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DU!E. NE" DOSP#JE K DOKONALOSTI, ZTRÁCÍ ZKROUCENÉ PROU"KY. Díval jsem se jak padají
k zemi a zkou!el hádat, kter" bude ten poslední. Poslední p#ebytek
hmoty, ne$ se du!e spojí s t%lem a dovolí mu vydat první tón. Doufal jsem,

$e zlatav"ch kudrn bude hodn%, proto$e znamenaly práci. N%kdo jako já se kdysi
musel hodit i v Cremon%. Mu$ se smetákem, &lov%k, kter" nic neumí, tak$e ho
nepustí ani do nejm%l&í zátoky housla#ského um%ní. Andrea Amati ale taky
obráb%l du!i. Mu$, kter" dal p#ed necel"m p'l tisícíletím tvar patrn%
nejznám%j!ímu nástroji sv%ta, musel pot#ebovat meta#e hoblin – pokud to
ned%lali jeho synové Antonio a Girolamo.
“M'$u to teda zamést?” zeptal jsem se v panice, $e m% p#edb%hne Václav Pikrt,
mlad!í kolega Jana Babtisty (pidlena. Kolega a taky trochu u&edník.
“Ale jo, klidn% nám tu pokli)te.“

STRUNY ZA STAVENÉHO

!

NAP SAL DAL I BOR DEMEL
F O T O G R A F OVA L J A N P ! E R O V S K "
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Ve vedlej‰ím pokoji nûkdo kvílel na housle, pfii‰el si vybrat
„nûco do dvou set tisíc, ale rad‰i míÀ“ a pod trojdíln˘m
oknem s v˘hledem na vstup do Franti‰kánské zahrady obãas
zaskfiehotala andulka. PfiiloÏil jsem ko‰tû k zemi a pomalu
hrnul odpad du‰e mezi dva, do L spojené ponky. Zákazník
v pfiedpokoji pfiestal hrát, sly‰el jsem jak hobliny ‰ustí po
podlaze. U StradivariÛ takov˘ klid nejspí‰ nebyl. Na houslích
pracovala celá rodina, do dílny
nejslavnûj‰ího houslafie historie si
zákazníci pfiicházeli pro nov˘ nástroj
kaÏd˘ t˘den.
“Hlavnû pofiádnû zameÈte kolem té basy,”
ozval se Václav a ukázal na kontrabas
ozdobnû vytrãen˘ doprostfied místnosti,
“paní ·pidlenová uÏ mi za to párkrát
vynadala.” U StradivariÛ by mi za ‰patnû
uklizenou dílnu nejspí‰ vynadal sám
velk˘ Antonio. Podle nûkter˘ch pramenÛ
zaãínal jako intarzér, uãil se u Amatiho
a dokonalé provedení jeho nástrojÛ
naznaãuje putiãkáfiskou povahu – a navíc
jako ‰éf rodinného klanu musel udrÏovat
kázeÀ. To posledního z houslafiského
rodu GuarneriÛ by nejspí‰ pár pilin na
nesprávn˘ch místech nerozhodilo.

Bartolomeo Giuseppe Guarneri fieãen˘ del Gesu dokonce na
pár let vymûnil houslafiskou dílnu za správu hospody a jeho
housle rozhodnû nejsou chvalozpûvem na detail. Hrají ale
stejnû fantasticky jako stradivárky.
„Na houslích je úÏasn˘, Ïe prostfiednictvím nástroje mÛÏete
nahlédnout do osobnosti houslafie,” zauvaÏoval Jan Baptista
·pidlen, mistr houslafi ve ãtvrté generaci a skuteãná du‰e
zdej‰í dílny. Pfiikládal horní desku rodícího se violoncella
k lubÛm a nevypadal zrovna spokojenû.
“Tady mi to letí o milimetr, budu muset ten lub pfiihnout,
nûkde jsem musel udûlat chybu...”
UvaÏoval jsem, co na nûj jeho nástroje prozradí za pár set let.
Porota houslafiské soutûÏe v Cremonû v roce 2003 udûlila jeho
houslím pomyslné zlato a stfiíbro. To se nikomu v historii
téhle houslafiské olympiády nepodafiilo. Zametal jsem piliny
u nejlep‰ího houslafie planety? U houslí jako umûleckého díla
absolutní hodnocení nemá smysl, ale myslet si to mÛÏu.
Jeho mlad‰í kolega a uãedník pfiestal hoblovat smrkov˘ kolík,
prohodil nûco o prokletí digitální ‰upléry, která mûfií na setinu
milimetru, a za pomoci nepopsatelnû zoh˘baného nástroje
a zubafiského zrcátka ho vpravil do tûla violy. Pomáhá Janu
·pidlenovi s opravami nástrojÛ, ale tuhle violu stavûl celou
sám a sám si ji i podepí‰e.
“Jo, sedí hned napoprvé, paráda.”
Du‰e se úspû‰nû spojila s tûlem a moje obhlíÏení
houslafiského umûní mohlo pokraãovat. Pomalé obhlíÏení
umûní, kolem kterého ãas protéká jako fieka pod mostem ke
stokrát opakované jedineãnosti.

FRANTI!EK !PIDLEN SE Z PODKRKONO! Í vypravil do
Ruska, udûlal konkurs na místo houslafie carské
konzervatofie v Moskvû, v roce 1907 se vrátil do

Prahy a otevfiel si dílnu a obchod. Jeho syn Otakar obchod
zvelebil, koupil dÛm v Jungmannovû ulici, roz‰ífiil ho a v roce
1948 napsal svému potomonkovi na zimní olympiádu ve
Svatém Mofiici slavnou vûtu: “Nechci syna lyÏafie, ale
houslafie.” OtakarÛv syn Pfiemysl ·pidlen vystudoval housle
na praÏské konzervatofii, jako sportovec to dotáhl aÏ do
národní reprezentace, ale budoucnost ãekala u ponku. Po
komunistickém pfievratu nicménû houslafiÛm hrozilo nahánûní
do státních dílen a fabrik, takÏe Otakar pomohl na svût Kruhu
umûlcÛ houslafiÛ. Stavitelé nástrojÛ se tak v oãích reÏimu
spolu s malífii a sochafii dostali do klidné zátoãiny
„svobodn˘ch povolání“. Pfiemysl ·pidlen komunistÛm
obûtoval otcÛv obchod. Mohl ale zÛstat v dílnû a vytváfiel
nástroje, které z mezinárodních soutûÏí vozily nejvy‰‰í známky

a jméno ·pidlen získávalo stále
svûtovûj‰í zvuk.
Na tohle jsem myslel, kdyÏ jsem maãkal
zvonek na dvofie domu, ve kterém zemfiel
Josef Jungmann. Na oblouk houslafiského
ãasu, kter˘ pro rodinu ·pidlenÛ zaãal
narozením Franti‰ka v roce 1867. Zatím
poslední houslafi dynastie, Jan Baptista
·pidlen se narodil o rovn˘ch sto let
pozdûji a proti svému rodinnému
pfiedurãení nijak neprotestoval, takÏe teì
jsem mohl pozorovat, jak nahé syrové
violoncello získává pod jeho rukama
tvar. Dfievo má sto let, kupoval ho pro
pfií‰tí generaci je‰tû asi dûdeãek Otakar,
ale ‰anci mají i zakladatelé nov˘ch rodÛ.
„Rodinná tradice je sice v˘hoda, ale
neznamená automaticky spásu,” podotkl
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.A KDE MÁME SMY!EC?.
Kdy! si u Jana "pidlena koupíte housle, p#ineste si sv$j. V%roba

smy&c$ je toti! obor s podobn'mystickou tradicí, jakou !ijí housle
a u "pidlen$ se neprovozuje. Ceny nejlep(ích kus$ hrav' p#esáhnou sto
tisíc korun. „Mo!ná bychom vám k houslím n'jak% smy&ec p#idali, ale

!e bychom je vybírali k nástroj$m jako s%r k vínu, to ne.“

.STUPN" VÍT"Z# .
V roce 2003 získal Jan "pidlen v Cremon'
najednou nejvíc cen v housla#ské historii.
Krom' prvního a druhého místa je(t' dv'

dal(í za zvuk a zpracování a cenu za
nejlépe zn'jící housle.

!
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Jan a znovu pfiemûfiil oblinu cella. „Patrick Robin, jeden
z nejlep‰ích svûtov˘ch houslafiÛ, zaãal od nuly. KdyÏ do toho
máte chuÈ a jste ‰ikovn˘, koupíte základní náfiadí a materiál na
pár houslí, zaãnete dûlat a kdyÏ to vypadá dobfie, nástroje
prodáte a va‰e jméno i zázemí postupnû roste. Rozhodnû to
není tak, Ïe si vezmete úvûr pût milionÛ,
dokonale vybavíte dílnu a je z vás úspû‰n˘
houslafi.”
„Ale kdo si nástroj od zaãáteãníka koupí,
mÛÏe mít vÛbec zákazníky?“
„Bez zavedené dílny jsou zaãátky jistû tûÏ‰í.
Housle jsou trochu mystick˘, málokdo jim
úplnû rozumí a velkou roli hraje dÛvûra
v konkrétního houslafie. JenÏe to jméno si
budejete dlouho a celé je to i otázka
statistiky. Z jednûch poveden˘ch houslí
slávu nezískáte, musí jich b˘t hodnû a nikdo
si nesmí stûÏovat.“
Statistika, hodnota jména, dobrá povûst,
legenda... Za guarnerky del Gesu dal pfied
ãtyfimi lety amatérsk˘ houslista Maxim
Viktorov v aukãní síni Sotheby’s pfiibliÏnû
66 milionÛ korun. Budou mít „‰pidlenky“
kolem roku 2300 podobnou hodnotu?
Vznikají podobnû. Dostává se jim je‰tû osobnûj‰í péãe neÏ
stradivárkám a nikdo si nestûÏuje, naopak.
„My jsme s tátou nikdy nebudovali spoleãnou v˘robu. KaÏd˘
jsme stavûli svoje housle. Táta mi samozfiejmû radil, jak udûlat
klenbu, jak silnou desku a uãil mû stavût cel˘ nástroj, ne jen
vyfiezávat ‰neky nebo pasovat luby, abych mohl pomoci jemu.“

P!ESTO"E JAN SVOJE PRVNÍ HOUSLE postavil jako
stfiedo‰kolák, rozhodnû to nebyla cviãná práce. Hrál
na nû totiÏ Josef Suk, coÏ znamená ocenûní samo

o sobû. Na stáÏi u houslafiské a restaurátorské firmy J.&
A. Beare v Lond˘nû pak vyrobil kopii slavn˘ch Guarneriho
Vieuxtemps a nauãil se umûní nápodoby. ProtoÏe kdyÏ
náhodou nemáte na
guarnerky, mÛÏete si
objednat kopii
i s „dobovou“ ‰pínou. A tu
nevyrobíte tak, Ïe nové
housle protáhnete blátem.
„Udûlat starou ‰pínu tak,
aby vypadala fakt stará
a správnû ‰pinavá není

jednoduché. A housle s patinou se prodávají nejlíp. Nikdo
nechce housle, které vypadají novû.“ Housle ve starém kabátû
se blíÏí cremonsk˘m legendám, nale‰tûné kousky pfiíli‰
pfiipomínají fabriku. A to je pro houslafie z téhle klidné dílny
nûco jako muãírna. Václav Pikrt se vyuãil v Lubech u Chebu,

nûkdej‰ím Schönbachu, malé sudetské
Cremonû. Bûhem jeho studia ale tamní
uãili‰tû zru‰ili a pfiesunuli do Chebu a na
praxi se chodilo to továrny. Do haly, v níÏ
v rámci optimalice v˘roby kaÏd˘ dûlal nûco
a na konci lidského pásu vypadly housle.
Pfiesnû sesazené, pfiesnû vyfrézované
a sklíÏené housle.
“Já dûlám ‰nek ãtrnáct dní,“ ozval se od své
violy. „Tam pfiijdete a na zemi leÏí pytel
‰nekÛ – a v‰echny stejn˘.”
Jan ·pilden na chvíli opustil cello, vstal
a podal mi sádrov˘ odlitek ‰neka, té dfievûné
zatoãeniny, která zakonãuje krk houslí:
„Podívejte se na tohle. Tenhle dûlal
Guarneri. Není nijak zvlá‰È hezk˘, nemám
pocit, Ïe by se mu nûjak v˘jimeãnû povedl.
Ale je jedineãn˘, uÏ nikdy stejn˘ neudûlal.
A to je na tom krásn˘. KdyÏ je kaÏd˘ nástroj

jin˘, kaÏd˘ má svÛj charakter.“
Následovala chvilka ‰kolení v továrním postupu v˘roby
houslí. Frézy, série, dokonalá pfiesnost – moÏná aÏ na
ebenovou dvojlinku, která obkruÏuje obrys desek a nedovolí
jim prasknout.
„Je to stavebnice, v‰echno do sebe pfiesnû zapadá, takhle
otrocky dokonale to my ani nedûláme,“ ukázal na sloÏitû
tvarované díly uvnitfi starého továrního kousku, „je to pokaÏdé
stejné. Nûkdy se tovární kus povede, mají tfieba dobré dfievo,
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.VZÁCNÉ POZ!STATKY STROM! .
Neexistuje mo!nost, jak ze "patného d#eva postavit dobré housle. Co!
znamená i p#íle!itost pro obchodníky s tím nejlep"ím. Na vrchní desky
se nejlépe hodí smrky ze svah$ ji!ních Alp a na spodky, luby a hlavice
javory z bosensk%ch les$. Nejlépe zní samoz#ejm& star"í d#evo, které

u! ztratilo houbovitou konzistenci, zk#ehlo a ztvrdlo.

!

ZA GUARNERKY
DEL GESU DAL P!ED
#TY!MI LETY AMATÉR
MAXIM VIKTOROV
V AUK#NÍ SÍNI

SOTHEBY’S 66 MILION$
KORUN. BUDOU MÍT
%PIDLENKY KOLEM
ROKU 2300

PODOBNOU HODNOTU?
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ale nástroji od mistra se nevyrovnají.“

ZNOVU VÁS NAPADNE, KUDY
vede hranice mezi legendou
a realitou, kdyÏ „housle jsou

trochu mystick˘ a málokdo jim skuteãnû
rozumí“. JenÏe i tak pfiesn˘ nástroj vûdy
jako kruhov˘ urychlovaã ãástic je na
stranû mistrÛ houslafiÛ. Fyzik Franco
Zanini porovnával Guadagniniho housle
z roku 1753 v cenû pfiibliÏnû 30 milionÛ
korun s ménû cenûn˘m kouskem a zjistil,
Ïe pfiíli‰ pfiesnosti ‰kodí: „V‰imli jsme si,
Ïe na tûch nástrojích je spousta
asymetriãností. VÛbec není dÛvod, aby
tam byly – je ale moÏné, Ïe byly
vytvofieny zámûrnû, aby eliminovaly
nepfiíjemné souzvuky, které vydávají
symetrické nástroje.“ Byli cremon‰tí
mistfii nepfiesní schválnû, nebo náhodou?
Zanini tvrdí, Ïe obtíÏné alikvotní tóny se
tak odstranit dají, ale spí‰ metodou
pokus-omyl, neÏ exaktnû. Proã dodnes
kaÏd˘ houslista tak touÏí pfiejet smyãcem
po italském nástroji ze 17. a 18. století?
Osobitá nepfiesnost? Tehdej‰í malá doba ledová a tedy husté
dfievo? Jan ·pidlen vûdeckou moudrost urychlovaãe a
Zaniniho t˘mo nebere moc váÏnû: „O tohle vÛbec nejde.
Housle nejsou symetrické, i kdyÏ tak vypadají. Moc
symetriãností v nich nenajdete. A nûjaké umûlé opravy, to uÏ
vÛbec ne. Byli to normální fiemeslníci, ktefií prostû vyrábûli
housle a zvuk nepitvali tak detailnû, jak to dûláme dnes.ahle
posedlost zvukem pfii‰la mnohem pozdûji. Spí‰ je zajímalo, jak
housle vypadají, tfieba jestli jsou nûjak zdobené.“ A nadhodil
jinou, ponûkud elegantnûj‰í teorii kvality italsk˘ch nástrojÛ:
„Dfievo nejlépe stárne tak, Ïe se na nûj hraje. My dnes
pouÏíváme staré vyzrálé dfievo, ale oni ho nechali vyschnout
dva roky, postavili nástroj a ten se prostû hraním, vlivem
poãasí, vlhkosti a pÛsobením tlakÛ strun ãasem mírnû
deformoval – a zlep‰oval.“ NepostiÏitelná magie houslí zjevnû
odolává i urychlovaãi ãástic. Jan ·pidlen zmiÀuje
experimentátora, kter˘ se pokusil dát houslím zhu‰tûnou kÛru
stárnutí. Zvlhãoval, vysou‰el,
zahfiíval, ochlazoval a nástroji to
rozhodnû prospûlo. Znamená to, Ïe
z nov˘ch stradivárek by dnes
nikdo rozko‰í neomdlel?
A co tajemná sloÏka Stradivariho
laku? O Janovû otci Pfiemyslu
·pildenovi se v souvislosti
s lakováním mluví tlumen˘m
hlasem. MuÏ, kter˘ poodhalil
Stradivariho tajemství. Housle pr˘
lakoval tfieba dva roky. Ale
tajemství Stradivariho laku?
NemÛÏe v tom b˘t Ïert historie
a zemûpisu? Co kdyÏ Antoniovi
rostla na zahradû borovice se
zvlá‰È voÀavou pryskyfiicí, nebo do
laku pfiidával rajãatov˘ nálev
z kuchynû matky Stradivariové?
Nebo trochu zkyslého bílého vína
z taverny na konci ulice?
Jan ·pidlen shovívavû zavrtûl

hlavou.
„To je nesmysl. Lak byl v‰ude témûfi
stejn˘, mûl stejn˘ základ. Takov˘ dûlali
v celé Itálii, dokonce i tady v Praze mûli
podobn˘. MoÏná se li‰il olejem, kvalitou
kalafuny, rodina od rodiny, mûsto od
mûsta, jak to kde vy‰lo. Taky ten lak
ãasto sami nedûlali, ale kupovali, co
zrovna namíchal drogista.“
Neboli nejvût‰í tajemství je v tom, Ïe
Ïádné tajemství neexistuje? No tak dobfie.
Ale stejnû by mû zajímalo, ãeho se t˘ká
rodinné tajemství v˘roby houslí.
„Jo, máme fígle, kter˘ nevzrazujeme, ale
to patfií k tradici a koloritu.“
„A co tady pan kolega,“ ukázal jsem
k viole, „ten to taky nesmí vidût?“
„Ne, vÏdycky mû posílá na párek, nebo
dostanu na kino.“
Úsmûv, pomrkávání, ale nic mi
nefieknou, a proã by taky mûli.
„Ti, co Ïádné tajné triky nemají, se
hroznû rozãilujou, Ïe brzdíme v˘voj. Ale
mû to pfiipadá hezk˘ trochu soutûÏit
v know how. A kdyby v‰ichni v‰echno

vûdûli, tak to budou dûlat stejnû – a to by byla ‰koda, ne?”
Jan ·pidlen se vrátil k cellu, já se zakousl do ‰trÛdlu od
Václavovy pfiítelkynû a zadíval se na mal˘ plakátek s modr˘mi
houslemi pfiilepen˘ na zeì. Díky jejich majiteli Pavlu ·porlovi
je uÏ v‰ichni z oboru znají. Amati houslím pfiidal ãtvrtou
strunu a vykrouÏil je do dne‰ního tvaru, Stradivari a Guarneri
je vy‰lechtili a ·pidlen – jako první je nalakoval namodro a pfii
jejich stavbû pouÏil titan a karbon. Je v tomhle budoucnost
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.!TY" I NÁSTROJE RO!N# .
Leto!ek ale bude v"jime#n". Jan $pidlen
má postavit nástroje pro celé smy#cové

kvarteto – a violoncello je p%ece jen
o n&co v&t!í a pracn&j!í ne' housle a viola.

.HN#DÁ .NENÍ

.$PATNÁ, ALE. . .
Nápad postavit
technicky inovované
modré housle ko%ení
v Toskánsku. V roce
2004 se tam Jan
$pidlen spolu s dal!ími
osmi housla%i zú#astnil
konference Amiata
Summit v&nované
mo'nému v"voji
houslí. Na setkání si
stavitelé nástroj( za
asistence odborník(
na komunikaci
a noviná%(
vym&)ovali
zku!enosti se
!pi#kov"mi hrá#i,
mezi nim' se
objevil i houslista
Pavel $porcl.
Krásná barva,
nemyslíte?

!
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ãtyfi starobyl˘ch strun? Nová, moderní tûla?

Smrková horní deska za jedli. Za cedr. Celé z balzy. Men‰í
effa, vût‰í effa, jiná effa, kubistické tvary, housle bûhem pûti
set let zmutovaly mockrát. Îádná zmûna ale hudebníky ani
houslafie nepfiesvûdãila. KoneckoncÛ,
svûtová revoluce by v tomhle oboru nemûla
smysl, protoÏe Antonín Dvofiák napsal svÛj
houslov˘ koncert pro tradiãní nástroj a nic
se na tom nezmûnilo ani ve 20. století. Ale
kdyÏ uÏ nûco dûláte, máte obãas chuÈ zkusit
to jinak.
„Na základním tvaru a typu dfieva není moc
co vylep‰ovat. K horní desce ze smrku se
do‰lo evoluãnû. Za stovky let se zjistilo, Ïe
smrk má nejlep‰í pomûr mezi pevností
a váhou, takÏe nejlíp rezonuje. Na druhé
stranû ani housle z balzy nehrály ‰patnû
a vypadá to, Ïe spí‰ neÏ o materiál jde
vyváÏení v rámci nástroje. Jestli je dfievo
tvrd‰í nebo mûkãí uÏ není tak podstatné...
Tak a teì to zkusíme sklíÏit,” vzal desky, na
nûkolika místech natfiel luby hnûdou tekutinou a soustfiedûnû
a rychle zaãal stahovat tûlo cella svûráky. Nálada v dílnû byla
zatím tak poklidná, Ïe jsem i tohle mírné zv˘‰ení napûtí musel
zaznamenat.
Skoro jsem se bál zeptat: „Tak málo klihu bude staãit?“

„To je jenom provizornû, na zkou‰ku... zase se to odklíÏí.
A je‰tû k tûm inovacím – jestli se housle dají vylep‰it, tak spí‰
v nastavitelnosti jednotliv˘ch ãástí, tfieba úhlu krku nebo
v poloze kobylky tak, aby si s nimi mohl muzikant pohybovat
sám a zkou‰et, co mu nejvíc vyhovuje.“

„A co materiály? V tûch modr˘ch houslích je
titanov˘ ‰roub a karbonová v˘ztuha, ne?“
Cello pod dvacítkou svûrákÛ vypadalo jako
jeÏek, teì se bude chvíli ãekat.
„Karbon..., usmál se Jan ·pidlen, nûkdej‰í
závodní cyklista, národní reprezentant ve
snowboardingu a windsurfingu a znalec
odlehãen˘ch hmot. „Nalepil jsemtam jen
takovej prouÏek, spí‰ kvÛli marketingu...
Mnû by inovace bavily, ale nemám na nû
ãas. Devadesát devût procent sv˘ho ãasu
trávím stavbou klasick˘ch nástrojÛ a musím
stíhat zakázky. Mám v schovan˘ch pár
nápadÛ, ale nedostanu se k tomu a proto
jsem byl taky rád, Ïe si u mû ty housle Pavel
·porcl objednal a tak neskonãily v ‰uplíku.“
„Chtûl nûco zvlá‰tního?“

„Chtûl mé inovované housle v modré barvû, konãil se
‰átkov˘m obdobím a potfieboval nûco v˘jimeãn˘ho. A taky mû
nutil, abych místo ‰neku vyfiezal mrakodrap. Musel jsem ho
usmûrnit, Ïe takovou blbost dûlat nebudu.“
„Tfieba si z tebe dûlal srandu,“ zasmál se kolega a dál obracel

v rukou violu.
„To je moÏn˘... Ale v kaÏd˘m pfiípadû
by nebylo správn˘, abych mûl punc
inovátora. Ty modré housle se staly
trochu nezaslouÏenû m˘m emblémem.
Udûlal jsem si do téhle oblasti v˘let,
ale krásn˘ch klasick˘ch houslí stavím
mnohem víc. Postaru.“
V téhle dílnû to jde, urãitû. KdyÏ
jeden ãlovûk vyrobí ãtyfii nástroje za
rok a rukama vy‰lechtí kaÏd˘ detail.
Îádné centrum houslafiství dnes uÏ
neexistuje. Jen cremonsk˘ Disneyland.
Jan ·pidlen mluví o tom, Ïe Cremona
mífií do pekel, hejna obchodníkÛ
Ïdímají z houslafiÛ co nejvíc nástrojÛ
za niÏ‰í ceny. Trh se snaÏí o rÛstové
ukazatele kdekoli, v‰ichni chtûjí
vydûlat.
„Tak, je ‰est, uÏ to sbalíme.“
Dva ponky a ãerstvû sklíÏené cello
ãeká víkend. Tenhle nástroj bude Ïít
stovky let, pofiád si to musím
pfiipomínat. „V kaÏdé stra‰livé dobû
lidsk˘ch dûjin najdete muÏe, kter˘
sedává kdesi v koutû a navléká fiídké
korálky slov“ napsal Paul Valéry
o básnících haiku. Po téhle náv‰tûvû
mám pocit, Ïe mezi sedmnácti
slabikami a ãtyfimi strunami není
podstatn˘ rozdíl. A v˘voj? Houslová
evoluce? Jan ·pidlen, autor jednûch
modr˘ch houslí s karbonem a titanem
a asi tak osmdesáti klasick˘ch nástrojÛ
má svou pfiedstavu: „Budoucnost
houslafiství je spí‰ v jeho minulosti.“
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CREMONA MÍ!Í
DO PEKEL. HEJNA

OBCHODNÍK" #DÍMAJÍ
Z HOUSLA!" CO NEJVÍC
NÁSTROJ" ZA NI#$Í
CENY. TRH SE SNA#Í
O R"STOVÉ UKAZATELE
KDEKOLI, V$ICHNI
CHT%JÍ VYD%LAT.

. 5 V!T O " IVOT! JANA BAPTISTY #PIDLENA.
Od p!ti let se u"il hrát na housle. U p#ijímacích zkou$ek na Mezinárodní housla#skou $kolu
v Mittenwaldu m!l vyrobit krychli a zvládl to jako první. V osmdesát%ch letech byl "lenem

reprezenta"ního dru&stva windsurfingu. V následující dekád! se prosadil na snowboardu a závodil
i na horském kole. Oblíbil si kiting a rád jezdí tam, kde to fouká. Má dv! d!ti.
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