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VSETÍN (ppr) Focení na tablo jim tr-
valo celý den. Byla u něj kadeřni-
ce,maskérka i svačina a byla to jed-
na z mála společných akcí, u které
se nepohádali.
„Čímméně nás je, tím víc se há-

dáme,“ říkámaturantMiroslav Trč-
ka. Jeho smích ale prozrazuje, že
to s hádkami nebude tak vážné.
Třída z oboru kuchař-číšník na

Střední odborné škole Josefa Sou-
sedíka ve Vsetíně vyhrála ve Zlín-
ském kraji hlasovací soutěž o nej-
lepší tablo. Pořádal ji server
www.rajce.net.
„Na soutěž mě upozornil inter-

netový vyhledávač,“ vysvětlil Trč-
ka. Tak proč to prý nezkusit?
Téma na tablo přitom hledali

dlouho. Sledovali tabla svých před-
chůdců, sbírali nápady, kritizovali.
„Jediné, na čem jsem se shodli,

hned bylo, že nechceme jen klasi-
ku,“ popisuje mladík. To znamená
portrétní fotky se jménem.
Když se nápadymnožily, napsa-

li je všechny na tabuli a hlasovali.
Vyhrálo retro.
Studenti doma našli gramofono-

vou desku, starý fotoaparát a další
rekvizity. Gramofon a rádio, které
tablo doplňují ve výloze obchodu,
jim půjčil vsetínský sběratel.

Nejdůležitější část prací na tab-
lu, tedy focení, rozdělili na dvě čás-
ti. „Většina holek se fotila dopoled-
ne a my zatím čekali v hospodě,“
směje se Trčka.
Druhá skupina, přestože byla

převážně pánská, se však fotila stej-

ně dlouho. Každého ze třídy to vy-
šlo zhruba na 400 korun.
Unikátní je tablo ještě jednou

věcí: je na něm jen 15 fotografií.
„Na začátku nás bylo ve třídě

32, ale během studia postupně
odešli,“ vysvětluje Trčka.

Co bude s vítězným tablem dál?
Studenti ho věnují třídní učitelce,
jen bez gramofonu a rádia.
„Máme dobrý vztah. Ne vždyc-

ky a ne všichni jsme s ní vycházeli,
ale jako lidi máme dobrý vztah,“
podotkl čerstvý absolvent.

ZLÍN Do voleb o senátorské křeslo
ve volebním okrsku Zlínsko jde
s přesvědčením, že může hodně
změnit, i když za ním nestojí poli-
tická strana. A vyzývá lidi, aby ho
následovali. Nezávislých senátorů
prý potřebujeme víc.
„Moje volba bude vlastně refe-

rendum, jestli lidé chtějí zachovat
současnou politiku, nebo niko-
liv,“ říká Tomio Okamura.

Svou kandidaturu jste oznámil
o víkendu. Proč až nyní, když se
o ní tak dlouho spekuluje?

Protože jako nezávislý kandidát
potřebuji určitý počet podpisů
a ty jsem právě získal.

Proti vám budou stát zkušení po-
litici. Nejste v nevýhodě?
Právě že jsou to všechno politici,
kteří už měli šanci se ukázat. Mě
budou lidé volit, jestliže jsou
s nimi nespokojení. Když řeknou,
že chtějí dál současnou politiku,
bude to pro mě ta nejlepší zpráva.
(smích)

Vaši protikandidáti kritizují, že

jste se v kraji obje-
vil až kvůli volbám.
Kde jinde bych měl
kandidovat než
tady, kde mám rodi-

nu? Maminka pochází z Bystřice
pod Hostýnem a má šest souro-
zenců. Babička pracovala u Bati
a všichni moji příbuzní žijí v ce-
lém Zlínském kraji.

Co můžete změnit, když budete
senátorem? Budete mít jen svůj
jeden hlas.
Budu teď konkrétní. Starosta Bře-

zové si stěžoval, že k nim dělají ná-
jezdy zloději ze Slovenska, kteří
kradou auta. Zachytily je kamery,
ale policie mu řekla, že přijede až
druhý den autobusem, protože
nemá benzin do aut. Objednal
jsem se jako obyčejný občan k po-
licejnímu prezidentovi Lessymu,
řekl mu to a vzápětí už to policie
řešila. Té práce, co může senátor
udělat, je spousta. Ale lidé často
toho svého ani neznají.

Jste podnikatel, co bude s vašimi
firmami?

Omezím podnikání na minimum.
Zastavit ho by nebylo moudré.
Živí mě to, že do republiky vozím
zahraniční turisty, ti tady utrácejí
a tím dávají práci tisícům dalších
lidí.

Kolik vás bude stát kampaň?
Rozhodl jsem se pro 800 tisíc ko-
run. Vlastních. Ve čtvrtek zveřej-
ním svá daňová přiznání, dolo-
žím, že jsemnikdy neměl ani půjč-
ku ani státní dotace a vůbec nic
společného se státní sférou.

Petra Procházková

Krátce
KROMĚŘÍŽ

Cesta Kroměříž – Břest
už je částečně průjezdná
Silničáři dnes částečně uvolnili
úsek od sjezdu z kroměřížské dálni-
ce po začátek obce Břest. Ještě vče-
ra jej úplně blokovala oprava silni-
ce, kterou poničily těžké stroje při
stavbě dálnice D1. V Břestu opra-
vují i další úseky silnic, všechny
práce byměly být hotové v nejbliž-
ších dnech, přestože původně byly
naplánované do konce června.

(ppr)

ZLÍNSKÝ KRAJ

Noc kostelů přilákala
desetitisíce lidí
Rekordní počet návštěvníků letos
absolvovalo Noc kostelů. Ve Zlín-
ském kraji jich bylo téměř 67 tisíc,
tedy o pět tisíc víc než loni. Akce se
konala v noci na sobotu. V olo-
moucké arcidiecézi, do které patří
i Zlínský kraj, bylo otevřeno cel-
kem 185 kostelů. Smyslem Noci
kostelů je ukázat objekty netradič-
ním způsobem, navíc i pro ty, kteří
je běžně nenavštěvují. (ppr)

LIPTÁL Jako malý kluk chtěl být ar-
mádním pilotem nebo kosmonau-
tem. Jenže je z něj dřevorubec.
A dokonce ten nejlepší v Česku.
Šestadvacetiletý Jan Svoboda je

už sedminásobným mistrem re-
publiky v dřevorubeckém sportu.
Svůj prozatím poslední triumf
v šampionátu Stihl Timbersports
vybojoval včera v domácím pro-
středí v Liptálu, kde Svoboda žije.
„Je to fantastické vyhrát posed-

mé, a ještě doma,“ usmíval se Svo-
boda. Když ve svých svalnatých ru-
kách držel sekyru a neuvěřitelně

rychle sekal do dřeva, připomínala
atmosféra v amfiteátru fotbalový
zápas.
Emoce byly všudypřítomné

a při jednotlivých disciplínách hle-
diště burácelo. Diváci křičeli, dupa-
li, pískali a hnali ho za vítězstvím.
„Honzo, jedem,“ ozývalo se.
„Děkuji divákům za skvělé pro-

středí, především díky nim se mně
podařilo zvítězit,“ reagoval Svobo-
da. Fyzičku trénuje výhradně v prá-
ci, techniku doma.
„Pravidelné ale ty tréninky ne-

jsou, jsem živnostník, takže jak

zbude čas,“ popsal. Letos má ale
natrénováno slušně – od začátku
roku pracoval ve Francii, kde kácel
stromy v extrémních horských
podmínkách.
Svoboda se narodil ve Valaš-

ském Meziříčí a v Liptále, odkud
pochází jehomaminka, žije od šes-
ti let. A v amfiteátru bylo hodně
znát, že jsou na něj lidé hrdí.
Ale fandili i dalšímu místnímu

borci se sekyrou či pilou v ruce;
René Skalický nakonec skončil na
11. místě.
„Jsou to ohromně šikovní kluci,

jsme na ně pyšní,“ potvrdila Mag-
da Hučíková z Liptálu, která sedě-
la v hledišti.
Do amfiteátru se vejde pět tisíc

lidí, ale včera jich tam mohlo být
i víc. Dřevorubecký sport je v Čes-
ké republice poměrně mladý, prv-

ní závody se konaly před dvanácti
lety. A pokaždé na jiném místě.
Tentokrát se závodníci poprvé sje-
li ve Zlínském kraji.
Samotný šampionát pochází

z USA a skládá se z několika disci-
plín. „Mistrovství České republiky
je vlastně takový šestiboj,“ vysvět-
lil jeden z organizátorů Kryštof Ša-
backý. Dvě disciplíny vyžadují se-

kyru, další pily. Motorové i obyčej-
né jednomužné. Nejvíc respektu
budí takzvaný springboard, při kte-
rém závodníci šplhají do výšek,
aby zhruba třimetry nad zemí uťa-
li kmen stromu.
Nejprve si musejí vysekat škví-

ru, do které dají springboard, tedy
prkno se železným hrotem. Vysko-
čí na něj a dělají zásek pro druhé.
Teprve pak, když balancují na

úzkém a pružícím prkně, přeseká-
vají špalek o průměru skoro 30 cen-
timetrů.
Janu Svobodovi na něj stačilo

26 seknutí. „Tipoval jsem, že to
bude tak 24 ran, takže je to dobré,“
usmíval se, když splnil první disci-
plínu. „Pořád si dobře pamatuji,
s jakým strachem jsem poprvé ba-
lancoval na druhém prkně.“ To se
psal rok 2004.

Springboardem se začíná proto,
že je mimořádně fyzicky náročný.
Závodník unavený po několika dis-
ciplínách by se mohl zranit.
V Liptále jej všichni absolvovali

ve zdraví, i když obecenstvo vidělo
i pády.
Další disciplíny už závodníci při-

jímali lehčeji, ale pro diváky neby-
ly o nic méně atraktivní. Motorové
pily, z nichž některé mají výkon
motoru podobný jakomenší osob-
ní auto, taky budí respekt.
I když šlo o mistrovství republi-

ky, porota byla mezinárodní. Stej-
ně jako časoměřiči. Kdo nesplnil
v časovém limitu, byl diskvalifiko-
ván.
„Nemá smysl se vysilovat před

dalšími závody,“ dodal organizá-
tor Šabacký.

Petra Procházková

Mistrem České republiky v dřevorubeckém sportu
se stal už posedmé, poprvé to však bylo přímo v obci,
kde žije. Jan Svoboda z Liptálu včera ovládl celý
šampionát a zisk titulu si pořádně užíval.

Dřevorubci v Liptále
Divácky nejatraktivnější součástí
závodu byl takzvaný springboard
(snímek vlevo), při kterém
závodníci šplhají do výšky, aby tři
metry nad zemí uťali kmen stromu.

Diváci Do liptálského amfiteátru přišlo kolem pěti tisíc návštěvníků,
vstup na nedělní akci byl zdarma a vyšlo i počasí.

Vítězové
Třída z oboru
kuchař-číšník
na SOŠ Josefa
Sousedíka
ve Vsetíně
skončila první.
3x foto: Rajce.net

Míříme ke hvězdám Třetí skončila třída 4.D z OA Zlín.

Třídíme
Nápad

studentům
Gymnázia
Kroměříž

vynesl druhé
místo.

Nejlepší tablo mají kuchaři a číšníci ze Vsetína

„Děkuji divákům
za skvělé prostředí,
především díky nim
se mně podařilo
zvítězit.“

Silák v akci Jan Svoboda z Liptálu se stal mistrem České republiky v dřevorubeckém sportu. Vyhrál v obci, kde sám bydlí. 4x foto: Luděk Ovesný

»

„Moje volba bude referendum o současné politice“

INZERCE

Automobily-popt.
JAKOUKOLIV Š-FELICII.T:604118269

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

„Honzo, jedem!“ Elitní
dřevorubec je z Liptálu


