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příloha Jabloneckého měsíčníku

■ Je dobré občas
zpomalit a vrátit
se do minulosti
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vloni jsme si připomínali vý-
znamná městská výročí. Při té
příležitosti vznikla příloha Jab-
loneckého měsíčníku věnovaná
historii a vlastně i současnosti
našeho města. 

Ukázalo se, že historie táhne.
Staré fotky připomínající zašlou
slávu, povídání o tom, co bylo
a co by bylo, kdyby nebylo…
Zkrátka příloha věnovaná nejen
150. výročí našeho města bavila
své tvůrce i své čtenáře. Jsem
velmi rád, že se do její přípravy
aktivně zapojili i lidé, kteří jinak
měsíčník vnímají jen jako čte-
náři. 

Děkuji Markovi Řeháčkovi,
který nám představuje svou spi-
sovatelskou tvář a odkrývá zají-
mavá, leckdy ve všedním shonu
nepovšimnutá zákoutí. Děkuji
také Jakubovi Chuchlíkovi a Ja-
nu Pickovi za jejich příspěvky vě-
nované novodobým uměleckým
dílům ve veřejném prostoru. 

I když rok 2017 není tak vý-
znamný jako rok právě uplynu-
lý, rozhodli jsme se v příloze,
která se věnuje tématům histo-
rickým, kulturním a vlastivěd-
ným, pokračovat. Na následují-
cích čtyřech stranách budete,
lednovým číslem počínaje, na-
cházet zajímavosti z historie
i současnosti, staré fotografie,
kresby i události, které se staly
před sto lety a které pro měsíč-
ník s pečlivostí sobě vlastní vy-
hledává, překládá a připravuje
paní Christa Petrásková. Stará
jabloň bude dál vyprávět na ko-
miksových stripech Dominika
Strnada. Komiks ovšem nebude
na pokračování, ale v každém
čísle najdete krátký příběh
z jabloneckých dějin a pověstí.
Zachován zůstane i vědomostní
kvíz připravený městskou kni-
hovnou. 

Zkrátka, domnívám se, že
v dnešní uspěchané době, kdy
se na nás všechny valí množství
více či méně důležitých, více či
méně potřebných a využitel-
ných informací, je dobré občas
zpomalit a vrátit se do starých
časů, kdy dopis šel i několik týd-
nů a lidé měli čas se scházet
a jen tak klábosit. Přeji vám pří-
jemné chvilky strávené nad
Jabloneckým měsíčníkem i je-
ho přílohou, věřím, že vás za-
ujme a budete se bavit.

Petr Beitl, 
primátor
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Kříž u Nisy 
■ Jablonecké maličkosti XII.

Velebná chvíle zavládla nad podvečerem
v úterý 29. listopadu 2016 v ulici U Nisy. Ja-
koby na ostrůvku klidu mezi dvěma rušný-
mi ulicemi, ve stínu okolních panelových
domů, se za soumraku shromáždil hlouček
nadšených lidí, mrazu nedbajících milovní-
ků starojabloneckých památek.

Byla to krátká, ale krásná chvíle v přicházejí-
cím večeru. Dne ubývalo, světel v oknech okol-
ních domů rychle přibývalo. Bylo to k nevíře,
ale koncová světla projíždějících automobilů
dodávala tomu okamžiku potřebnou důstojnou
červeň. Primátor Petr Beitl děkoval za město
Jablonec nad Nisou všem, kdož se zasloužili
o záchranu křížku, a starokatolický farář Karel
Koláček svaté znamení poté posvětil. 

Místo s křížkem, ležící dnes jen pár metrů od
rušné křižovatky ulic U Nisy a Liberecká, je po-
sledním svědkem starých dob pod Porsche-
bergem, kopcem nazývaným dnes Žižkův vrch.
Téměř vše se okolo něj změnilo – zmizely okol-
ní uličky, zbourány byly roubené a kamenné
domky. Bůhví kam ulétly ony staré příběhy
z chalup, nazývaných podle majitelů pro nás
dnes již tajuplně Friedl’sdeffl či Langschlosser. 

Historie této půvabné památky je více než
dvousetletá: ze soupisů církevních pamětihod-
ností víme, že kovaný železný kříž na vysokém
pískovcovém podstavci nechal u cesty nad sta-
rým mlýnským náhonem vztyčit mlynář Josef
Tschasche, někdy označovaný též jako Zasche.
A to údajně na místě, kde předtím stávala malá
a asi již notně zchátralá kaplička, zřízená zde
jakýmsi Antonem Elgerem. 

Tschascheho mlýn měl vzniknout na konci
18. století nedaleko Nisy. Voda na jeho kolo by-
la přiváděna náhonem, který se od toku řeky
odpojoval zhruba v místě, kde dnes stojí první
blok garáží vedle plechového schodiště, propo-
jujícího ulici U Nisy se sídlištěm Na Vršku.
A náš křížek byl přímo u mostku, který mlýn-
ský náhon překlenoval. 

Původní mlýn později získal v Jablonci všem
známý Josef Pfeiffer a postavil vedle něj přádel-
nu vlny. Ve 40. letech 19. století byly budovy
pronajaty sourozencům Preisslerovým, kteří
sem přesunuli svůj podnik na zpracování vlny
– k. k. priv. Tuchfabrik Gebrüder Preissler. Na
konci sedmdesátých let si pak její budovy od-
koupil Anton Preissler do svého vlastnictví. 

Soupis jabloneckých církevních památek
z roku 1878 taktéž zmiňuje a uvádí o něm:

„V blízkosti továrny na sukno č. 84 poskytuje
povznášející pohled kříž, značně podobný těm
výše uváděným. Byl postaven roku 1811 mlyná-
řem Josefem Tschaschem († 6. června 1843,
stár 74 roků) a renovován byl roku 1866 panem
Antonem Preisslerem.“ 

Těžko říci, kdy byl křížek od mostu přesunut
na vysoký žulový podstavec, který měl vyrovnat
rozdíly mezi původní ulicí U Nisy a prostorem
u fabriky. Ulice se totiž ještě ve druhé půli 19.
století nepropojovala s výše položenou liberec-
kou silnicí, ale zahýbala u křížku prudce dole-
va a vedla mezi mlýnem a továrnou. K postave-
ní vysokého soklu došlo patrně v době, kdy byl
náhon zrušen a zasypán, cesta pak byla spojena
se silnicí. Původní trasování ulice definitivně
zaniklo až někdy v první polovině 19. století,
kdy se z části ulice U Nisy stala pouze nádvor-
ní komunikace v továrně; po válce přeměněné
na výrobnu kování.

V roce 1962 zakreslil křížek, spolu s dalšími
cennými památkami lidového kamenictví, pro-
slulý jablonecký etnograf Josef. V. Scheybal. Od
té doby ale křížek bez většího zájmu několik

desetiletí chátral, naštěstí ale nebyl nikým ani
poškozen, ani zničen. Pan Oto Šefraný z vedlej-
šího objektu firmy Lucid mi nedávno poslal
zprávu o první větší opravě kříže, k níž došlo
v době nedávné: „V roce 2006 jsme z kříže sňa-
li plechový korpus Krista, který byl prorezivělý,
některé části již chyběly (určitě jedna ruka
a možná i nějaké další detaily, to již přesně ne-
pamatujeme) a samozřejmě tam již nebyly žád-
né barvy. Podle původního obrysu jsme v naší
firmě z plechu vystřihli nový korpus (a odha-
dem doplnili chybějící partie) a naše kolegyně,
paní Šárka Duzbabová, jej pak namalovala.
Ona byla hlavní aktér i iniciátor této práce, kte-
rou provedla s pomocí několika našich dalších
pracovníků. Korpus byl pak připevněn na kříž
s využitím původních kotvících prvků. Celý
kříž jsme očistili a natřeli barvou. Kromě této
,rekonstrukce‘ jsme křížek v průběhu uplynu-
lých let (v areálu jsme od roku 2005) několikrát
očistili od spadaných větví, listí apod…“

V roce 2014 jsme ulicí šli s Ivou Řimnáčovou
z jabloneckého magistrátu a křížek na podivu-
hodně vysokém podstavci nás zaujal, vypadal
velmi podobně a starobyle jako kříž ve Vysoké
ulici. Následně se rozjela příprava jeho důklad-
né obnovy realizovaná díky velkorysému po-
stoji města Jablonce a chápavému přístupu
manželů Šefraných i jejich společníků. S ohle-
dem na plánovanou výstavbu v místě byl křížek
přesunut na opačnou stranu silnice a tam umís-
těn mezi dub a buk. Restaurování pískovcového
podstavce i železa se ujal pražský kameník
a sochař Petr Verich. Zajímavostí je, že z piet-
ních důvodů ponechal postavu Ukřižovaného
v podobě, v níž ji stvořila paní Duzbabová, a to-
liko jej očistil. Naproti tomu ovšem pečlivě ob-
novil původní nápis na soklu pocházející ještě
z časů mlynáře Tschasche. A tak kříž všem ko-
lemjdoucím opět čitelně hlásá: Zum Heil allen
Gläubigen Röm: 1.16. Ao: 1811. To by se dalo
přeložit vzletně jako: Sláva všem věřícím. Roku
1811.

Marek Řeháček

P. S.: Ve skutečnosti je ovšem nápis na kříži čás-
tí citátu z Písma svatého, přesněji německým
úryvkem ze šestnáctého verše první kapitoly kni-
hy Římanům, který český překlad Bible zná
v podobě:…KE SPASENÍ KAŽDÉHO, KDO
VĚŘÍ…Celý verš pak zní: „Nestydím se za evan-
gelium: je to moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.“Kresba Petr Ferdyš Polda

Rok oslav 150. výročí povýšení na město sym-
bolicky zakončilo odhalení městského znaku
na schodišti radnice. Došlo k tomu za účas-
ti skupinky nadšenců z řad odborné i laické
veřejnosti ve středu 7. prosince, přesně v den
110. výročí udělení znakového práva městu
Jablonec nad Nisou. Jedná se o kopii žulového
originálu, který architekt Karl Winter umís-
til do výšky 15 metrů na západní stranu
radniční fasády (směrem k budově soudu).

„Vnitřní vstupní prostory už se před více než
osmdesáti lety při stavbě radnice z finančních
důvodů nedařilo vyzdobit městskými symboly,
a tak se vracíme k odkazu radničního architek-
ta nyní, symbolicky v roce výročí udělení zna-
kového práva,“ řekl primátor Petr Beitl. Auto-
rem myšlenky doplnit prázdnou stěnu mezi
dvěma křídly radničního schodiště kopií znaku

z fasády byl známý jablonecký výtvarník a bý-
valý ředitel zdejší uměleckoprůmyslové školy,
akademický sochař Jiří Dostál. Kopii zhotovil
Milan Danihelka ze sochařské školy v Hořicích.

Původní záměr bylo využít ke zhotovení kopie
moderní technologii 3D tisku, kterou právě ho-
řická škola disponuje. Bohužel sejmout znak
z výsuvné plošiny citlivým scannerem se kvůli
jemnému chvění plošiny ukázalo jako nereál-
né, a tak pan Danihelka musel přistoupit k tra-
diční metodě snímání. Plastika v poměru 1:1 je
zhotovena z kompozitního sochařského mate-
riálu acrystal, vyplněna je armaturou.

Bílý znak vypadá, jako by na stěnu patřil od-
jakživa. Osvětlují jej lampy ve stylu art deco,
rovněž zhotovené dodatečně na objednávku
v letošním roce. Vstupní prostor radnice získal
opět o něco důstojnější podobu. „Je to jako by
to tam umístil sám Winter,“ usmíval se na
slavnostním odhalení Jiří Dostál. Slavnostní
atmosféru středečního odpoledne svou hudbou
podtrhlo Zámecké saxofonové kvarteto Josefa
Žemličky. (mh)

Odhalení znaku zakončilo rok oslav

Foto Petr Vitvar



(I I I)

historie – památky – kultura – zajímavosti leden 2017

■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – XI. díl

Monumentální mozaika Telekomunikace od
malířky a sklářské výtvarnice Elišky Rožátové
byla po čtyři desetiletí pohledovou dominan-
tou osy Liberecké ulice. Abstraktní kompozici,
která sama vznikla v rámci radikálního zá-
sahu do historické zástavby města, nyní zcela
zastínila stavba obchodního domu Central. 

Urbanistickou hodnotou zástavby z druhé polo-
viny 19. a začátku 20. století je respekt jednotli-
vých domů k celkové objemové regulaci.
I v kopcovitém Jablonci drží tato zástavba pře-

hlednou a poměrně pravidelnou mřížku ulic
a náměstí, jejichž proporce vychází z měřítka
chodce. 

Meziválečná, modernistická víra v techniku
a pokrok vedla v celém západním světě ke zce-
la jiné urbanistické koncepci širokých ulic a so-
litérních objektů. Pozdní fáze tohoto způsobu
uvažování o městě přinesla v sedmdesátých le-
tech dramatickou proměnu západní části nej-
užšího centra Jablonce. 

V prostoru kolem dnešní ulice Generála
Mrázka bylo zbouráno několik neorenesanč-
ních budov a jemná historická tkáň města byla
razantně přepsána sebevědomými objekty: pro-
jekčního závodu Preciosy, velkoprodejny Jab-
loň a budovy Telekomunikací, která ze všech
jmenovaných nejvíce zasáhla do reliéfu města.
Nesentimentální přístup k historickému kon-
textu města je patrný nejen z celkového hmoto-
vého řešení, ale i z umístění monumentálního
výtvarného díla na exponovanou nárožní fasá-
du. Autorkou této skleněné mozaiky je výtvar-
nice Eliška Rožátová, která se sklu v architek-
tuře věnovala velkou část svého života.

Přes výrazné výtvarné kvality mozaiky se sig-
nál telekomunikačního sdělení už řadu let ztrá-
cí s každou odpadlou skleněnou kostičkou.
V posledních letech přibil i silný šum vizuální-

ho smogu. S výstavbou nového obchodního
centra se signál ztratil definitivně. Před sebevě-
domé výtvarné gesto se postavila ještě sebe-
vědomější stavba a město tak ztratilo příležitost
uzdravit svou potrhanou tkáň. Namísto podpo-
ry kvalitního bydlení a příjemného obytného
prostředí v centru, umožnilo výstavbu arogant-
ního monofunkčního objektu, který nenabízí
živé ulice s obchody a stromořadím, ale jen sle-
pé fasády. 

Za spolek PLAC
Jakub Chuchlík

Telekomunikace ztrácí signál

Foto Jan Picko Foto Jan Picko

Přednáška ředitele Krkonošského muzea
v Jilemnici Jana Luštince, která se uskuteční
v úterý 21. ledna od 17.00 hodin v Památníku
manželů Scheybalových, nás zavede do Ji-
lemnice a jeho okolí, které je známé svou ly-
žařskou historií.

Na dobových fotografiích se vrátíte do časů, kdy
se první odvážlivci v krkonošských horách po-
stavili na dřevěné ski, a dozvíte se, jaká role
v objevení dřevěných lyží připadla hraběti
Harrachovi. Dotknete se také jiných oblastí, za-

stavíte se u zrodu Svazu lyžařů v Království
českém. 

Zajímat vás bude i mazání lyží, výzbroj a vý-
stroj. A zastavíte se také u vášnivé terminolo-
gické polemiky: Má se uživatel lyží nazývat
skiák, lyžec (dáma pak lyžka) či vytvoříte ještě
jiný název? 

A víte, že jeden ze skiáků zabil mohutnou ly-
žařskou holí při lyžování jelena? 

(lm)

Za prvními Skiáky /z počátku našeho lyžování/

Autor Dominik Strnad
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

2. ledna 1917, č. 1, str. 1, 5 R a V
Odpověď na mírovou nabídku ENTENTE
(Dohody) předal vyslanci USA ministerský
předseda Briand jménem Belgie, Francie, Velké
Británie, Itálie, Japonska, Černé Hory, Portugal-
ska, Rumunska, Ruska a Srbska. Ohrazují se
proti tomu, aby vítězem byly prohlášeny cent-
rální mocnosti, a proti tomu, aby se vina na za-
hájení války přenesla na spojence. Spojenci od-
mítají zabývat se nabídkou, která není myšlena
upřímně. Zejména byla hrubě porušena neutra-
lita Belgie. Belgický král a belgický lid chtějí
mír, znovunastolení práva, zadostiučinění a zá-
ruky do budoucna.

Desná. Povodeň. Velké srážky v noci z 29. na
30. prosince 1916 zavinily stoupání hladiny Bílé
Desné. Obec znovu zažila povodňovou noc a li-
dé opět trpěli a báli se. S hučením se řítila voda
a nesla kameny a dřevo a v malém se opakovalo
to strašné drama z 18. září. Voda vzala všechny
nové prozatímní lávky a mosty. 

3. ledna 1917, č. 2, str. 1, 5 R
Berlín. „Tag“ píše: písemná odpověď na re-
akci ENTENTE již není možná, odpověď mů-
že být předána jen na bitevních polích.

Horoskop. Rok 1917 přinese patrně největší
změny v historii, protože stojí pod znamením
Jupitera.

4. ledna 1917, č. 3, str. 2, 3, 5 R a V
Od nové přehrady na řece Labi hrozí nebez-
pečí. Přehradu Les království (Königswald)
u Dvora Králové rychle zaplnily srážky z počátku
prosince 1916. Voda přinesla i dříví, které po-
škodilo odtokovou štolu. Okresní hejtmanství
nařídilo okamžitou evakuaci obyvatel ze záto-
pového území Dvora Králové a obcí ležících
pod ním. Pokud by se hráz opravdu protrhla,
oznámí to výstřely z hmoždířů a zvonění zvonů.

Císař Karel vyhlašuje všeobecnou amnestii.

Jáchymov. Erární továrna na zpracování
uranové rudy vyrobila v roce 1916 zboží za
1 060 210 K. Produkce uranových barev klesla
na polovinu, výroba preparátů z radia se zdvoj-
násobila.

6. ledna 1917, č. 5, str. 3 R
Milost pro Karla Kramáře a jeho druhy. Na
základě císařovy amnestie se jejich tresty (smrt
oběšením) mění na trest těžkého žaláře na do-
bu 6–15 let.

7. ledna 1917, č. 6 str. 2, 5 R
Dr. Friedrich Adler se pokusil ve své nové cele
o sebevraždu oběšením, čímž se možná oddá-
lí jeho přelíčení ve věci vraždy hraběte Stürgka.

8. ledna 1917, č. 7, str. 1, 5 V
V Anglii se plánují velké mírové demonstrace.
„Neue Züricher Nachrichten“ hlásí, že anglický
sociální demokrat Snowdon zaslal svým spolu-
straníkům v zahraničí zprávu, že pokud vláda
nepřijme mírovou nabídku, zahájí sociální de-
mokrati velké demonstrace a stávky.

13. ledna 1917, č. 12, str. 5 V
Jablonec. Vykrádači balíčků polní pošty za-
drženi. Vrchní poštmistr jablonecké pošty č. 2
v Mlýnské ulici Franz Schumann ohlásil na po-
licii, že se z jeho pošty několikrát ztratily balíč-
ky na frontu. Detektiv Behringer v překvapivě
krátké době zjistil, že zloději jsou čtyřicetiletý
poštovní kočí Johann Schier a dvaadvacetiletý
kočí Josef Barta, kteří měli na starosti dopravu
pošty do Rychnova. Během cesty otevírali a vy-
krádali zásilky a opět je vraceli do vozu.
V Schierově bytě se našlo vícero věcí z balíčků
v ceně cca 200 K. Na krádežích se podílel i jeho
školou povinný syn, kterého k tomu nabádal
další poštovní kočí sedmapadesátiletý Jakub
Havlík. 

16. ledna 1917, č. 15, str. 5 V
Jablonec. Strašlivé neštěstí se stalo včera večer
v 18 hodin v továrně na celuloid pana Karla Ge-
wise. Patnáctiletý pomocný dělník Hugo Jantsch,
syn rytce Wilhelma Jantsche z Pivovarské ulice,
byl při výměně řemene transmise zachycen za
levou ruku a vymrštěn ke stropu dílny, přičemž
si rozdrtil lebku. Byl okamžitě mrtvý. Byl znám
jako hodný a pilný hoch. Ještě večer bylo zahá-
jeno soudní vyšetřování.

Francie. Potěmkinská sáňkařská dráha na
západní frontě kvůli srbskému princi. Fran-
couzi mu chtěli předvést aljašské bojové tažné
psy. Ti jsou pro pohyb na sněhu vybaveni ob-
rovskými drápy, které jim však v běžném teré-
nu při běhu překážejí. Protože se na daném
úseku fronty sníh nevyskytoval, nechal velitel

navést sníh z nepříliš blízkých hor, aby psům
umožnil běh na pravé sanici. Vojáci sníh vozili
14 dní.

20. ledna 1917, č. 19, str. 4 a 5 V
Válečný humor. Kluci si hrají na dvorku na
válku. Zuří bitva a z klubka bojovníků je slyšet
tenký hlásek: „Ty vopičáku, co mně mydlíš,
jsem přece neutrální!“

Lučany. Šílený čin matky. Žena zdejšího uči-
tele paní Marie Seidelová spáchala současně
sebevraždu a vraždu svých dvou dětí – čtyřleté-
ho Kurta a patnáctiletého Herberta – plynem.
Ten si nechala zavést teprve minulou sobotu.
Našel se dopis rodičům z 9. ledna, dokončený
až 16. ledna, kde žádá, aby se na ni nezlobili,
netruchlili pro ni a dopřáli jí jednoduchý po-
hřeb. Paní napsala ještě další tři dopisy: svému
muži na frontu, své sestře a švagrové.

23. ledna 1917, č. 22, str. 1 a 5 V
USA. Nové mírové poselství přednesl prezi-
dent Wilson v americkém senátu.

Terezín. „Bosnische Post“ hlásí, že před několi-
ka dny zemřel sarajevský atentátník na Franze
Ferdinanda, bývalý gymnasista Trifko Gradec,
odsouzený k dvaceti letem těžkého žaláře. Před
ním již zemřeli jeho druzi Nedeljko Cabrinovič,
Negjo Konovic a Mitar Kerovic.

26. ledna 1917, č. 25, str. 1, 2, 7 R a V
Vídeň. Na narozeniny německého císaře Wil-
helma byli do jeho hlavního stanu v Berlíně
pozváni císař Karel s chotí a hrabě Černín.

Pešť. Sabotáž. 300 vagonů maďarského obilí
bylo propašováno do Itálie. Čin objevil jeden
úředník pohraniční policie v Bratislavě. Obilí
pocházelo z okolí Nitry. Falšované dopravní lis-
ty umožnily přepravu přes Švýcarsko do Itálie.
Členové obilného konsorcia jsou ve vazbě.

27. ledna 1917, č. 26, str. 6, 9 V
Proč máme stále hlad? Na to odpovídal Dr.
Abel z Jeny ve své přednášce. Spotřeba tuku na
jednu osobu činila před válkou 50 až 60 g den-
ně. Teď však konzumujeme mezi 10–20 g tuku.
To vede k tomu, že musíme jíst víc než dříve,
abychom tělu dodali dostatek energie. To už je
ale pro trávicí ústrojí obyvatel měst příliš velká
zátěž, takže to prostě nezvládne.

Nepokoje v Rusku. Stockholmské listy píší
o vážných nepokojích v Petrohradě a dalších
městech. Telefonní a telegrafní spojení s Rus-
kem je stále obtížnější.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Demonstrace dělníků 1917

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2017 novou kvízovou soutěž
Znáte – víte - tušíte aneb Literární Jablonec.
Každé vydání Jabloneckého zpravodaje bu-
de na straně čtyři speciální volnočasové pří-
lohy zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, a to vždy do poloviny měsíce (nyní do
15. 1. 2017). „Vyhodnocení každého kola pro-
běhne losováním ze správných odpovědí
o drobné ceny. Výherci budou zveřejněni na
stránkách naší knihovny,“ říká Zbyněk Duda,

ředitel knihovny. Více na http://knihovna.me-
stojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-zaba-
vu/soutezte-s-nami/

Otázka na leden

Jablonecký rodák, prozaik a publicista Štěpán
Kučera vydal v roce 2016 knihu povídek. Jedna
z nich zavádí čtenáře do Jizerských hor, točí se
kolem jabloneckého archivu, slavného Smržov-
ského grimoáru a tajemného doktora Kittela. 

Jak zní název knihy?

a) Marek byl ufon

b) Jidáš byl ufon 

c) Matouš byl ufon

Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec

Štěpán Kučera 


