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Kamenná historie Země v galerii Geosvět
Unikátní svět minerálů, zkamenělin a drahých kamenů vítá návštěvníky v centru Prahy
„Třicet let jsem sbíral motýly, ale najednou jsem zjistil, že už mi chybí dech, když se za nimi honím. Tak jsem se před deseti lety začal
věnovat kamenům,“ svěřil se včera Právu Jiří Ruml, jeden ze dvojice zakladatelů nové galerie Geosvět, která byla včera otevřena v
Londýnské ulici.
A dobře udělal, pomyslel si asi každý, kdo u toho včera byl. V prostorách galerie se totiž vystavují skutečné unikáty. Mezi ně patří například
kopie drahými kameny vykládaného kříže, který dostal darem papež Jan Pavel II., nebo aragonitová koule, zvaná jeskynní perla z Francie.
Zájem návštěvníků bezesporu přitáhne také pravděpodobně největší minerál pouštní růže na světě nebo replika části kaple sv. Kříže na
Karlštejně, vyzdobená drahými kameny.
Velké plány do budoucna
„Vystavujeme zde zatím 4000 exponátů, ale až se nám podaří otevřít ještě spodní galerijní patro, budou tady návštěvníci obdivovat více než
10 tisíc kousků,“ plánuje Ruml.
Otázkou je, zda a jak na to sežene Ruml a druhý zakladatel galerie Lubomír Thin peníze. „Když jsem se asi před rokem dal do přípravy
Geosvětu, oslovil jsem i některé energetické společnosti nebo firmy těžící vápenec, uhlí a další horniny. Nabídl jsem jim, že by v našich
prostorách mohli mít své expozice, ve kterých by se mohly prezentovat. Zatím ale o to moc zájem není,“ říká Ruml.
Podle jeho kolegy Thina to však nevadí. „Nabízíme své výstavní prostory až na rok úplně zdarma všem soukromým sběratelům, kteří třeba
už nemají své kameny doma kam dávat, a dokonce i muzeím. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zřídit naši galerii. A zájem už
projevilo Národní muzeum,“ tvrdí Thin.
Pokud vše vyjde dobře, plánuje Ruml s Thinem ve spodním patře otevřít kromě dalších galerijních prostor také přednáškový sál se 40 místy.
„V něm by bylo možno dělat přednášky pro školy nebo bychom tady dali prostor pro mladé cestovatele, kteří by zde mohli vystavovat a
přednášet,“ plánuje Ruml.
Expozice Geosvět vznikla zejména na základě vlastní sběratelské činnosti obou mužů.
Vstupné nebude přemrštěné
„Jednou nebo dvakrát za rok vyrážíme na expedice, tu do Afriky nebo do Norska, a vždy se vracíme s nějakými nálezy. Je to ale dřina a
někdy i trochu nebezpečná. Hodně kamenů jsme také získali dary či výměnou od jiných sběratelů nebo zakoupením na burze,“ vysvětluje
Ruml původ té nádhery kolem.
Novou galerii minerálů a zkamenělin Geosvět nelze v Londýnské ulici přehlédnout. Před jejím vchodem totiž stojí „vysázený“ les
zkamenělých stromů araukaritů z Podkrkonoší. Otevírací doba galerie bude každý všední den mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne od 14 do
16 hodin.
Oba její zakladatelé podle svých slov nechtějí na vstupném do Galerie vydělávat. „Vstupné nebude nijak přemrštěné, pro školáky to bude asi
symbolická koruna,“ dodal Jiří Ruml.
Foto popis| Na návštěvníky galerie Geosvět čekají tisíce kamenných exponátů i kopie papežského kříže Jana Pavla II.
Foto autor| Foto PRÁVO – Petr Blahuš (2)
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