
Stal se mořeplaveckou
legendou, ač pochází
sám ze země bez moře

ČR–RudolfKrautschneiderse
narodil se ve Vídni, po válce
se s matkou přestěhoval do
Znojma. V šestnácti letech po-
prvé uviděl moře, které se mu
nakonec stalo osudným.

Plavit se na cizích lodích jej
však nebavilo. Lodě začal sta-
vět sám a do historie
námořního jachtingu
se zapsal svérázně. S
první lodí Vela doplul
v roce 1976 na Shetlan-
dy. O tři roky později s
novou jachtou Polka
na Špicberky a v le-
tech 1981 – 1983 na
Falklandy. Další lodí
byla Polárka. Na té ab-
solvoval spolu se dvě-
ma kamarády plavbu
kolem Antarktidy.
Zatím poslední a jeho
největší lodí je replika
Magalhaesovy Victo-
rie, což je pevná dře-
věná plachetnice typu
„karaka“ z počátku 16.
století. Jednou již obe-
plula svět a, jak
Krautschneider říká,
její plavba kolem svě-
ta nikdy neskončí!

V životě vystřídal
mnoho zaměstnání a profesí.
Živil se jako dřevorubec, pra-
coval v dolech. Vzdělání ukon-
čil v sedmé třídě, přesto na-
psal desítku knih a natočil ně-

kolik filmů. Některá jeho díla
byla přeložena do polštiny,
němčiny a angličtiny.

Od roku 1994 začal vozit na
„suché“ plavby lidi, kteří
chtěli odvyknout závislosti na

drogách. Zapojil se také do bu-
dování dětských domovů ro-
dinného typu. Děti o prázdni-
nách bere na plavby a jejich
šťastný úsměv považuje za
svůj největší životní úspěch.
Zatímco se sedmdesátiletý dů-
chodce chystá překonat At-
lantik na dvanáctimetrovém
voru, doma v ČR startuje dru-
hé vydání jeho úspěšné knihy

„Plachetnicíkolemsvětapro
pírko tučňáka“ (vyd. 65. po-
le). Mořeplavec v ní poutavé
popisuje plavbu kolem světa v
antarktickém pásmu, přistání
na pustých ostrovech, ale
i barvitost Austrálie, Afriky,
Jižní Ameriky a polárních
stanic. Tuto tři a půl roku
dlouhou plavbu absolvovali
tři Češi na jachtě Polárka.

„Právě bláznovství nás vra-
cí k normálu.“ Tak zní jedna
z originálních myšlenek, kte-
rou si autor poznamenal bě-
hem několikadenní bouře
v Indickém oceánu. Z jeho vy-
právění čiší zkušenost a
moudrost starého barda, kte-
rý zbrázdil moře celého světa.
Není pro něj podstatné, kam
dopluje a čeho dosáhne, jde za
hlubším prožitkem. Zachytá-
vá okamžiky, po kterých kaž-
dý člověk prahne. Píše o moři,
které se mu stalo skutečným
domovem, o moři, které člo-
věka očišťuje, zbavuje pýchy.
Přeplout Atlantik na plavidle
podobnému Rudovu voru se
nikomu v historii nepovedlo.
Snad bude Rudolf Kraut-
schneider bude první. (dts)

DOBRODRUH

Rudolf KRAUTSCHNEIDER.Moře
je jeho domovem. Foto: 65. pole

UDG a Xindl: Start z Litoměřic,
Ládek pobaví i Ples sportovců
Xindl X se také mimo turné objeví jako hvězda Plesu sportovců 21. března v DK Ústí

RADEK STRNAD

Litoměřice, Ústí nad Labem
– Písničkář a hrdina hitparád
Xindl X (Ondřej Ládek) a ka-
pela UDG už brzo vyrazí na
krátké SPOLEČNÉ TURNÉ.

„V šesti městech odehrají
sedm koncertů, začínají 25.
února v Litoměřicích,“ uved-
la Johana Turnerová, spolu-
pracovnice Xindla X.

Xindl X a kapela UDG se do-
mluvili na SPOLEČNÉM
TURNÉ odehrají sedm kon-
certů v šesti městech, speciál-

ním hostem je nadějná novo-
jičínská formace Light & Lo-
ve. Kapela, se kterou spolu-
pracuje i skupina Kryštof.

„Série začne 25. února v li-
toměřickém Domě kultury,
dva koncerty jsou v Lucerna
Music Baru v Praze v polovině
března (9. a 10. 3.). SPOLEČNÉ
TURNÉ zakončí 10. dubna v
Čelákovicích.

Turné, nápad od piva
„Myšlenka na společné hraní
vznikla v backstage hudební-
ho festivalu Rock For People u
piva,“ říká Jugi, bubeník
UDG. A hned dodává:

„Každý – tedy Xindl X i my –
bude mít plnohodnotný kon-
certní set, kde zazní nej hity
i novější skladby. Na závěr
bude společná show, kterou
právě ladíme k dokonalosti.“

Sám Xindl X ke SPOLEČ-
NÉMU TURNÉ doplňuje:

„Moc se těším. Jsem zvěda-
vý, jaké moje písničky si UDG
vybere a jak se toho zhostí
(smích). I návštěvníci budou
spokojeni. Čeká na ně téměř
tříhodinový koncertní set. Za
sebe mohu říct, že spolu s mojí
kapelou zahrajeme skladby z
poslední loňské desky Čechá-
ček a totáček (Barbína, V bl-
bým věku, Čecháček a totáček

a další), ale také starší hity ja-
ko třeba Anděl, Chemie, Lás-
ka v housce …“

Ládek i Cheerlanders
Lístky na SPOLEČNÉ TUR-
NÉ jsou v běžných předprode-
jích. Ne tak ale v případě tra-
dičního ústeckého Plesu
sportovců 21. března v Domě
kultury v Ústí. předprodej
vstupenek je na telefonním
čísle + 420 602 450 366 nebo na
e-mailu mpku@seznam.cz

Ples moderuje DJ Libor Za-
jíček, vystoupí tu vedle Xindla
X i úspěšní Basta Cheerlan-
ders, Roxel Music a také KLM.

NA KONCERTY

Prezident de Gaulle se nikdy nesklonil
Kniha podává svědectví o muži, který se nesklonil před nepřítelem a ubránil se i spojencům

Severní Čechy – Historik, pu-
blicista a politický komentá-
tor Jaroslav Jírů (1935-2013) se
rozhodl věnovat de Gaullovu
životu a začít sbírat materiál
pro budoucí knihu už koncem
60. let. Brzy poté ho komunis-
tický režim odstavil od novi-
nářské i historické práce, ale
nevzal mu možnost dokončit
knihu, která vyšla v roce 1983
v samizdatové edici Expedice.
Nyní ji vydal Prostor.

Ač autor neměl přístup
k většině archiválií či doku-
mentů, na de Gaullově por-
trétu je patrná výtečná zna-
lost dobových souvislostí,
kontextu francouzské historie
a politiky i literatury spojené s
generálovým jménem. Jírů
stvořil barvitý a mnohovrs-
tevnatý portrét vpravdě ro-
mánového hrdiny.

De Gaullův život plyne před
čtenářovýma očima chrono-
logicky: od konzervativního
rodinného zázemí, přes před-
válečné zkušenosti v armádě,
budování svobodné Francie
v exilu po německé okupaci,
neúnavnou generálovu snahu
vrátit Francii rovnocenné po-
stavení v táboře vítězů druhé
světové války, brzký odchod
do ústraní v době čtvrté re-
publiky, návrat v časech, kdy

země toužila po silném vůdci,
až po odchod z politického ži-
vota rok před smrtí.

Jírů píše zasvěceně, pouta-
vě a přitom čtenáři nabízí dost
souvislostí pro vnímání a po-
chopení tématu. Nedá velkou
práci všimnout si, že pro au-
tora je postava někdejšího
francouzského prezidenta mi-
mořádně zajímavá i hodná re-
spektu. Nejvýznamnějšího
francouzského státníka 20.
století ukazuje jako člověka,
který se nikdy nesklonil před
nepřítelem a dokázal se ubrá-
nit i svým spojencům.

„Pracoval jsem na knížce po
večerech, o sobotách a nedělích
devět let,“ píše autor v prologu
své knihy. „Je to můj soukro-
mý hold velkému člověku, kte-
rý mě přesvědčil, že politik ne-
musí být vždy předvolební kej-
klíř, proradný diktátor nebo
ponížený vazal.“

Jaroslav Jírů (1935-2013)
absolvent katedry historie na
FF Univerzity Karlovy. Byl
redaktorem zahr. rubriky
Československého rozhlasu
(1967 – 1970). V r. 1970 byl vy-
loučen z KSČ, vyhozen z roz-
hlasu. Za normalizace byl noč-
ní vrátný Parkhotelu Praha;
poté byl korektor v nakl. Me-
lantrich. Podepsal Chartu 77,
ke konci 80. let se podílel na ob-
nově a vydávání samizdato-
vých Lidových novin... (red)
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