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naše talenty: Klavíre ho sprevádzajú celý život
Z FREDERIKA JE ÚSPEŠNÝ LADIČ KLAVÍROV
Novovešťan Frederik Šulc sa venuje vzácnemu, nezvyčajnému
remeslu. Je ladič klavírov. K tomuto netradičnému remeslu sa
dostal vďaka svojmu otcovi. „Vlani oslavoval môj otec Richard,
25-rokov od založenia firmy na opravu, ladenie a predaj klavírov. Klavíry ma preto sprevádzajú celý môj život.“
Klavír má spomedzi klávesových a strunových nástrojov najviac
strún, až okolo 230. Jeho ladenie je preto jedným z najzložitejších. „Jedna novinárka raz označila nás a naše remeslo za
„liečiteľov chorých tónov“. Práve to je na tom to najkrajšie, keď
dokážeme „rozhodenému“ a „rozladenému“ klavíru vrátiť opäť
jeho živosť, krásnu harmóniu a jednoducho to, čo robí klavír
klavírom.“ Okrem ladenia Frederik ovláda klavír aj ako muzikant. V novoveskej Zuške ho učila Ľubica Gábiková.
Frederik vyrastal na Tarči, ale už vyše 5 rokov „lieči“ klavíry
v Rakúsku. Žije blízko slovenských hraníc, v mestečku Hainburg an der Donau. Kým na Slovensku sa dajú spočítať ladiči
klavírov na prstoch dvoch rúk, v Rakúsku má toto staré remeslo
oveľa väčší cveng. „Za monarchie bolo vo Viedni a okolí viac
ako 100 výrobcov klavírov. Už to napovedá, že klavír bol určite
v každej druhej rodine a starostlivosť oň bola, a doteraz je samozrejmosťou,“ vyhlásil.
Na Slovensku neexistuje škola opravy a výroby klavírov. „Najbližšia je buď vo Viedni, alebo v Hradci Králové. Ja som študoval v Hradci. V triede nás bolo 5 študentov. Aj to bolo dokonca
po troch rokoch. Predtým sa odbor neotváral pre príliš nízky
záujem,“ spomínal mladý ladič a muzikant.
Frederik sa naplno venuje ladeniu klavírov u svojho zamestnávateľa Philippa Schneidera. „Problematika a štúdium ladenia je
dlhý proces, pretože každý klavír (pianíno aj krídlo), s ktorými
sa ladič v bežnej praxi stretáva má rozličný vek, konštrukciu, či
veľkosť. Dosť to ovplyvňuje postup pri ladení. Istotu v ladení
som docielil zhruba po 2,5 roku pravidelnej praxe,“ priznal sa.
Vo svojej profesii nezažíva stereotyp. Núdzu o prácu nemá. Buď

pracuje u súkromného zákazníka, v majiteľovej dielni, v galérii
klavírov, umeleckých školách, vysokej škole múzických umení
alebo koncertných budovách, či sálach. Hovorí: „Napríklad Vysoká škola múzických umení vo Viedni má dohromady okolo 400
klavírov. Pravidelne sa mení práca od ladenia po servis, opravu,
reštaurovanie historických klavírov, ba dokonca aj spravovanie
webovej stránky, ktorej som tvorcom,“
Keď príde Frederik domov na rodný Spiš, nikdy neobíde otcovu
dielňu. Vymenia si skúsenosti a občas aj pospomínajú na časy,
kedy sa k otcovmu remeslu pridal aj jeho syn. „Moje prvé ladenie u súkromného zákazníka trvalo približne 4 hodiny (normálne
trvá tak 1,5 hod.). Z toľkého úsilia a energie, ktoré som do toho
vložil som na konci ani nevedel ako sa volám. Úplne ma dorazila
veta milej pani majiteľky: „Nezáleží na tom, ako to dlho trvá,
hlavne že je to perfektne spravené.“ Ladenie klavíra stojí približne 120 eur, ale pocit, že ste vrátili hudobnému nástroju dušu,
je na nezaplatenie.
-sim-

Prestopoval Ameriku, Európu i Áziu
ŽIJE V DÁNSKU, PRACUJE VO ŠVÉDSKU A SŤAHUJE SA
DOMOV NA SLOVENSKO
Má iba 30 rokov, no zážitkami by sa mohol rovnať aj 100 ročnému starčekovi. Reč
je o Novovešťanovi, Vladimírovi Šmidovi. Na výšku chodil do Brna, počas štúdií
absolvoval stáže v Nórsku, Rusku a diplomovú prácu robil vo vedeckom ústave v
Nemecku. Momentálne pendluje každé tri
dni medzi Dánskom a Švédskom. „V Dánsku žijem so svojou priateľkou Ewkou a vo
Švédsku pracujem.“
Do dánskeho mesta Aarhus prišiel pred
šiestimi rokmi. „Každý sa ma pýtal, prečo
som si zvolil práve Dánsko. „Vysoké hory
a dobre počasie!“ doberal som si Dánov.
„Na akej škole tu študuješ?“ pýtali sa
ďalej domnievajúc sa, že som študent ako
väčšina cudzincov. „Nie, ja platím dane,“
smial som sa. V Dánsku a Švédsku sú totiž
dane najvyššie na svete. A tá pravá odpoveď? Ako sa hovorí, „za všetkým hľadaj
ženu,“ prezradil s úsmevom.
Tri roky pracoval ako softvérový vývojár
na obchodných burzách. Potom si založil
poradenskú firmu, ktorá sa venuje analýze
masívneho objemu dát. „Za tri roky existencie mojej firmy Comiit.com sme pracovali priamo pre najväčšie svetové firmy
ako Microsoft, Vestas (najväčší výrobca
veterných turbín), Danske Bank, Telenor
a pod. Momentálne pracujeme na mapách
pre Apple, najväčšiu IT firmu vo svete,“
vymenoval.
Ako krajina pre život ho predsa len najviac
oslovilo Dánsko. „Pre Európana nie veľmi vyhľadávaná krajina, známa tak akurát

dizajnom a Andersenovými rozprávkami.
Čo sa ale nevie, v Dánsku je rovnocennosť
ukotvená ústavou a viditeľná v dennom živote, či už v práci alebo na ulici.“ Dáni
sa vraj pýšia titulom najšťastnejší ľudia
na svete. „Vraj je to merateľné, no paradoxné, pretože v Dánsku väčšinou celý rok
prší, príroda je jednotvárna a dane sú tu
vyše 55%.“
O Škandinávcoch a ich alkoholizme sa
veľa hovorí. Zaujímalo nás, ako to vníma
mladý Novovešťan. „V detstve som počul
viacero prirovnaní, napríklad „Opitý jak
Fínsky zájazd“ som pochopil, keď som
niekoľkokrát cestoval z Tallinu do Fínska
trajektom. Taktiež „Piješ ako Dán“ platí v
plnom zmysle slova v piatok a cez víkend.
Dáni ako jediní Škandinávci nemajú štátom obmedzený predaj alkoholu, čo sa odráža i v spotrebe,“ rozprával.
Vlado urobil rázne rozhodnutie. „Vraciam
sa žiť späť na Slovensko so svojou poľskou
priateľkou Ewkou. Sú v tom veľké obete,
ale tiež nádej hodnotnejšieho osobného

života a hodnoty rodiny. Pozorne sledujem politickú i podnikateľskú situáciu na
Slovensku. Aj napriek veľkému verejnému
pesimizmu, si myslím, že Slovensko stojí za
to, aby sa vrátil každý jeden, kto nosí túto
krajinu v srdci a svojou snahou postrčil
Slovensko kúsok vpred. Okrem toho, rôznorodejšiu prírodu na tak malom priestore ako je u nás, som nevidel v žiadnej inej
krajine,“ vyhlásil.
Úspešný mladý muž miluje rybačku, turistiku, lyžovanie, skialpinizmus, horolezectvo, potápanie, triatlon. „Som inštruktorom
morského kajaku a najnovšie ma chytilo
jachtárstvo.“ A zbožňuje cestovanie stopom. „Pokiaľ človek používa sedliacky
rozum a inštinkt, tak je to veľmi bezpečný
spôsob dopravy. Prestopoval som bezpečne Ameriku, Európu i Áziu, s najdlhšou
cestou zo Spišskej, až do Ulanbátaru, cez
ruskú Sibír. A verte, na bicykli, či vo svojom zahraničnom aute, je cestovateľ oveľa
zraniteľnejší, než v miestnej lade. Stopovanie je pre mňa najkvalitnejší spôsob,
ako spoznať miestny kolorit, bežných ľudí,
ktorí málokedy stretávajú turistov, ich radosti i problémy. Pritom ťa často zavezú
na jedinečné miesta, ktoré ujdú i skúsenému turistickému sprievodcovi,“ hovoril v
superlatívoch o výhodách stopovania. Aj
napriek tomu, že sa Vladimír sťahuje späť
domov, veľmi rád hocikomu s čímkoľvek
a ochotne pomôže. Bude rád, ak ho nakontaktujete cez túto stránku. https://dk.linkedin.com/in/vsmida.
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