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Rohatec – Narodil se ve stejný den a měsíc jako Tomáš Garrigue Masaryk, také v Hodoníně a má i
stejné jméno. Není mu ještě ani třiadvacet let, má už ale jasný cíl. Chce oživit ducha první republiky,
Masarykova Československa, a proto spolu s dalšími založil Československý federální výbor. Ten
má sdružovat podobně smýšlející Čechy i Slováky.
"
Tomáš Báborský je vysoký, černovlasý student s klidným hlasem. Od narození bydlí ?v Rohatci, kde
také navštěvoval základní školu. Dále pokračoval na technické lyceum ve Strážnici. „ V sedmnácti jsem
se rozhodl, že půjdu do klubu vojenské historie. Už od malička mě bavila armáda a bojové ukázky.
Hledal jsem tedy klub, ve kterém bych se podobným věcem mohl věnovat," popisuje Báborský.
Nakonec se připojil ke klubu vojenské historie s názvem 19. prapor Stráže obrany státu. „Stěžejní
pro něj byla první republika, a tak jsem se o ni začal velmi zajímat. Po nabytí znalostí a vědomostí se
mi toto období velice zalíbilo," vzpomíná
Po střední škole se Báborský rozhodl, že zkusí život v armádě. Chtěl jej propojit s vysokoškolským
studiem. „Šel jsem na Univerzitu obrany. Předtím jsem musel podstoupit základní dvouměsíční výcvik
ve Vyškově," zmínil student.
Po dvou letech studia na Univerzitě obrany se rozhodl více se věnovat technice, navíc mu zdravotní
stav nedovolil pokračovat na vojenské škole. Přešel tedy na Vysoké učení technické.
Myšlenky ?z klubu i Československé obce legionářské, jejímž je také členem, nasměrovaly
Báborského k vytvoření Československého federativního výboru. „Hodnoty a myšlenky první republiky
byly velmi hodnotné," říká člen výboru a jeden ze tří zakladatelů. Dalšími dvěma jsou Čech a Slovák.
Výbor usiluje o propagaci myšlenky vzniku Československa jako federace. „Chceme, aby byla
společná armáda a ministerstvo zahraničí, ale rezort by mohl být pro každý federativní celek zvlášť,
pro Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Chceme, aby se k nám lidé přidávali a my s nimi mohli
debatovat. Nejenom ?o morálce a vlastenectví, ale i o politice a ekonomii, snažit se najít tu nejlepší
cestu," vyložil představy výboru Báborský."
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