
(I)

H I S T O R I E  –  P A M ÁT KY  –  K U LT U R A  –  Z A J Í M AV O S T I

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

příloha Jabloneckého měsíčníku

Vzpomínka na zimy dávno minulé

O jabloneckých tramvajích

Elektrika neboli tramvaj jezdila v Jablonci
od 7. března 1900. Provoz tramvají byl tehdy
zcela unikátně zahájen v zimě, i proto byly
vozy připravené na sníh. 

Již od začátku provozu měly jablonecké elek-
trické dráhy k dispozici čtyři vlečné sněhové
pluhy, ve dvacátých a třicátých letech pak i dva

motorové vozy, vyřazené z osobní dopravy
a vybavené radlicemi na sníh. Zatímco v jiných
městech pluhování tratě zajišťovaly speciální
vozy bez cestujících, Jablonec byl progresívní.
Zejména na trati Rychnov–Janov byly vlečné
sněhové pluhy připojovány za běžné tramvaje
na pravidelné lince a průběžně byla jimi udr-
žována sjízdnost tratě. 

Vlečné sněhové pluhy byly k dispozici až do
konce provozu tratě Janov–Rychnov v roce
1965, pak se ještě používaly na lince č. 11.

Bohužel se nedochovaly. Jablonecké tramvaje
byly také, jako první z úzkorozchodných provo-
zů již od roku 1900, právě kvůli horským pod-
mínkám uzavřené – řidič měl před sebou sklo
a nestál na otevřené plošině. Oddíl pro cestují-
cí byl elektricky vytápěný. 

To všechno právě kvůli horským podmínkám
a zimnímu provozu. Tramvaje jezdily v Jab-
lonci do roku 1965. 

Tomáš Krebs

Populární bylo bruslení
Jabloneckému mrazivému období patřily
odedávna zimní radovánky. 

Jakby ne, sněhová peřina přikrývala podhorské
město často až na čtyři měsíce v roce. Zimní
údržba, jak ji známe dnes, na začátku minulé-

ho století prakticky neprobíhala. Nesolilo se,
sypalo se popelem nebo kamennou drtí a sníh
se vyhazoval pouze tak, aby bylo možno projít.
Tramvaje měly své sněhové pluhy, aut bylo
poskrovnu, a tak se z kůlen a půd tahaly saně,
které nevyžadovaly sjízdné silnice. Však také
sáňkování a bruslení patřilo k oblíbených krato-
chvílím jabloneckých malých i velkých dětí.

Nejrozšířenějším zimním sportem vůbec ten-
krát bylo bruslení, lyžovat se teprve začínalo.
V Jablonci, jak je vidět z fotografií, se bruslilo
na Ovocném trhu – v dnešním prostoru autobu-
sového nádraží, také v městském parku, dneš-
ních Tyršových sadech, a na Novoveském ryb-
níce.

(mh)

Jedno z prvních kluzišť v Jablonci bývalo v prostoru
městského parku v Tyršových sadech. Bruslařský spolek si

pro svoji činnost pronajal jihovýchodní část parku v říjnu
1885, později se bruslaři přesunuli na vlastní kluziště na

konec Luční ulice na Ovocný trh.

Ovocný trh, jak se říká prostoru dnešního autobusového
nádraží, jedno z mála rovných prostranství v Jablonci se

v zimním období využívalo jako kluziště. Tehdejší bruslařský
spolek získal kluziště do svého vlastnictví od Antonína

Zascheho na jaře 1890 a v prosinci téhož roku už se bruslilo

Novoveské koupaliště tehdy zvané „Swimm und
Gondelteich“ pochází z roku 1903 a v zimě sloužilo jako

kluziště nejen členům bruslařského spolku, 
ale i široké veřejnosti. 

První jablonecké tramvaje musely v zimě i v létě zvládat
největší stoupání na janovské trati nad dnešním Mírovém
náměstí. Snímek je pořízen v místě křížení s tratí vedoucí

od Brandlu do Pasek, kde byla také krytá čekárna pro
cestující a zázemí pro personál.

Na snímku z dvacátých let, pořízeném u horního vjezdu do
jablonecké vozovny z Pražské ulice, je běžný motorový vůz
osobní dopravy upravený na služební dosazením šípového

pluhu na sníh. K němu jsou pak připojeny dva vlečné
pluhy, které si za sebe připojovaly tramvaje pravidelné

osobní dopravy. 

V Podhorské ulici zastavil v lednu roku 1955 motorový vůz
č. 18 nasazený na linku č. 2 do Pasek. Za zimními

radovánkami se tehdy muselo v teplém oblečení buďto
pěšky, nebo právě tramvají.

Za laskavé poskytnutí fotografií redakce děkuje Miroslavu Havrdovi a libereckému Boveraclubu. V březnovém čísle měsíčníku vyjde příloha věnovaná
rozpočtu města na rok 2017. Na přílohu věnovanou historii a kultuře se můžete těšit opět v dubnu.
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Křížový kámen
■ Jablonecké maličkosti XIII.

Všem Jablonečanům, kteří procházejí stře-
dem města, je každodenně zcela na očích, ale
zároveň jej řada kolemjdoucích míjí bez vět-
šího povšimnutí. Možná, že jej za ta léta již
všichni znají, ale dost možná, že někteří
z chodců jdoucích ulicemi v nejstarší části
města nevědí, s jak významnou památkou se
na začátku Soukenné ulice mohou setkat. 

Představte si, že v době, kdy vznikla, uplynulo
jen pár let od skončení třicetileté války, Jab-
lonec tvořilo jen několik dřevěných chalup roz-
házených ve svahu okolo kostela a řada obyva-
tel ve vylidněné krajině pod Jizerskými horami
řešila jako zásadní volbu mezi emigrací a pře-
stoupením na katolickou víru. Kolik vody od
těch zašlých časů uplynulo v řece Nise?

Křížový kámen, nazývaný ve starých knihách
Kreuzstein a umístěný dnes při jižní stěně kos-
tela sv. Anny, je asi nejarchaičtější z drobných
památek Jablonce nad Nisou a zároveň je vů-
bec nejstarším jizerskohorským pomníčkem,
připomínajícím na české straně hor nebožáka
zmrzlíka. Jde o prostý blok ze šedivého pískov-
ce, u něhož můžeme jen hádat, jestli náhodou
nebyl kdysi vylomen z podobně zbarvených
skal u Hodkovic nad Mohelkou či Frýdštejna.
Na jeho dvou stranách jsou vytesány kříže. Ten,
který byl původně orientován k západu, nese
pomalu mizející německý nápis: 

IHS 
1666 
ABEND 
IST ALHIER
ERFROREN HANS 
KLEI
NERT 
JENER ENDE 
RENO
VIRT 174?, 

Kříž na severní straně pak doplňovalo pokračo-
vání nápisu:

MARIA 
1666 
GEORG WEIS. 

S ohledem na skutečnost, že u Křížového ka-
mene se doposud nepodařilo nalézt žádné úda-
je o důvodu jeho postavení, je tento nápis jedi-
nou zprávou, z níž se můžeme něco o památce
dozvědět. Vytesaná písmena hlásají, že tento
kámen byl Georgem Weissem postaven na mís-
tě, kde roku 1666 umrzl Hans Kleinert. Někdy
před polovinou 18. století byl pak jakýmsi ne-
známým dobrodincem kámen opraven. Víc ne-
víme. Snad ještě, že jako každý podobný kámen
vztyčený v té době v krajině, měl i Kreuzstein
duchovní rozměr, a proto má na začátku obou
nápisů vždy stylizované značky IHS a MARIA,
připomínající Ježíše a jeho matku Pannu Marii,
k nimž tehdy lidová zbožnost nejvíce vzhlížela
ve chvílích smutku i radosti. 

Není naopak zcela jasné, k čemu se měla
vztahovat slova JENER ENDE (správně by mě-

lo být Jänner Ende) čili KONEC LEDNA. Lze se
setkat s názorem, že se toto časové určení váže
k okamžiku postavení kamene, ale z logiky vě-
ci bude mít spíše vazbu na dobu Kleinertova
umrznutí. Buď jak buď, na konci ledna lze oče-
kávat spíše silné mrazy než mírné počasí,
v němž by bylo možné snadno do měkké půdy
zakopávat kamenné památníky. 

Křížový kámen bývá někdy v literatuře přiřa-
zován k jizerskohorským smírčím křížům, ale
asi to tak nebude zcela správné, protož tyto kří-
že byly stavěny jako výraz pokání a trestu za
zločin, obvykle za vraždu bližního, na místě či-
nu. Jablonecký kámen se dvěma kříži sice při-
pomíná smrt, ale způsobenou nikoliv člově-
kem, nýbrž nezkrotnými přírodními živly. 

Je zajímavé, že všechny staré jablonecké
vlastivědy Křížový kámen zmiňují s tím, že stál
při staré maloskalské cestě, která vedla z údolí
Nisy do svahu Bartlova kopce. Svého času šlo
o hlavní spojnici Jablonce s českým vnitroze-
mím v údolí Jizery, odkud bylo Jablonecko
spravováno. Přesné umístění kamene ale pře-
kvapivě není známo. V časech vzniku Bendovy
i Lilieho vlastivědy kámen musel ještě být na
svém původním místě, ale ani v jedné z publi-
kací ovšem není nijak přesněji lokalizováno,
snad proto, že jej všichni znali. Jen z fotografie,
kterou Lilie v knize publikoval, je zřejmé, že ká-
men stál na svažité louce někde u lesa. S ohle-
dem na skutečnost, že Benda píše o průběhu
staré cesty tak, že přicházela od Maršovic, ved-
la přes les, poté procházela právě okolo Kreuz-
steinu a sestupovala dolů z Bartlova kopce
k Jablonci, to působí tak, že místo s kamenem
muselo být někde na samé jablonecko-vrkosla-
vické hranici. Někde poblíž budov bývalého
pivovaru. To by potvrzovalo i to, že v lese nad
vodojemem na konci Kokonínské ulice je na
mapě stabilního katastru z roku 1843 nápis
Kreuzstein, ovšem bez bližšího vyznačení polo-
hy kamene. 

Marek Řeháček 
(marek.rehacek@gmail.com)

Pokračování příštěKresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad
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■ Výtvarné umění 60.–80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce – XII. díl

Krátce po Štědrém dnu nás navždy opustil
umělec, ikonický i milovaný pedagog a člověk
neutuchajícího životního elánu, Jiří Koňák.
Nejen pro Jablonec je to veliká ztráta.

Narodil se 29. června 1934 v Praze. V letech
1949–1952 studoval na Střední uměleckoprů-
myslové škole sklářské v Železném Brodě, ná-
sledně na Vyšší uměleckoprůmyslové škole
v Praze a v letech 1954–1960 na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze u profesorů Bed-

řicha Stefana, Josefa Wagnera a Jana Kavana.
Rozhodl se pro pedagogickou dráhu, založil u-
mělecký obor na Lidové škole umění v Jablonci
nad Nisou a dlouho působil jako pedagog na
jablonecké střední uměleckoprůmyslové škole.
Věnoval se především keramické tvorbě, res-
taurátorství a sochařství.

Právě část sochařského odkazu umělce – dílo
Plnost života zdobí zdravotní středisko od ar-
chitekta Haise, které je součástí širšího plánu
zástavby Mšena z počátku osmdesátých let. „Od
začátku jsem tematicky směřoval k symbolům
jako květ, plnost života… Zajímal mě ten pohyb
v kouli, kde je patrný jakýsi zrod i jeho rozvi-
nutí. Původně jsem ji chtěl instalovat o něco výš
a opřít o terénní val, nakonec jsme se ale roz-
hodli pro místo vedle vstupu. Také jsem uvažo-
val o složitějším tvaru z bílého cementu, ale ús-
tecká komise mi řekla, že když tu máme tolik
žuly, tak to musí být z ní. Já se tomu nebránil,
žula mě vždycky jako materiál svou strukturou
i kresebností zajímala a lákala,“ popsal zrod dí-
la autor. Kamenný blok o hraně bezmála dva
metry pochází z lomu v Hraničné, je vybíraný
z hloubky, aby měl jednolitý povrch a žádnou
velkou pecku. Kamenicky dílo opracovával
Bohuslav Hrůza. „Když si vzpomenu, jak jsem
sháněl silnější kompresor na vrtání nebo jeřáb

na otočení té sochy, tak si říkám, jakou musí
mít člověk kliku, jak musí být odvážný i drzý,
aby se něco podařilo,“ uvedl autor.

Při sbírání materiálu pro průvodce po výtvar-
ném umění šedesátých až osmdesátých let dva-
cátého století ve veřejném prostoru Jablonce
nad Nisou O jablku a dalších byl Jiří Koňák
zdrojem mnohých, pro knihu velmi cenných,
informací. Bylo nám ctí s ním spolupracovat.
Za spolek PLAC

Jan Picko

Plnost života, odkaz Jiřího Koňáka 

Jiří Koňák Plnost života

Narazili jste někdy na půdě, bleším trhu ne-
bo díky detektoru kovů třeba uprostřed lesa
na starý přívěšek s postavou vousatého
skřítka, jedoucího na lyžích s kuší v ruce
pod nápisem „ULLR – Schutz patron der
Skiläufer“? 

Případně na jiný, velmi podobný, ale s českým
nápisem „Krakonoš – ochránce zimních spor-
tovců“? V obou případech jde o produkty jablo-
neckého bižuterního průmyslu. Nesou zajíma-
vé svědectvím o tom, že ne všechny komerčně
úspěšné výrobky bylo možné po II. světové vál-
ce beze zbytku kopírovat. 

ULLR (též ULR, ULL, ULLER, HOLLER, OL-
LER, VALDER, lat. OLLERUS) je v germánské
a severské mytologii bohem lovu, lukostřelby
a přeneseně také zimy, zimních sportovců a střel-
ců. ULLR je považován za nevlastního syna
THORA, boha počasí a plodnosti Země. Jeho
atributy jsou luk, lyže, tis a prsten. Podle legen-
dy soutěžil Ullr s Odinem o vládu na zemi.
Podobně jako Thor byl i jeho syn Ullr považo-
ván za druhého nejvýznamnějšího boha po
Odinovi, otci bohů, ale nebyl zdaleka tak známý
a oblíbený. Dnes jsou amulety a talismany ne-
soucí podobu Ullra velmi populární, a to i u ly-
žařů mimo Skandinávii. Rovněž je po něm po-

jmenováno mnoho lyžařských klubů po celém
světě. 

V době vzniku německé verze přívěsku byl
„zimní sportovec a střelec“ něco jako dnešní
biatlonista – lyžař s běžnou armádní puškou,
později malorážkou. V tomto dvojboji se běžně
soutěžilo na všech zimních armádních soutě-
žích v meziválečném období, nicméně počátky
biatlonu sahají do mnohem dávnějších dob. Již
před 5000 lety se v horských oblastech řeckých,
římských a čínských provincií lovilo za pomoci
lyží a zbraně. Místo pušky se tenkrát samozřej-
mě používal luk, takže lov připomínal dnešní
SKI ARC – lukostřelecký biatlon. Mistrovství svě-
ta, které v této disciplíně pořádalo v roce 2001
Polsko, se poprvé zúčastnili i naši reprezentan-
ti. Střílí se z polohy vstoje a vkleče. Terč buď za-
sažen je, nebo není, další bodování se již ne-
provádí, protože rychlý běh je důležitější než
přesná střelba. Během závodu uběhnou muži
celkem 12 km na třech okruzích po 4 km a že-
ny, dorostenci a dorostenky pak 8 km na dvou
okruzích po 4 km. Na každém okruhu vystřelí
závodník dvě sady po 4 šípech. Střílí se na vzdá-
lenost 18 metrů a terče mají průměr 16 nebo 10
cm, podle druhu luku. 

Klasický biatlon se jako sportovní odvětví vy-
profiloval z tzv. vojenské hlídky. Historické pra-
meny uvádí, že první závod byl pořádaný roku
1776 v Norsku mezi strážci hranic se Švédskem.
V roce 1902 tento typ závodu nahradil první ofi-
ciální závod – Běh vojenských hlídek. Ten byl
poté zařazen na olympijské hry jako ukázková
disciplína. Roku 1955 byla sepsána pravidla,
v nichž se také poprvé objevuje pojem biatlon.
První mistrovství světa v biatlonu se uskutečnilo

v roce 1958 v rakouském Saalfeldenu a závodu
se účastnilo pouze 25 sportovců ze 7 zemí světa.
I přes malou účast na MS se biatlon stával stále
více oblíbený, což dokládá zařazení do olympij-
ského programu her 1960 ve Squaw Valley. Od
této chvíle se biatlon stále rozvíjel a z olympij-
ských her již nevypadl. Organizátorům biat-
lonu v ČR bylo pořadatelství mistrovství světa
poprvé přiděleno v roce 2008. V roce 2012 se
uskutečnil Světový pohár v Novém Městě na
Moravě, který prověřil Vysočina Arénu. Díky je-
ho úspěšnosti zde v roce 2013 proběhlo mist-
rovství světa a dnes je biatlon jedním z nejsle-
dovanějších zimních sportů u nás. Snad díky
velkému množství ochranných talismanů, vy-
robených u nás v Jablonci, se v tomto sportu
nejvíce daří právě jabloneckým biatlonistům.
Až tedy na boha zimy Ullra někde narazíte, ur-
čitě si ho přidělejte na batoh. Místo sněhu se
vám bude lepit na lyže štěstí… Milan Bajer

Severský bůh ULLR – patron biatlonistů
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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.

1. února 1917, č. 31, str. 1, 2 R a V
Vídeň. Dnešním dnem začíná zostřená ponor-
ková válka. Vzhledem k příkrému odmítnutí
mírového poselství ze strany protivníka roz-
hodlo se Rakousko-Uhersko a Německo překa-
zit námořní dopravu ve všech koridorech Velké
Británie, Francie, Itálie a ve východní části
Středozemního moře. Pokud do nich vjedou lodě
neutrálních zemí, činí to na vlastní nebezpečí.

Německo. Sídliště pro zaměstnance Kruppo-
vých závodů. Firma nakoupila poblíž Essenu
rozsáhlé pozemky, kde vyrostou domky se za-
hrádkami s možností chovu drobného domácí-
ho zvířectva. Domky jsou určeny zejména rodi-
nám s více dětmi a válečným invalidům.

3. února 1917, č. 33, str. 9 V
Bavorsko. Starší dámy v kalhotách – hrůza!
Mnichovská policie zakázala nevhodné nošení
dámských kalhot v bavorských zimních rek-
reačních oblastech, a to zejména starším ne-
sportujícím dámám, které v nich dokonce chodí
do kostela. Také se zakazují vyzývavé dirndly.
Sportovní dámy nechť nosí přes kalhoty odepí-
nací sukni!

4. února 1917, č. 34, str. 3, 5 R
Sofia. List Narodni prava sděluje na základě
ruských informací zprávu o posledních demon-
stracích v Moskvě: začalo to v úterý – 100 000 oby-
vatel dělnických čtvrtí táhlo k ulici Ochotna
a cestou ničili vše, co potkali. Nesli tabule na
vysokých tyčích s nápisy: „Máme hlad, dejte
nám chleba. Uzavřete mír! Zničte Anglii!“ Tyče-
mi roztloukali okna horních poschodí. Obcho-
dy byly drancovány. Policejní prefekt žádal
o vojenskou pomoc, ale vojáci odmítli – ať měs-
to vydá lidem potraviny. V noci procházeli poli-
cisté městem a slibovali výdej chleba a mouky
u Kuzněckého mostu, ale už v noci byly zásoby
rozkradeny. Ve středu ráno čekali lidé na mostě
marně. Vydali se tedy zase plenit obchody, vytr-
hávali koleje tramvají, převraceli vozy a zabili
kolejnicemi 20 policistů. Ve čtvrtek ráno zasáhl
proti davu oddíl jezdectva. Zakrátko leželo na
ulici mrtvo 500 dělníků a 54 vojáků. Potom ka-
valeristé odmítli pokračovat a zabili dva důstoj-
níky, kteří je chtěli potrestat. Demonstraci
ukončila až ve čtvrtek v noci sněhová vánice.

Newyorkská obchodní komora uveřejnila
statistiku o vývoji NY v letech 1916–1917. Počet
obyvatel vzrostl na 7,5 milionu a tak se NY stal
největším městem světa. Každých 15 minut se
postaví nový dům. NY má 8 000 továren, kde se

vyrobí ročně zboží za 3 miliardy USD, 250 di-
vadel, 103 nemocnice, 553 školy s 800 000 žáky
a studenty a 198 parků. Ve všech parametrech
už předstihl svého rivala, kterým byl Londýn.

5. února 1917, č. 35, str. 1, 4 R
Washington. Agentura Reuter hlásí, že vysla-
nec USA v Berlíně Mr. Gerrard dostal rozkaz
zavřít vyslanectví a opustit spolu s konzuly
a atašé Německo.

Francouzský válečný humor. „Co mají společ-
ného letecké bomby a vyznamenání?“ –
Odpověď: „Obojí přichází seshora a postihuje
zejména lidi v zázemí.“

9. února 1917, č. 39, str. 2 R
Vídeň. Císařský pár se rozhodl, že v této mra-
zivé zimě dá k dispozici všechny postradatelné
koně a povozy pro rozvoz uhlí obyvatelstvu.

11. února 1917, č. 41, str. 1 R
New York. Daily Express sděluje, že prezident
Wilson slíbil, že se v případě války nebude kon-
fiskovat německý kapitál a majetek v USA.

12. února 1917, č. 42, str. 1 R
Švýcarsko sdělilo prezidentu Wilsonovi, že bez-
podmínečně zachová svou neutralitu.

13. února 1917, č. 43, str. 1, 5 V
Jablonec. Uhelná kalamita je bezesporu velká
a je pochopitelné, že každý chce toto vzácné to-
pivo mít. Ale varujte se, abyste se nedopouštěli
nezákonností! V sobotu se stalo, že kočí firmy
Raltze vezl na saních náklad pytlů s uhlím po
Wiener Str. (Pražská), kde se s ním nějaké ženy
daly do hovoru, přičemž jedna z nich strhla py-
tel uhlí na své sáňky a uháněla pryč. O půl ho-
diny později byl stejný povoz obklíčen ženami
na náměstí císaře Wilhelma. Několik žen se
vrhlo na pytle a utíkalo s nimi pryč. Aby se ko-
čí ubránil, použil biče a rozháněl se tak, že jed-
nu ženu vážně zranil v obličeji. Na jeho saních
chybělo 10 metráků uhlí. 

Labe zamrzlo po proudu až do Litoměřic.

14. února 1917, č. 44, str. 3 V
Jablonecká plynárna omezila svůj výkon
kvůli nedostatku uhlí. Včera byl tlak plynu tak
nízký, že to nestačilo ani pro osvětlení, natož na
pohon strojů. 

19. února 1917, č. 49, str. 4 V
Polní pošta. Potíže. Čím déle trvá válka, tím
vyšší je počet válečných zajatců a tím i množ-
ství pošty směřující do monarchie a naopak. Je
to skoro půl milionu zásilek denně. Naše pošta
a cenzura to s vypětím všech sil ještě zvládají,
ale např. v Rusku dochází ke zpoždění dvou až
tří měsíců. Každé další zvýšení poštovního sty-
ku však zhorší situaci i u nás. Mohou za to oso-
by, které svým milým v ruském nebo francouz-
ském zajetí píší až 10 lístků nebo dopisů denně!

20. února 1917, č. 50, str. 5 V
Utrpení válečných psů. Spolek pro ochranu
zvířat v Grazu si stěžoval na špatné zacházení
s tažnými psy v hornatém terénu. Také jsou
používání k nošení příliš těžkých nákladů. Jak
bude vypadat chov psů po válce? Ministerstvo
války slíbilo, že psi budou používání pouze
v lepším terénu, a vydalo k tomu zvláštní in-
strukci. Ostatně psi s rodokmenem a lovečtí psi
jsou vyňati z vojenské služby.

21. února 1917, č. 51, str. 1 V
Epizoda z ponorkové války. Kodaň. Kapitán po-
topeného čtyřstěžníku Thor, pan Jacobsen, dora-
zil se svou ženou a šestiletou dcerkou v pořád-
ku do Norska. Jeho loď byla potopena 4. února
80 mil od norského pobřeží. Vezla náklad
14 000 tun velrybího tuku v ceně 2 milionů ko-
run, loď měla cenu 1,5 milionů. Posádka v po-
čtu 28 mužů nastoupila do člunů a ponorka je
odtáhla k irskému pobřeží. Kapitán s rodinou
byl ubytován na ponorce. V dalších dnech poto-
pila ponorka anglický parník, který vezl munici
z USA do Francie. Exploze parníku byla tak mo-
hutná, že vlnobití poškodilo i ponorku, která
zamířila do přístavu Wilhelmshaven, kde ji Ja-
cobsonovi opustili. Velitel ponorky věnoval dítěti
na rozloučenou drobné upomínkové předměty. 

25. února 1917, č. 55, str. 4, R
Moc modrých očí. Anglický týdeník Lancette pí-
še o zajímavých výsledcích výzkumu barvy očí.
Důležití vojevůdci v současné válce mají totiž
modré oči. Např. generálové Joffre, French,
Douglass Haig, Mackensen a Hindenburg. Jsou
tedy modré oči znakem zvláštních schopností
a energie? Zvláštní je, že Napoleon měl prý oči
šedé. Také všichni američtí prezidenti až po
současného prezidenta Wilsona byli modroocí.

R – ranní vydání, 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2017 novou kvízovou soutěž
Znáte – víte – tušíte aneb Literární Jablonec.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku
bude na straně čtyři speciální volnočasové
přílohy zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci sou-
těží, a to vždy do poloviny měsíce (nyní do 15.
2. 2017). „Vyhodnocení každého kola proběhne
losováním ze správných odpovědí – o drobné
ceny,“ říká Zbyněk Duda, ředitel knihovny. 

Více na http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/
knihovna-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď na lednový kvíz: Jidáš byl
ufon. Gratulujeme vylosovaným vítězům z ús-

pěšných řešitelů: Zdeňka Bezányiová, Dětřich
Fichna, Anna Šikolová.

Otázka na únor

První sbírka jablonecké básnířky Olgy Novotné
vyšla v roce 1999. 

Autorka ji nazvala Z jistého úhlu. Obsahuje
básničky z jejího mládí, které vyjadřují tehdej-
ší názor Olgy Novotné na věci kolem nás. 

Sbírku ozdobil(a) svými ilustracemi:
a) Vítězslava Klimtová
b) Vladimír Jiránek
c) Vladimír Komárek

Olga Novotná


