
Kapitán Kid: A víc už nežádám...
Na renesančního člověka Jaroslava Velinského vzpomínají s úctou muzikanti i trampové
HANKAHOSNEDLOVÁ

Jižní Čechy – Ráno třetí úno-
rové neděle bylo poznamená-
no smutnou zprávou o smrti
Jaroslava Velinského, který
byl známý rovněž pod pře-
zdívkou Kapitán Kid. Podlehl
těžké a dlouhé nemoci, se kte-
rou se statečně rval do posled-
ní chvíle. Kulaté letošní osm-
desátky, kterou by oslavil 18.
prosince, už se navzdory všem
nadějímnedožil.

Je těžké charakterizovat
Jaroslava Velinského jednou
větou–byldoslovarenesanční
člověk a svou tvorbou v širo-
kém záběru ovlivnil několik
generací souběžně v literatu-
ře, hudbě a dokonce i v umě-
lecké podnikatelské sféře. Na-
psal víc než šest desítek knih,
zejména dobrodružných a de-
tektivníchrománůsvýraznou
postavou „bezděčného detek-
tiva“ Oty Finka, zabrousil i do
oboru sci-fi a má na kontě do-
konce i šest divadelních her.
Navíc založil nakladatelství, v
němž sám své knihy nejen vy-
dával,aleidistribuoval.

ŽivotsPortou
Je považován společně s brat-
ry Ryvolovými za průkopníka
moderní trampské písně a od
50. let, kdy spatřila světlo svě-
ta jeho první písnička, jich má
na kontě víc než stovku. Kdo
by neznal Krinolínu, No to se
ví, Slabocha Bena či Jenoféfu.
Ale nejsou to jen písničky k tá-
borovému ohni, z jeho autor-
ské dílny vzešly i velice dobré
šansony a kuplety. Většinu z
nich najdete buď na některém
ze třinácti alb a samplerů nebo
na stránkách autorských
zpěvníků.

Především ale je jméno Ka-
pitána Kida spojováno s Por-
tou, s hudebním festivalem,
který vznikl v Ústí nad Labem,
kam se po sametu zase vrátil.

Kid patřil k jeho zakladate-
lům, ale zapojil se i jako autor
a muzikant a získal i několik
portovních ocenění včetně
Zlaté porty. Mimo jiné obdržel
před dvěma roky i Cenu pri-
mátora města Ústí nad Labem
zakulturnípřínos.

Já si Kapitána Kida zase vy-
bavuji jako šéfa redakce Por-
týra, kde jsem měla tu čest ta-
ké řadu let aktivně působit.
Později se sestavy i vedení re-
dakce stále obměňovaly, ale
takovou nostalgickou reprízu
s Kidem v čele jsme měli mož-
nost s Fedorem Skotalem a Ji-
řinou Třeškovou si zopakovat
před třemi roky. Netušili
jsme, že je tomu tak naposle-
dy...

Až do posledních dnů při-
pravoval Jaroslav Velinský
společně s kolegy pořad Po-
tlach s Kidem, který měl být
součástí programu letošní ús-
tecké mezinárodní Porty. Byl
koncipován k blížícím se Ki-
dovým prosincovým osmde-
sátinám jako vystoupení jeho
přátel, kteří měli hrát a zpívat
výhradně jeho písničky. Tře-
baže už hlavní postava na pó-
diu nestane a nepřevezme
žezlo hostitele, pořad bude dí-

ky rozhodnutí štábu Porty
přesto dotažen do konce a bu-
de se konat 14. června jako
vzpomínkové rozloučení s Ka-
pitánemKidem.

„Byl tváří Porty a patřil k
Ústí tak neodmyslitelně jako
Střekov nebo Větruše. Bude
mi na Portě moc chybět to jeho
nepostradatelné námořnické
triko,“ říká novinář a jeden z
Kidových souputníků – Míra
Navara. „Jsem z toho špatný a
je mi to strašně líto. Člověk
vlastně není nikdy dost při-
pravený na odchod přátel a s
Kapitánem Kidem odejde i kus
nás samotných,“ konstatoval
nad zprávou o jeho smrti před-
níčeskýkytaristaŠtěpánRak.

Jaroslav Velinský se naro-
dil v Praze, kde také prožil dět-
ství a mládí. Měl to štěstí, že
chodil do skautského oddílu,
který vedl Jaroslav Foglar.
Svým způsobem ho formovalo
i divadelní prostředí, v němž
vyrůstal.

Téměř londonovsky vystří-
dal šňůru zaměstnání od hor-
níka přes soustružníka až po
opraváře sportovního nářadí
či nočního hlídače v zoo.
Všechny zkušenosti stejně ja-
ko pozdější působení v rekla-

mě libereckého Divadla hud-
by dokázal ale skvěle využít ve
svých knihách, čímž jim do-
dával právě onen nenapodo-
bitelný punc důvěrně známé
opravdovosti.

Ráda vzpomínám na naše
nekonečné debaty po namá-
havých portovních dnech či v
zákulisí festivalů, na jeho ote-
vřenost, se kterou hodnotil
nejen své okolí, ale i sám sebe,
na jeho bonmoty a nevyčerpa-
telné historky ze života, na je-
ho vtipnou ironii a sarkas-
mus, bez něhož si ho už ani ne-
dovedu představit, na jeho ne-
skrývaný obdiv k ženské krá-
se, ale hlavně na jeho nadšení,
s nímž se vrhal do každého no-
véhoprojektu.

Krásavšednosti
Možná, že tyhle řádky měl psát
někdo jiný – třeba Miki Ryvo-
la, s nímž si Kid navyváděl
spoustu neuvěřitelných,
téměř kanadských žertíků, je-
hož si však i velice vážil, nebo
Petr Hošťálek, někdejší Kidův
osobní řidič, ale i celoživotní
přítel, s nímž se Kid radil o
různých technických detai-
lechprodějsvýchrománů.

Ale když už los padl na mne
a dostalo se mi té cti, chtěla
bych v těchhle řádcích ještě
naposledy Kidovi poděkovat,
že mě naučil hledat krásu i
tam, kde jiní vidí jen šedivou
všednost, že ne všechno dobré
je pozitivní a že i špatné chvíle
v životě nás mohou popostrčit
kcíli...

Vzpomínku zakončím verši
z jeho písničky Žádám, kterou
považuji za nejzdařilejší Ki-
dovoživotnívyznání:

Žádám, pokud smím, ty,
kteří všechno smějí, aby mě,
pokud zabloudím, nechali jít,
kam větry vějí, bez stínu sla-
vobrán a bez zbytečnejch řečí
a nebejt přitom sám – a víc už
nežádám...

SPOLU.Kapitán Kid si vždycky rád zahrál s přáteli. Foto: Jiří Souhrada

Odhalené erby vábí tajemstvím
Restaurátoři objevili unikátní pozdně gotické nástěnné malby uvnitř kostela v Žumberku

Žumberk – Milovníci pamá-
tek mají zase o důvod k radosti
navíc. Kostel sv. Jana Křtitele
v Žumberku u Trhových Svi-
nů po pěti stoletích přišel o své
tajemství. Restaurátoři zde
před několika dny našli v in-
teriéru unikátní pozdně go-
tické nástěnné malby.

Průzkum akademického
malíře a restaurátora Antoní-
na Hamsíka s Pavlem Hálou
přinesl neočekávané a velmi
hodnotné nálezy pozdně stře-
dověkých a manýristických
maleb v interiéru kostela.

Nad vítězným obloukem
odhalili např. německý pa-
mětní nápis o vedoucím ka-
meníkovi a roku dokončení
přestavby kostela: „maister
hans zu Schweincz [15]XIII°“
doprovázený znakovým štít-
kem s mistrovskou značkou.

„Tak obsáhlý a kompletně
zachovaný pamětní nápis ve
středověkém kostele nemá na
jihu Čech obdoby,“ zdůrazňu-
je Roman Lavička z umělecko-
historického oddělení Národ-
ního památkového ústavu v
Českých Budějovicích.

Nález přesně datuje dokon-
čení kostela v Žumberku a
umožňuje jeho lepší poznání v
kontextu tehdejší architekto-
nické tvorby. Odhaluje exis-
tenci dosud neznámého ka-
meníka Jana z Trhových Svi-
nů (= maister hans zu
Schweincz). Potvrzuje i běž-
nou středověkou praxi, kdy
stavbu vedl nejvýznamnější
kamenický a zednický mistr,
tzv. polír (parléř), pod jehož
vedením pracovala skupina
tesařů, zedníků a kameníků,
kteří zanechali v interiéru od-

lišné kamenické značky. Na
klenbách žumberského čtyř-
lodí sondy částečně odhalily
celkem 26 erbovních štítků,
které byly pořízeny roku 1513
současně s dokončením inte-
riéru kostela. Čtyřikrát je tu
např. erb Rožmberků s červe-
nou pětilistou růží, dvakrát se
objevuje štítek s párem zkří-
žených klíčů.

„Před kompletním odhale-
ním a restaurováním je těžké
odhadnout význam této zna-
kové galerie,“ pokračuje Ro-
man Lavička. Možná jde o
soubor šlechtických erbů ne-

bo o jejich kombinaci s ce-
chovními znaky, ukazující na
osoby a rody, které se počát-
kem 16. století významně po-
dílely na financování pře-
stavby kostela v Žumberku.

Znaková galerie je v rámci
jižních Čech ojedinělá a nemá
žádné srovnání.

Restaurátoři také objevili
malovaný německý text do-
provázený erbem Theobalda
Höcka (*1573 – † asi 1625), kte-
rý vlastnil tvrz v Žumberku
mezi lety 1610-1617, což je do-
ba, kdy vznikla malba v inte-
riéru kostela. (rag)

UNIKÁTNÍNÁLEZ.Vkostele sv. Jana Krtitele v Žumberku odhalili
restaurátoři Pavel Hála (vlevo) aAntonín Hamsík pamětní nápis o
vedoucímkameníkovi a i další zajímavé erby. Foto: 4x Roman Lavička

Kdo byl...
Theobald Höck (*1573 – † asi
1625) se narodil v Dolní Falci. Od
roku 1600 byl německým se-
kretářemna dvoře Petra Voka z
Rožmberka († 1611), kde vyřizo-
val vladařovu německou kore-
spondenci a s VáclavemBřeza-
nem se staral o doplňování knih.
Poslední rožmberský vladařmu
v roce 1610 věnoval tvrze v
Žumberku a Chvalkově. V roce
1617 obdržel předvolání do čes-
ké dvorské kanceláře, neboť byl
obviněn z padělání listin o šlech-
tickémpůvodu svého rodu. Roz-
hodnutím soudumu byla zaba-
vena tvrz Žumberk.
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100 g

Schwarzwaldská šunka

Smetanový 
jogurt

rr zné druhy, 150 g,
100 g = 3,93 K

 Nabídka zboží platí od 5. 3. do 7. 3. 2012 nebo do vyprodání zásob. 
Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou bez dekorace.
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