Jiří Špalek
- Jak dlouho navštěvujete tišnovskou burzu?
* Do Tišnova jezdím od svých 14-ti let, kdy jsem se vypravil se zkušenějším kamarádem
vlakem a s batůžkem jsme se vydali na burzu, kde jsme měli metrový stůl.
- Jak jste se vlastně k mineralogii dostal ?
* Je to otázka, kterou mi už mnohokráte položili a upřímná odpověď je „nevím“. Začalo to
zřejmě tím, když jsem v 5-ti letech poprvé s dědou a babičkou navštívil Maxov a na štěrkové
cestě jsem vybíral oblázky a kamínky a začal jsem je ukládat do slepených krabiček od cukru
a vytvářel jsem si moji první „sbírečku“.
- Jaká je Vaše mineralogická současnost?
* Momentálně se zabývám obchodem s minerály i z důvodu abych uspokojoval svoje
sběratelské potřeby.
- Vím o Vás, že jste svůj obchodní zájem zaměřil na oblast Číny. Jak jste se do této
oblasti dostal?
* Na mezinárodních výstavách začala vlna čínských minerálů, kdy z Číny jezdili 2-3
vystavovatelé a bylo to podobné, jako když byla vlna ruských a bulharských minerálů.
V období čínské vlny jsem právě začínal profesionálně obchodovat a zaujala mne pestrost a
výběr těchto čínských minerálů. Postupně jsem získával informace o lokalitách, výběru a
poměrech v Číně a po ¾ roce jsme se 2-ma kamarády vyrazili poprvé do Číny. Tuto cestu
jsme spojili i s výstavou šperků a výrobků z kamenů.
- Bylo těžké získat v Číně kontakty?
*V podstatě se nám vyplnilo heslo „Odvážnému štěstí přeje“. Měli jsme štěstí na jednoho
mladého Číňana, který nám padl do oka. Přišli jsme k němu takříkajíc za 5 minut 12, když
zavíral svůj obchod a on nám nabídl letecký výlet do jiné provincie do jeho obrovského skladu
kamenů. Nevěděli jsme, jestli nás nechce okrást nebo někam zatáhnout, ale byl velice
sympatický a důvěryhodný. Vsadili jsme na jednu kartu a letěli jsme s ním.
- O dobrodružství tedy rozhodně nemáte nouzi. Zažil jste něco, co by Vám utkvělo
nesmazatelně v paměti?
* Zážitků je tolik, že v důchodu o tom budu moci napsat knihu.
- Jaký je tedy Váš největší dosavadní úlovek a úspěch?
* Zřejmě to bude moje tématická sbírka Kladenska. V průběhu 2 roků se mi podařilo
nastřádat ucelenou sbírku jedněch z nejestetičtějších mileritů i ve světovém měřítku, snad
kromě vzorků v národním muzeu na Arkoze. Jednalo se o sběr těchto minerálů na dole Šiler
v kladenské oblasti. Měl jsem i velké pochopení od nadřízených a podporu spolupracovníků.
- Jsme právě v Tišnově na podzimní výstavě minerálů. Jak Vy ze svého pohledu
hodnotíte tuto burzu?
* V českých poměrech se podle mého názoru jedná o nejhojněji zastoupenou výstavu, kde se
sjíždí všichni sběratelé z celých Čech. Tišnovu může konkurovat, ale to spíše do vybavenosti či
výstavního místa, pouze pražská burza, ale co se týká vystavovatelů, tak Tišnov patří
k největší akci na východ od Mnichova. Já vidí úroveň tišnovské burzy na výtečném stupni,
protože je zde veliká nabídka minerálů v různých cenových hladinách, takže si tady přijdou na
své začínající sběratelé, pokročilí sběratelé, popřípadě velmi nároční zákazníci. Díky

zahraniční účasti je tady i docela výběr minerálů ze zahraničí. Jezdím sem velice rád a
myslím si, že tato výstava má vzkvétající tendenci. Organizačně jsem také spokojen, jediný
malý nešvar, o kterém ale všichni vědí a organizátorům se to nedá vytknout, je malý prostor.

