
V letošním roce neproběhly tradiční pla-
chtařské závody na letišti ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Na jaře, tedy v době příprav na čer-
vencový termín, totiž stále nebylo jisté, zda 
se budou moci konat hromadné sportovní 
akce, a také nebylo jasné, jestli se bude moci 
svobodně cestovat mezi okolními státy. „Na 
plachtařských závodech se totiž často plá-
nují přelety i přes území Polska a Slovenska 
a případný transport „z pole“ by pro pilota 
i záchranný tým mohl být, vzhledem ke koro-
navirovým omezením, docela komplikovaný,” 
uvedl Jiří Pělucha z Aeroklubu Frýdlant nad 
Ostravicí. Plachtaři se proto rozhodli uspo-
řádat aeroklubové plachtařské soustředění, 

které se konalo poslední týden v červnu a prv-
ní týden v červenci. „Počasí nám přálo, a tak 
jsme využívali všech technik plachtění, které 
nám příroda naděluje. A k tomu jsme použí-
vali startů za aerovlekem a po delší odmlce 
i za navijákem,” řekl Pělucha. „Žáci základního 
výcviku letos mají silnou partu, a tak mohou 
„rozbalit“ na obsazení i náročnější navijáko-
vý provoz. Ten jim umožňuje trénovat starty 
a přistání při vzletu za navijákem, který jim 
šetří peněženku a okolí nezatěžuje hlukem 
motorového vlečného letadla.“ 

Závěrem soustředění pak dva žáci základní-
ho výcviku absolvovali své první samostatné 
lety – takzvaná sóla. Začínající i pokročilí pla-

chtaři-přeletáři také létali přelety o délkách 
od 100 do 400 kilometrů a zlatým hřebem 
soustředění byly lety ve dvousedadlových 
kluzácích Arcus a Duo Discus až do Vysokých 
Tater. Posádky těchto strojů se tak mohly ko-
chat skalnatými štíty Kriváně, Gerlachovkého 
nebo Lomnického štítu. „Ač byly samotné vr-
cholky schované v mracích, na impozantnosti 
jim to neubíralo, ba naopak. Krásy těchto nej-
menších velehor světa byly z kabiny větroňů 
pozorovány z dostatečné vzdálenosti, neboť 
absence stromů na skalnatých štítech zhor-
šovala odhad vzdálenosti tak, jak to míváme 
v Beskydech,” uzavřel Pělucha. 

(redakce)

Konec školního roku se všem příznivcům 
volejbalu vydařil. V pondělí 21. června se  
všichni volejbaloví nadšenci sešli na kurtech 
u sokolovny, aby konečně vyhodnotili zimní 
„Ondřejníkovou výzvu“ mezi kluby VK Bes-
kydy Frýdlant n. O., z.s. a RedVolley Frýdlant 
n/O, z.s. Počasí akci sice nepřálo, nikdo však 
neodešel s prázdnou. Každý, kdo alespoň jed-
nou vyšel na Ondřejník, byl odměněn malým 
dárečkem a tři nejlepší z každého klubu navíc 
obdrželi medaili a něco na památku. Absolutní 
vítěz byl z týmu RedVolley Frýdlant n/O, kte-
rý si jako jediný „vychodil“ tričko. A protože 
v boji obou klubů to byla remíza, dostali všich-
ni účastníci jako odměnu volnou vstupenku 
na koupaliště, kterou poskytlo město Frýdlant 
nad Ostravicí. Po vyhlášení si kluci a holky 
ještě společně zahráli turnaj smíšených troji-
ček. Na vyhrané body to skončilo nerozhodně 
a o vítězích tedy rozhodly uhrané míče. „Dě-
kujeme všem dětem, rodičům a trenérům za 
jejich sportovní nasazení a podporu svých klu-
bů ve výzvě. Také děkujeme za podporu měs-

tu Frýdlant nad Ostravicí. Tuto výzvu jsme si 
všichni užili do posledních okamžiků,“ uvedla 
Jana Baborová.

A hodně se toho dělo i v dalších dnech. Dív-
čí klub VK Beskydy uspořádal tradiční turnaj  
Rodičů s dětmi, který proběhl v sobotu 26. 
června. Družstva složená z děvčat ve věkových 
kategoriích od mladších žaček až po juniorky 
bojovala proti rodičům, kteří si nakonec vy-
bojovali vítězství. „Naše přípravka vytvořila 
trojičky děvčat, která se také utkala proti rodi-
čům. I v této skupině vyhráli rodiče, kteří své 
medaile věnovali družstvu děvčat. Po skon-
čení hlavního turnaje proběhla výzva našich 
kadetek a juniorek, které ještě vyzvaly k boji 
družstvo rodičů, a tentokrát vyhrála děvčata. 
Na úplný konec došlo i na vyhlášení výsled-
ků dvou klubových výzev  „Hoď se do formy“ 
a „Na hřiště s kondicí“, které proběhly v době 
nuceného volna,“ dodala Baborová.

I chlapecký klub RedVolley se v pondělí 28. 
června rozloučil turnajem na antuce. Ti starší 
se utkali mezi sebou, mladší pak bojovali ve 

PLACHTAŘI MĚLI MÍSTO ZÁVODŮ SOUSTŘEDĚNÍ 

ZAČÁTEK PRÁZDNIN SE VOLEJBALOVÝM 
AKCÍM VYDAŘIL NA JEDNIČKU

dvojici se svými rodiči. „Také jsme vyhlásili 
proběhlé výzvy, které souběžně běžely s klu-
bem VK Beskydy v době, kdy jsme společně 
nemohli sportovat. Ti nejlepší byli samozřej-
mě odměněni. Na závěr jsme poseděli u ohně, 
opekli párky a rozloučili se na viděnou v sr-
pnu,“ prozradila Baborová.

V sobotu 10. července pak proběhl na vo-
lejbalových kurtech u sokolovny druhý ročník 
turnaje smíšených družstev 4+2, do kterého 
se letos přihlásilo dvanáct týmů z Prahy, Brna, 
Ostravy či Frýdku-Místku. „Jsme rádi, že se 
všem u nás líbilo, turnaj si všichni užili. Máme 
velkou radost, že se do našeho města vrací ne-
jen volejbal na antuce, ale i skvělá atmosféra, 
která k tomuto sportu neodmyslitelně patří,“ 
uzavřela Jana Baborová. (Petr Sobol)
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