
naleznete na YouTube kanálu Aeroklub Frýdlant 
nad Ostravicí, playlist ACRO kemp,“ dodal Pělu-
cha. Projekt Akrobacie bez hranic je spolufinan-
cován z prostředků EFRR prostřednictvím Fon-
du mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

(Petr Sobol)

AKROBACIE BEZ HRANIC  

ČESKO-POLSKÝ ACRO KEMP
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