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Fouká-li vítr od jihu, začíná výuka paraglidingu ve Vidči
Je tomu už osmnáct let, co Zdeněk Trčka
založil paraglidingovou školu MAC. Protože bydlí na Soláni, kurzy létání organizuje v Beskydech. První hodiny praktického
výcviku často trénuje se svými svěřenci na
videčském kopci za fotbalovým hřištěm.
„Mírně svažitá louka nám vyhovuje,
nejsou tu žádné překážky, ve vzduchu
se netvoří turbulence, takže pro první
pokusy je to ideální,“ řekl nám Zdeněk
Trčka. „Jelikož se jedná o jižně orientovaný svah, do Vidče jezdíme, když fouká
jižní vítr.“
Tak tomu bylo i první sobotní srpnové
odpoledne. V době naší návštěvy měli
účastníci kurzu „odlétány“ první dvě
hodiny. V tu chvíli se nad loukou ještě
nevznášeli, vítr jim však do padáků pěkně
foukal. A tak se nadšenci do létání učili
křídlo nejen správně přichystat, zvednout
nad hlavu a udržet v rovnováze, ale také se
s ním rozběhnout.

Svatební cesta na křídle
„Netušila jsem, že to bude tak fyzicky
náročné,“ svěřila se Blanka Juříková

že není nutné před zahájením kurzu absolvovat let v tandemu. „Já už jeden kurz
v MAC škole mám za sebou. Nejvýše jsem
se dostal sto metrů nad Javorový vrch
u Třince, kde je zhruba 500metrové převýšení oproti přistávací ploše. Když vzlétnete mezi ptáky, je to prostě nádhera!“
Že se lidé do školy paraglidingu v Beskydech vracejí, potvrdili i manželé Prantlovi z Jindřichova Hradce, kteří do Vidče
dorazili i s pětiměsíčním synem Tomášem.
Na kurzu létání se seznámili a zdaleka
nejsou jediným paraglidingovým párem.
Prantlovi si létání v Beskydech tak oblíbili,
že i svatbu měli na kopci. Své ano si řekli
v kapličce na Pustevnách a oddal je farář
František Cienciala, který se také v této
škole naučil létat.
-MTASpolečný start se účastníkům kurzu vydařil již po dvou hodinách praktického výcviku na videčské louce. V tu chvíli ale ještě nevzlétli.
Foto: K. Smutková
z Jeseníku. „Zatím pořád dokolečka
šlapeme s padákem na zádech nahoru
a dolů. Doufám, že se také vzneseme
a dostaneme křídla,“ přála si Blanka,
která se do kurzu přihlásila se svým

manželem Honzou. Brali se 6. května a
výuku paraglidingu si vybrali jako svatební cestu.
Létání se novomanželé dočkali za pár
hodin. Jak se zklidnil vítr, posunula se
skupinka o několik desítek metrů výše
na kopec a začala se doopravdy vznášet.
„Na malých mezích se dostanete maximálně do výšky desíti až patnácti metrů,“ vysvětluje vedoucí školy. „Když se
naučíte startovat, ovládat padák, zatáčet
s ním a přistávat, pak už si troufnete i na
větší kopce s převýšením 400 až 500 metrů. Všimněte si, že každý začátečník má
připevněnu na rameni vysílačku, takže
kdykoliv můžeme pomoci s navigací a
správným stylem manévrování. Jeden
instruktor je na startu a druhý na přistání, pořád je máme pod kontrolou,“ dodal
zkušený paraglidista.

Létat se musí s rozumem

Blanka a Jan Juříkovi na své netradiční svatební cestě.

Foto: K. Smutková

Začít s paraglidingem se dá v každém
věku. Do kurzu se mohou přihlásit mladí od patnácti let, horní věková hranice
omezena není. Podmínkou přijetí je ale
lékařská prohlídka. Ve škole pamatují
devětašadesátiletého účastníka, který

získal osvědčení pilota. Na naši námitku, zda to přece jen není nebezpečné, Z.
Trčka odpověděl: „Každý pilot má teoretické vzdělání v meteorologii, termice,
aerodynamice a stavbě křídla, předpisech
a dalších nezbytných znalostech. Když
není pro praktickou výuku v terénu příznivé počasí, sedíme v učebně a účastníky kurzu vzděláváme. Člověk musí létat
s rozumem. Respektovat přírodu, počasí, nepřeceňovat své síly a zkušenosti.
Takže pokud se vyvarujete nevyhovujících povětrnostních podmínek, zbytečně neriskujete, například neprovozujete
akrobacii v malých výškách, je to sport
bezpečný jako každý jiný,“ uzavřel Zdeněk Trčka.
Účastník kurzu Ladislav Kručinský
z Ostravy-Poruby doporučuje zájemcům
o paragliding vyzkoušet nejdříve tandemový let. „Se sousedem, který mne k tomuto
koníčku přivedl, jsem odlétal ve dvojici
spoustu hodin. Přihlásil jsem se do kurzu,
abych se zdokonalil v teorii a získal kvalifikovanou licenci pilota. Chci to už zkusit
sám,“ dodal pan Ladislav.
Jan Kalina, který na osmidenní výcvik
paraglidingu přijel z Jihlavy, si zase myslí,
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Kurzy létání často sledují i diváci. Mají-li zájem si křídlo otestovat, vedení paraglidingové školy jim to umožní.
Foto: K. Smutková
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Potlesk pro nejstaršího a nejmladšího účastníka jubilejních oslav
První srpnové sobotní odpoledne se na
Výletišti sešlo zhruba pět stovek účastníků
z Vigantic, ale i z okolních obcí a Rožnova. Společně oslavili 600 let založení
obce s 993 obyvateli. Starosta Aleš Depta
občany v úvodu slavnosti pozdravil a také
jim poděkoval za práci, kterou pro svou
vesnici odvádějí. Rozkvět Vigantic ocenil
i radní Zlínského kraje Josef Slovák
a další hosté, kteří ve svých krátkých
vystoupeních přítomné srdečně pozdravili.
Obecní úřad využil slavnostní příležitosti a ocenil aktivní práci občanů
v místních spolcích. Za hasiče převzali
dárky Roman Grigorescu, Stanislav Šturala, Jaroslav Novotný a Radek Válek, za
sportovce Jaroslav Baroš, Miroslav Janík
a Josef Fojtášek a za myslivce Michal Slovák, Josef Mikunda a Vítězslav Baroš.
Na Výletiště přijel na invalidním vozí-

ku i nejstarší vigantický pamětník Josef
Bukovjan (na snímku), kterému je úctyhodných 98 let. Na oslavách 600 let
Vigantic nechyběli ani Erika a Marek
Barabášovi se svou třítýdenní dcerou
Beatou, zatím nejmladší občankou
Vigantic. Josefa Bukovjana i rodinu Barabášovu účastníci oslav přivítali velkým
potleskem.
Pak už Výletiště patřilo dobré zábavě a
tanci. (A také skvělému občerstvení, o něž
se mimo jiné postarali vigantičtí myslivci,
kteří navařili 400 porcí výborného zvěřinového guláše.) Přítomní se zasmáli humorné divadelní scénce místního Sboru dobrovolných hasičů, zazpívali si společně s
vigantickou rodačkou Alenou Valovou a
zatančili s cimbálovou muzikou Radhošť
a dalšími hudebními soubory. Když byla
zábava v nejlepším, nad Viganticemi zazářil nádherný ohňostroj.
-MTA-
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Cisterna zašovských dobrovolných hasičů v novém kabátě
Sbor dobrovolných hasičů v Zašové
získal do svého autoparku od valašskomeziříčské Požární stanice Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje
výjezdovou Tatru 815 v roce 2008. Tehdy
to byla velká událost. Auto s cisternou o
objemu 8 500 litrů mělo sice odslouženo
dvě desítky let, ale pro 103členný kolektiv zašovských hasičů znamenalo velký
přínos. Mnohokrát tatrovku využili při
požárech, povodních a různých technických a jiných haváriích v obci a okolí.
Aby mohla Tatra 815 dobře sloužit,
potřebovala rozsáhlejší opravu. Jak Spektrum Rožnovska informoval zašovský
místostarosta Jiljí Kubrický, obec uskutečnila výběrové řízení na výměnu děravé
nádrže. „Opravy se letos v květnu ujala
firma ZEKA ze Slavičína. Protože po
odpláštění cisterny prakticky nebylo možné použít původní plechy, dostala Tatra
i celý nový kabát. Staré dveře, umožňu-

jící přístup do manipulačního prostoru
kolem cisterny, byly vyměněny za rolety
a praktické výklopné dveře. Podvozek
byl ošetřen antikorozním nástřikem a

uskutečnily se i další opravy související
s funkcí vozidla při zásahu,“ říká místostarosta. „Celková částka za opravu
hasičského vozu se vyšplhala k 700 000

Výjezdová Tatra 815 je opět připravena k výjezdu.

Foto: M. Procházková

korunám. Ovšem 200 000 korun formou
dotace uhradil Zlínský kraj a zbytek
zaplatila obec Zašová ze svého rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že máme jednu z nejvytíženějších výjezdových jednotek dobrovolných hasičů ve vsetínském okrese,
věříme, že jim bude Tatra po opravě ještě
dlouho a dobře sloužit,“ dodal Kubrický.
Jak uvedl Václav Pospěch, velitel
zašovského Sboru dobrovolných hasičů, od ledna do začátku května 2011,
kdy byla Tatra odvezena na opravu,
vyjížděli členové sboru ke třinácti požárům a čtyřikrát kvůli technické pomoci. „Naše jednotka je vedená ve třetí
výjezdové skupině. Vyjíždět máme do
desíti minut od vyhlášení poplachu,“
zdůraznil velitel Pospěch. „Nám se to
však daří do pěti minut. V okrese i kraji
jsme hodnoceni jako jedni z nejlepších,
několikrát naši práci ocenil zlínský
hejtman,“ dodal Václav Pospěch. -mia-

Zaujalo nás
Oprava střechy na faře ve Veselé byla
dokončena v druhém srpnovém týdnu.
Začala počátkem června a náklady byly
odhadnuty na 1 340 000 korun. „Konečná faktura však bude nižší, protože jsme
si hodně věcí zajištovali brigádnicky díky
obětavým farníkům,“ sdělil Spektru Rožnovska farář Jiří Polášek. „Občané přispěli
do veřejné sbírky částkou 370 tisíc korun.
Kromě toho se přímo ve Veselé vybralo
po domech neuvěřitelných 95 tisíc korun.
Jsme rádi, že se nám společně podařilo
zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která je spolu se zašovským kostelem
svatého Martina dominantou obce,“ dodal
farář. Po ukončení rekonstrukce ve Veselé bylo lešení převezeno do Zašové kvůli
dokončení výměny rýn na kostele z těch
stran, kde by oprava z lana byla příliš riskantní.
-še-
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