2 JINDŘICHOHRADECKO

deník

čtvrtek 28. července 2011

Splnili si sen a natočili debutové cédéčko. Nebyla to ale
žádná legrace, shodují se členové vokální skupiny X–tet
Hradecká vokální skupina X–tet nedávno vydala své debutové album. Blýskla se i na letošním folkovém festivalu Folková růže

X–TET. Pětičlenná jindřichohradecká vokální skupina. Na fotografii zleva Vendula Nováková, Lenka Valinová, Viktorie Bazáková, Magdalena Štruplová Bartošková a vedoucí skupiny Štěpán Štrupl. Foto: Josef Böhm
Skutečné náklady na vydání
cédéčka jsou nečekané sumy.
Jindřichův Hradec – Když se Ale nemůžeme si zase stěžořekne X–tet, mnozí Hradečáci vat. Cena vycházela docela
začnou souhlasně přikyvo- dobře, protože jsme vokální
vat. Místní skupinu už totiž kapela a nástrojů používáme
znají z nejrůznějších měst- jen úplné minimum,“ říká
ských akcí a koncertů. Do Štrupl.
podvědomí milovníků hudby
To správné vydavatelství
se pětičlenná vokální skupina našla skupina až na několikápostupně vpisuje i svým de- tý pokus. Stalo se jím Good
butovým albem, které před Day Records.
nedávnem vydala.
„Museli jsme najít někoho,
“Deska nazvaná „Jen pár kdo bude vyhovovat našim
dní...“ je naším prvním ofici- představám o způsobu naálně vydaným albem. V roce hrávání. Taky bylo potřeba,
2008 jsme natočili ještě takové abychom si sedli s hudebním
demo
na
režisérem a
vlastní
náspolupracoklady, ale to
vali na úrov“Folková růže je pořád
bylo spíš jen
ni,
tak,
ještě nekomerční
tak pro nás a
abychom si
festival, na kterém si
pro známé,“
vzájemně nepřibližuje
lezli do vlačlověk může nerušeně
umělecký
sů,“ vysvětlulehnout do trávy a
vedoucí a jeje
vedoucí
diný muž v
skupiny. Dovychutnat si hudbu.“
sestavě Štědává, že půvedoucí kapely X–tet Štěpán Štrupl
pán Štrupl.
vodně o vyČlenové
davatelství
X–tetu se po
kapela
ani
nápadu vydat CD záhy pře- neuvažovala, chtěla desku jesvědčili, že jde o časově, orga- nom natočit a mít k dispozici.
nizačně a především finančně Zjistili ale, že natáčet i vydánáročnou záležitost. „Před- vat u jedné firmy je výhodná a
stava, se kterou člověk jde do schůdná záležitost.
natáčení, je asi trochu naivní.
Další překážkou na cestě za
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vytouženým nosičem se staly
finance. Šest natáčecích dní a
tři dny na mixování nahrávek
společně s vydáním pěti set
kusů desky vyšly na zhruba
osmdesát tisíc korun.
„Podařilo se nám sehnat
několik sponzorů a dobrodinců, kteří přispěli. Začátkem
března jsme dělali i koncert,
nazvaný přímo Pomozte nám
vydat CD. Bylo to skvělé, přišli hradečtí fanoušci a my vybrali asi deset tisíc korun. To
nás příjemně překvapilo.
Hezké bylo i to, že se po koncertě ozvali další lidi, kteří
nemohli přijít a peníze přesto
poslali,“ přibližuje členka kapely Magdalena Bartošková
Štruplová.
Album Jen pár dní... obsahuje celkem dvacet písniček.
To by mohlo zdát jako velký
počet. „Ale není to tak, ovlivnilo to hned několik faktorů.
Všechny naše písně jsou ve
vokálních úpravách, takže
jsou o něco kratší, než když
hraje normální kapela s nástroji. Chybí nám nástrojové
mezihry, naše písnička má
kolem dvou minut, ne čtyři.
Při natáčení jsme hlídali minutáž cédéčka, která je nakonec standardní, čtyřicet minut,“ uvádí Štrupl.

nejbližší koncerty
skupiny X–tet
29. 7. - Festival Folkové Prázdniny, Náměšť nad Oslavou
1. 8. - 17:00, Muzeum fotografie,
Jindřichův Hradec
6. 8. - Festival Muzika,
Hrádek u Rokycan
7. 8. - 16:00 h, husitský kostel,
Příbraz
10. 8. - 17:00, Festival Prázdniny
v Telči, Kocouří scéna, Telč
14. 8. - 17:00 h, evangelický kostel, Strmilov
27. 8. - festiválek Písničky na
dvorku, Veleň u Prahy

Na CD skupina k poslechu
nabízí kromě spirituálů, tedy
duchovních lidových písních
amerických otroků, i několik
netradičních písní. Jsou jimi
například melodie z Jesus
Christ Superstar nebo Noc
Královny Kristýny od písničkáře Mikyho Rivoly.
Rozhodování, zda si na debutovou desku přizvat i nějakého hosta, bylo jednoduché.
Členové kapely si všímali, že
hodně skupin, které svá první
alba vydávají, si zve spoustu
hostů. Hlavně prý proto, aby
album bylo nabité a aby při-

lákalo. Takovou cestou se
X–tet ale pustit nechtěl. „Písničky na debutovém albu mají být takové, jaké je lidé znají
z koncertů,“ dodává Bartošková Štruplová.
Samotné natáčení bylo podle obou Štruplových hodně
náročné. Šest natáčecích dní
si zpěváci rozdělili do tří víkendů. „V pátek jsme odjeli
do studia a vraceli se v neděli
v noci. A v pondělí ráno hurá
do práce. I když to ale bylo intenzivní, mám pocit, že to
hodně stmelilo kapelu,“ říká
Bartošková Štruplová.
Nahrávání jedné písničky
trvalo i několik hodin. „Potom jsme ji ještě několikrát
poslouchali a hledali chyby.
Na záznamu byly slyšet i
drobnosti jako zacinkání zipu
u bundy nebo zašustění vlasů,
mikrofony jsou opravdu hodně citlivé,“ přibližuje Štěpán
Štrupl. Všechno se ale nakonec zadařilo a pět stovek
cédéček s pestrým přebalem
mohlo spatřit světlo světa.
V současnosti vystupuje
X–tet na mnoha koncertech.
Jen v rámci nedávné Folkové
růže vystoupili hned třikrát.
Nejprve se objevili na Večírku bez škatulek v Langrově
domě, poté zahajovali celý

festival na prknech malé scény na druhém zámeckém nádvoří.
Překvapením nejen pro
návštěvníky festivalu bylo,
když se jejich hlasy rozlehly
třetím nádvořím na začátku
hlavního programu posledního festivalového dne.
„Asi v půl jedné odpoledne
za mnou přišel Milda Vokáč a
ptal se, jestli bychom nechtěli
na začátek zazpívat jako překvapení. Samozřejmě jsme to
brali, jen byl trochu problém
sehnat všechny členky kapely, byly zrovna na různých
místech po republice. Ale zadařilo se, nám se zpívat z horního patra arkád moc líbilo a
diváci byli také nadšení,“
vzpomíná Štrupl.
Štěpán a Magdalena se
shodují, že letošní „Folkovka“ měla oproti předchozím
ročníkům příjemnou atmosféru. „Pořád je to nekomerční festival, kde si člověk může
lehnout do trávy s pivem a poslouchat muziku. Zámek je
ideální, kompaktní místo,
hezká kulisa v centru Hradce.
Dokonce nám přálo i počasí.
Snad to tak bude i na našem
festiválku Zpívání nad Nežárkou, který nás čeká začátkem září,“ doufají Štruplovi.

Interní oddělení jindřichohradecké nemocnice
disponuje kapacitou 88 lůžek

Také jsme viděli UFO,
píší čtenáři Deníku

Jindřichův Hradec – V seriálu Naše nemocnice tentokrát
představujeme interní oddělení jindřichohradecké nemocnice, jehož primářem je
MUDr. Richard Stoupenec,
který nám svůj obor v rozhovoru ve stručnosti přiblížil.

Fotografovali autobus mimozemšťané?

Naše nemocnice
Je tomu skutečně tak, pane primáři,
že je vaše oddělení největším v jindřichohradecké nemocnici?
Interní oddělení je největším lůžkovým oddělením nemocnice. Ročně hospitalizuje
3 500 nemocných a provede
přes 14 000 ambulantních vyšetření. Lůžková část je tvořena 88 lůžky a patří tak mezi
velká interní oddělení i v
rámci Jihočeského kraje. V
průměru je na našem oddělení nemocný hospitalizovaný
sedm dní. V pavilonu akutní
medicíny je situována jednotka intenzivní péče o šesti
lůžkách. Na JIP bezprostředně navazuje jednotka intermediární péče, hospitalizující
především pacienty s onemocněním srdce. V bezprostřední návaznosti na tyto dvě
jednotky je situována laboratoř funkční diagnostiky, která poskytuje diagnostickou
péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Jedná
se zejména o ultrazvukovou
diagnostiku onemocnění srdce a cév, zátěžová vyšetření
ergometrická a další funkční
vyšetření oběhového systé-

mu. Velmi úzce spolupracujeme s Nemocnicí České Budějovice v oblasti intervenční
kardiologie a kardiochirurgie.
Jakým dalším oblastem léčby se vaše oddělení zabývá?
V pavilonu urgentní medicíny je umístěn komplex interní příjmové a konsiliární
ambulance, ultrazvukové a
endoskopické pracoviště poskytující diagnostické i léčebné výkony na zažívacím
traktu. Kromě standardních
postupů endoskopického vyšetření žaludku a tlustého
střeva se rozvíjí endoskopická technika vyšetřování a
léčby onemocnění žlučových
cest. Dále poskytujeme kompletní diagnostickou a léčebnou péči v oboru interní medicíny jak spádovým pacientům, tak i pacientům ze širšího regionu se stoupající tendencí v posledních letech.
Ošetřujeme a hospitalizujeme
nemocné ze spádové oblasti
čítající kolem 130 tisíc obyvatel bývalého okresu Jindřichův Hradec a regionu Dačicka. Součástí interního oddělení je i kardiologická ambulance situovaná v prvním
podlaží polikliniky, sloužící k
záchytu rizikových pacientů
a k péči o převážně komplikované kardiologické pacienty s
výhledem k invazivnímu řešení. Vzhledem k tomu, že
převážná část kardiaků má
metabolické poruchy, je naší
snahou poskytnout těmto pa-

kardiologie, diabetologie,
gastroenterologie, revmatologie a pneumologie. Na interním oddělení pracuje celkem 64 středního a nižšího
zdravotního personálu. Jsme
tedy i počtem zdravotních
sestřiček největší oddělení
nemocnice.

PRIMÁŘ. Interní oddělení jindřichohradecké nemocnice vede primář MUDr. Richard Stoupenec.
Foto: archiv nemocnice

cientům péči návazně v diabetologické a perspektivně i v
lipidologické ambulanci. Od
roku 2010 je nově otevřena
revmatologická ambulance.
Odpovídá velikosti oddělení také
personální obsazení?
Nynější počet lékařů interního oddělení je 15, z toho dvě
lékařky pracují na částečný
úvazek. Snažíme se o navýšení počtu lékařů alespoň o tři.
Jsme vzdělaný kolektiv mladých lékařek a lékařů. Lékaři
jsou kromě vnitřního lékařství atestováni v oborech

A jakou přístrojovou technologii
byste ještě uvítali ke zkvalitnění
výkonů?
V nejbližší době počítáme s
obnovou monitorovacího systému na JIP a zakoupením
nového ultrazvukového přístroje s kardio-angiologickou
specifikací. V rámci koloskopie by byla optimální kompletní výměna starších endoskopů i věží za typy umožňující zobrazení ve vysokém rozlišení. A samozřejmě netrpělivě očekáváme výstavbu nového pavilonu nemocnice.
Zvyšuje se v letním období počet vašich pacientů? S jakým nejčastějším
onemocněním?
Ano, v době prázdnin se významně zvyšuje hlavně počet
ambulantně ošetřených v
rámci interní příjmové ambulance. Souvisí to s vysokým
počtem rekreantů v oblasti
Jindřichohradecka. Taktéž se
zvyšuje počet hospitalizovaných, především o starší nemocné, kteří do naší oblasti
přijíždějí z velkých měst.
Nejčastějšími příčinami
ošetření a hospitalizace jsou
srdeční potíže, infekce a dehydratace.
(hol)
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Jindřichův Hradec – Minulý
díl seriálu o záhadách regionu zaujal několik čtenářů natolik, že se s Deníkem rozhodli podělit o své zkušenosti.
Jedním ze zajímavých textů,
které do redakce dorazily, je i
vyprávění od čtenáře Stanislava Kroupy, který si po pětadvaceti letech vzpomněl na
podivný zážitek.

Záhady regionu
„Bylo to někdy v polovině
osmdesátých let v zimě. Cestoval jsem jako obvykle ráno
do práce autobusem, v němž
bylo asi deset lidí. Ten den byl
silný mráz, myslím minus 23
stupňů. Bylo asi půl šesté, autobus směřoval od Hrachovišť k Cepu, když se na obloze,
na jihu, objevilo bílé světlo
připomínající
vojenskou
světlici na padáčku. Peesáci v
Suchdole mají poplach, řekl
soused v autobusu,“ začíná
své vyprávění Kroupa.
Světlice prý pomalu klesala, ovšem nezhasla a ani na
zem nedopadla. Podle vzpomínky se zastavila nízko nad
kopcem zvaným Kamenice, v
místě, kde dnes přibližně stojí
stožár radiokomunikací, a na
chvíli se silně rozzářila modře. „Napadlo nás, že by to
mohla být helikoptéra. Pak se
barva změnila na žlutou a ze-

slábla a světlo těsně nad obzorem velkou rychlostí letělo
směrem k východu (na Suchdol) a zmizelo. Uznali jsme, že
helikoptéra to nemohla být,
protože to byla rychlost
nejméně nadzvukového letadla. Letadlo to samozřejmě
být nemohlo, protože tak nízko by ve tmě nedokázal letět
ani pilot-šílenec. Celý jev trval asi jednu nebo dvě minuty,“ pokračuje ve vzpomínání
na záhadu čtenář.
Po zastavení na zastávce v
Cepu se Kroupa prý několika
nastupujících lidí ptal, jestli
neslyšeli zvuk letadla. Nikdo
ale neslyšel nic neobvyklého,
s výjimkou přijíždějícího autobusu.
„Vzhledem k tehdejší situaci, kdy na Suchdolsku vládla
Pohraniční stráž, jsem uvěřil,
že se jedná o nějakou její akci.
Postupem let jsem došel k názoru, že to nemohla být PS.
Vypadalo to, jako by náš autobus byl tehdy fotografován,“ zakončuje své vyprávění, při kterém mrazí v zádech,
čtenář Kroupa.

A co vaše zážitky?
Zažili jste někdy vy nebo vaši blízcí něco nevysvětlitelného? Víte o
nějakém tajemném místě, nebo
záhadě? Pokud ano, kontaktujte
autora článku na
adam.hudec@denik.cz

