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FM sportFEST přináší novinky
Pořadatelský tým okolo Li-
bora Uhra (B7, LH24) ve
spolupráci s městem
Frýdek-Místek pořádá oje-
dinělou multisportovní akci
s názvem FM sportFEST
2019, která se uskuteční
15. a 16. června u přehrady
Olešná a v jejím okolí.

Frýdek-Místek – Pestrá škála
sportovních disciplín bude
vhodná jak pro profesionální
sportovce, tak pro ryzí ama-
téry i rodiny s dětmi.
„Olešnou děláme již poosmé

a osobně mi vadilo, že jsme
celý areál od pátku až do ne-
děle jednostranně zablokovali
jen in-line bruslařům a další
sportovci už se nemohli zú-
častnit. Vždyť přehrada i její
široké okolí přímo vybízí
k pestřejšímu sportovnímu
vyžití,“ poodhaluje Libor
Uher, kde se vzala původní
myšlenka multisportovního
víkendu. „Baví nás dělat akce,
kde se najde a vyřádí opravdu
každý,“ připomíná dále.
Výsledkem několikaměsíční

intenzivní práce pořadatelů je

rozšíření červnové akce na
pět sportovních disciplín.
„K tradičním kolečkovým
bruslím a horským kolům le-
tos přibude nově i běh, triat-
lon a koloběžky,“ vyjmenoval
kompletní seznam disciplín
Libor Uher.
V malebném podhůří Bes-

kyd organizátoři připraví jak

krátké tratě s pevnou distancí
(běh, kolo, plavání), tak i je-
den ultra triatlon a dvě
24hodinovky. Festival pak
uzavřou v neděli závody na
dětských in-line a hobby ko-
loběžkách. „Červnový jídelní-
ček na Olešné je opravdu vel-
mi pestrý,“ dodává s úsmě-
vem ředitel závodu.

Mimořádnou výzvou bude
pro mnohé účastníky premi-
érový XTRI triatlon GRIZZLY-
MAN 2019 s úctyhodnými
parametry – 3,8 km plavání
v přehradě Olešná, 205 km na
kole – tato etapa triatlonu
závodníky zavede až na Slo-
vensko – a závěrečný 42,5 km
dlouhý běh z Ostravice přes
Lysou horu až do Frýdku-
-Místku.
Generálním partnerem

sportovního festivalu FM
sportFEST je město Frýdek-
-Místek. „Tak velká, logisticky
náročná akce se v dnešní do-
bě v žádném případě nedá
pořádat bez spolupráce
s frýdecko-místeckýmmagis-
trátem, který sport ve městě
výrazně a dlouhodobě pod-
poruje. Jen díky této spolu-
práci jsme mohli o sportovní
akci v takovém rozsahu vůbec
uvažovat,“ zdůraznil Libor
Uher.
Již nyní se mohou zájemci

o startovní číslo registrovat
na oficiálních internetových
stránkách akce www.fm-
sportfest.cz. (ak)

ČERVNOVÝ termín nebude v okolí Olešné patřit pouze in-line bruslařům.
Pořadatel Libor Uher plánuje multisportovní akci. Foto: archiv pořadatele

Zájem o plavecký sport ve Frýdku-Místku vzrůstá
Frýdek-Místek – Dvanáctý
ročník Jarních plaveckých zá-
vodů dětí a mládeže se vyda-
řil. Už dopoledního klání se
zúčastnilo 168 dětí. „Od rána
se k nám sjížděly děti z celého
okolí Frýdku-Místku. Přišly si
zaplavat děti z Baby clubu
Kenny, děti z bazénku Bob-
rovníky, někteří dojeli z Ost-
ravy ze Sports teamu. Mnoho
plavců bylo u nás i z nedale-
kého Brušperku,“ pochvalo-
vala si Iveta Ličmanová
z PO Frýdek-Místek.
V nejmladší skupině před-

plavců se o medaile utkalo
třiadvacet závodníků. Tomu
nejmladšímu, Atonínu Bla-
blovi, byly pouhé tři roky. „Je
vidět, že v plavání neexistují
limity. Kdo si troufá a umí, jde
do toho,“ usmívá se Ličma-

nová. Ta si pochvalovala rov-
něž i výkony začínajících
plavců. „Některé děti možná
překvapily samy sebe. Vždyť
to byly pro ně premiérové zá-

vody a mnoho z nich si vy-
plavalo medailová umístění.
Mezi takové nováčky patřila
třeba Terka Seberová
z Brušperku, ale i Viktor Lang

nebo Lojzík Švrček,“ chválila
začínající plavecké naděje
Ličmanová.
Odpolední čas byl již vyme-

zen závodním plavcům. „Nej-
rychlejších časů v hlavním
závodě dosáhli Míša Tůmová
a Martin Polach,“ těšilo Lič-
manovou.
Svůj prostor dostali rovněž i

plavci s postižením. „Tito
plavci nám uzavírali dopoled-
ní program a opět ukázali
svou stále lepší kondici. Kaž-
doročně se k nám připojují
nové a nové děti, které se ne-
bojí vyzkoušet si trochu toho
adrenalinu. Prostě se naplňuje
naše krédo, že plavání je pro
každého, neexistuje výjimka.
U nás může plavat každý,“
dodává Iveta Ličmanová
z PO Frýdek-Místek. (red)

DĚTImají o plavání velký zájem. Foto: archiv oddílu
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