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V současných horkých dnech se na-
bízí otázka, jak je to vlastně s koupá-
ním v Jihlavě? Jistě, máme Vodní ráj, 
nabízí se však několik ale. Dnes velice 
populární vodní zábavní parky nabízejí 
velké množství atrakcí od tobogánu po 
posilovnu. Až na jednu, a to je bohužel 
plavání. I při poloviční obsazenosti ani 
plavecký bazén nedokáže poskytnout 
pohodlí klidného plavání. 

Přiznám se, nejsem příznivec chloro-
vané vody a vykachlíkovaných bazénů, 
proto jsem v Jihlavě hledal, jak se mezi 
potápěči říká, „volnou vodu“. Výsledek 

Diváky i pořadatele dřevorubeckého 
mistrovství Evropy EUROJACK po-
těšilo, že mezi závodníky jsou kromě 
zkušených českých závodníků i nové 
naděje. Jeden z mladých reprezentan-
tů je přímo domácí. Radek Šerý z Pá-
vova nejen že se přihlásil do sobotní 
kvalifi kace, ale úspěšně se z ní probo-
joval i do nedělního fi nále. 

V EUROJACKu soutěžíte rok, 
ještě je možné vás řadit mezi no-
váčky. Dostat se z kvalifi kace do fi -
nále mezi nejlepší evropskou dva-
cítku, to vůbec není špatné. Co na 
to říkáte vy sám? S jakými ambice-
mi jste do závodu šel? 

Jsem nadšený. Dostat se do fi nále 
hned v druhé sezóně je pro mě malá 
výhra. O to víc, že se to povedlo v do-
mácím prostředí před domácím pub-
likem. 

Jediná ambice je nezranit se :) S tím 
nastupuju do každého závodu. Beru 

to zatím jako zábavu a užívám si to. 
Do kvalifi kace jsem nastupoval s tím, 
že bych mohl něco předvést a snažit 
se dostat do fi nále, to asi očekávali i 
známí a kamarádi. Ale ve fi nále jsem 
si to opravdu jenom užíval. Tam už 
ode mne nikdo nic nečekal :)

Co vás k závodění v EUROJACKu 
přivedlo? 

Vždycky mě tento sport zajímal a lí-
bil se mi. Na prvním jihlavském EU-
ROJACKu jsem se bavil s Davidem 
Sílou, že bych to rád zkusil a že mě to 
zajímá, ale nějak jsem se k tomu ne-
rozhoupal. Pak přišel bratránek Pepa 
Krejčí (další mladý český závodník, 
účastník soutěže. Pozn. red.), že do-
mluvil s Davidem trénink a jestli bych 
to nechtěl vyzkoušet. Tak jo, jeli jsme 
za ním na jeden trénink a asi za tři 
týdny byl závod v Jihlavě. Od té do-
by jsem u toho zůstal a navštívil kaž-
dý závod. 

Slovo zastupitele

Koupání v Jihlavě?
byl neuspokojivý, jak Stará plovárna, 
tak rybník Borovinka rozhodně nena-
bízí plavecký zážitek bez zdravotních 
následků. 

Možná by stálo za úvahu, zda by se 
se stavem těchto vodních ploch nedalo 
něco dělat. Jako vše, je to sice o fi nan-
cích, ale pokud může město investovat 
miliony do cyklostezek, které se na ně-
kterých místech budují zcela nevhod-
ně a v rozporu se zdravým rozumem 
(a našlo by se mnoho dalších projek-
tů, do kterých se pumpují fi nance v 
množství takřka neomezeném), jistě 
by se našel způsob, jak fi nančně pokrýt 
úpravu a údržbu vodních ploch. 

Jde však také o to, zda není současný 
stav záměrný, jestli se z Vodního ráje 
uměle nevytvořila slepice snášející zla-
té vejce a pro jistotu se nezlikvidoval 
zbytek chovu. Na závěr bych chtěl po-
přát všem příjemné léto a klidnou do-
volenou.

 Stanislav Doležal,
 Zastupitel města za KSČM

Zapojil se i domácí reprezentant

RA DEK ŠERÝ z Pávova se probojoval 
až do fi nále EUROJACKu.
 Foto: Milan Slavinger

O víkendu 8. a 9. srpna 2015 hostila 
Jihlava již počtvrté závod prestižního 
seriálu dřevorubeckých sportů EU-
ROJACK 2015. Český závod byl tře-
tím a zároveň fi nálovým závodem v le-
tošní sezoně.

Závod se konal v areálu letního kina 
Malý Heulos, letošní počasí divákům i 
závodníkům přálo až moc - teploty by-
ly tropické.

Stejně jako v minulých letech dopro-
vázel napínavé klání nejlepších dře-
vorubců Evropy vyzkoušený recept 
doprovodného programu formou fes-
tivalu minipivovarů „Jihlavské pivní 
pábení“ a večerní festival s příznačným 
názvem Pilník.

V sobotu odpoledne proběhla kva-
lifi kace, které se zúčastnilo 19 závod-
níků ze šesti zemí, z toho hned pět zá-
vodníků z České republiky. Nově letos 

přijeli i tři závodníci z Francie. Bojova-
lo se o 11 postupových míst do neděl-
ního fi nálového závodu, do kterého již 
bylo automaticky nominováno sedm 
přihlášených, momentálně nejlep-
ších závodníků seriálu Eurojack 2015. 
Kvalifi kaci vyhrál Švéd Calle Svadling, 
z Čechů si postup zajistil zkušený Jin-
dřich Pražák a teprve rok soutěžící Ra-
dek Šerý, kterému fandilo mnoho di-
váků, jelikož  Radek žije v části města 
Jihlavy, v Pávově.

Po sobotní kvalifi kaci se odehrál ješ-
tě samostatný závod v lezení po kme-
ni do výše 10 metrů a samostatný zá-
vod v řezání silnými pilami Powersaw. 
V závodě v lezení se představil i David 
Síla, který k veliké radosti dvoutisíco-
vého publika skončil druhý. David se 
objevil také v závodě s pilami Power-
saw a podařilo se mu kvalifi kovat mezi 

čtyři nejrychlejší závodníky do neděl-
ního fi nále. 

V neděli odpoledne byl jihlavský 
„amfík“ připravený na velkolepé fi ná-
le, ve kterém se publikum mohlo těšit 
na boj v šesti dřevorubeckých disciplí-
nách za účasti 18 sportovců. Kromě 
dvou českých kvalifi kantů  mohlo do-
mácí publikum fandit i Davidu Sílovi, 
který měl díky umístěním v aktuální 
Top 10 seriálu Eurojacku místo ve fi -
nále již jisté. Fandilo se opravdu z pl-
ných plic, a to nejen těmto dvěma, ale 
velice sportovně všem výkonům. Za to 
patří publiku veliké díky.

Závod to byl vydařený a napínavý a 
výsledky zkušenějších závodníků se 
postaraly o parádní podívanou. Letos 
navíc měli lidé z publika poprvé mož-
nost přihlásit se, aby si na vlastní kůži 
vyzkoušeli disciplínu single buck, tedy 

řezání špalku ruční pilou. Až do po-
slední chvíle nebylo jasné, kdo závod 
vyhraje, protože úřadující mistr Evro-
py Armin Kugler z Rakouska a domácí 
David Síla si oba vedli výborně. 

Ještě před vyhlášením vítězů fi ná-
le se předvedli natěšenému publiku 
čtyři nejlepší závodníci ze sobotního 
samostatného závodu Powersaw. Ví-
tězem tohoto samostatného závodu 
se v čase 8,19 vteřin stal Armin Kug-
ler. Druhý skončil David Síla s časem 
8,75 vteřin.

Poté už nastal čas vyhlásit pořadí a 
vítěze velikého fi nále. Armin Kugler a 
David Síla měli nakonec stejný počet 
bodů a proto rozhodl součet času. Ví-
tězem závodu se nakonec stal úřadu-
jící mistr Evropy z Rakouska Armin 
Kugler a David Síla skončil na stříbr-
né pozici.  -tz-

Nejlepší dřevorubci Evropy v Jihlavě

Stanislav 
Doležal

Dřevorubectví je vaše profese?
Moje profese není čistě dřevorubec-

tví. Nějaký čas jsem se živil rizikovým 
kácením stromů a dřevorubectvím. 
Nyní se k tomu v práci také dostanu, 
ale už to není hlavní náplní. 

Jak se na závody připravujete?
Trénuju většinou s bratrem, který mi 

pomáhá připravit dřevo, stopuje čas 
a pak mi říká, z druhého pohledu, co 
jsem dělal za chyby. Většinou týden, 
někdy 14 dní, před závodem si přesek-
nu pár špalků a zkusím něco říznout. A 
pak to nechám náhodě. Fyzičku moc ne-
trénuji, tu mám natrénovanou z práce. 

Úspěšně zvládáte komunikaci s 
publikem, umíte si požádat o pod-
poru. Jak jste pak při samotném vý-
konu v disciplínách vnímal atmosfé-
ru areálu letního kina?

Tím, že to bylo v domácím prostředí 
a spousta přátel v publiku, tak komu-
nikace nebyla problém, závodu to do-
dalo úžasnou atmosféru. Při každém 
vstupu na pódium se ozvalo hlasité po-
vzbuzování, to člověku dodá energii a 
pořádnou chuť. V samotných disciplí-
nách to moc nevnímám. Přemýšlím 
nad tím, jak seknout či říznout a okolí 
vlastně ani neslyším. Ale jakmile stisk-
nu stoptlačítko časomíry, začnu zase 
vnímat okolí a je to velice příjemné.

Závody EUROJACK se odehráva-
jí v několika zemích Evropy. Uvažu-
jete do budoucna, že byste zkusil se 
zúčastnit i dalších závodů tohoto se-
riálu v zahraničí? 

Začal jsem minulý rok Jihlavou. Za-
čalo mě to bavit a tak jsem ještě s bra-
trem vyrazil do Německa. Letos jsme 
navštívili celý seriál. Zatím u tohoto 
sportu chci zůstat, takže plánujeme 
příští sezónu celou. -tz-


