
 

 

Husky CUP – řezbářské sympózium věhlasné tradice, tentokrát s českou účastí 

 

Přibližně 30 km za hranicemi České 

republiky (směrem od Litvínova) 

poblíž městečka Mulda se koná 

každoročně (letos již 17. ročník) 

největší řezbářské sympóziíum 

v Evropě – HUSKY CUP. Každoročně se 

zde setkávají ti nejlepší řezbáři 

z celého světa a letošní HUSKY CUP 

byl o to zajímavější, že díky svým 

skvělým výsledkům byly pozvání i 

řezbáři z České republiky. 4 z nich jsou 

zároveň i členové ECHO CARVING 

TEAMU (Jan Paďour, Radek Smejkal – z českého týmu a Adam Bakoš a Miroslav Trnovský ze 

slovenského týmu). Dalšími dvěma řezbáři z ČR byli Petr Krejcar a Robert Musil. Akce se letos 

uskutečnila od 3. do 5. června. 

ECHO CARVING TEAM (pro ty co ještě nevědí) 

je uskupení řezbářů, kteří používají pily 

značky ECHO a tím tuto značku i prezentují 

vůči veřejnosti. Tento projekt by nikdy 

nevznikl nebýt základní myšlenky a otce 

celého projektu Radka Smejkala, který 

společně se společností MOTOR JIKOV GREEN 

a.s. dali vzniknout tomuto projektu. 

V současné době má český tým 3 zlaté členy a 

7 stříbrných členů, slovenský tým pak 2 zlaté 

členy. Více o tomto projektu se dozvíte na oficiálních stránkách www.echojapan.cz. Pro 

HUSKY CUP byly vytvořeny speciální dresy pro řezbáře, které si můžete prohlédnout níže 

v galerii. 

Nyní se vraťme zpět k HUSKY CUP – letošním tématem sympózia bylo: 

říje a boj evropských zvířat a o tom, že bylo skutečně se, na co dívat se 

můžete přesvědčit v galerii pod článkem. Pro znalce řezbářské práce 

bylo určitě potěšením vidět jednoho z nejlepších řezbářů na světě – 

Boba Kinga, který ke své práci používá právě pily značky ECHO. 

Samotný Bob King se velmi rychle seznámil a spřátelil i se členy ECHO 

CARVING TEAMU a byl velmi nadšený, že podobně jako v USA, tak i 

v České a Slovenské republice existuje projekt, podporující kvalitní 

řezbáře používající pily značky ECHO.  

http://www.echojapan.cz/


 

 

Dalším a velkým lákadlem byl německo-český souboj v disciplíně zvané SPEED CARVING 

(rychlo řezba), kdy museli za hodinu práce řezbáři vyřezat hotové dílo, které následně bylo 

vydraženo ve veřejné aukci. Na základě hodnoty vydražených děl byl tento souboj hodnocen. 

Před konečným dnem byli stále ve vedení čeští řezbáři, až v poslední den se do vedení dostali 

němečtí řezbáři, ale opravdu se jednalo o zdařilý souboj, který asi nakonec ovládla národní 

čest ☺. 

Velkým úspěchem bylo 3. místo Radka Smejkala mezi 18 řezbáři 

v individuálním hodnocení jednotlivých řezbářů. Tímto bychom 

mu rádi poblahopřáli a rádi bychom mu popřáli další takové 

úspěchy. V dalším roce už je opět česko-slovenská účast ECHO 

CARVING TEAMU přislíbena. Proto bychom chtěli všechny, kteří 

mají o tuto událost zájem či obecně o řezbářství, srdečně pozvali. 

Více o této akci (jen v němčině) se můžete dozvědět zde: 

www.huskycup.de.  

OSOBNĚ BYCH RÁD JEŠTĚ PODĚKOVAL RADKOVI, JANKOVI, 

ROBERTOVI, PETROVI, ADAMOVI A MÍROVI ZA ÚČAST NA HUSKY 

CUPU.  

Na obrázku v dresech HUSKY CUP, ECHO: 

První řada zleva: Radek Smejkal, Petr Krejcar, Adam Bakoš 

Druhá řada zleva: Miroslav Trnovský, Jan Paďour, Robert Musil 

http://www.huskycup.de/

