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příloha Jabloneckého měsíčníku - duben 2017

Jablonecké školy od začátku

První zmínka, která dokládá existenci učitele v Jablonci, se datuje
k roku 1685. Učitel, tehdy zvaný schulmeistr, měl tehdy vedle školy
na starost také vedení soupisu křtěných a zemřelých dětí a jako škola
mu sloužila fara. 

Nejstarší jabloneckou školou tedy byla farní škola v Soukenné ulici. Vedle
ní se táhlo školní pole určené pro obživu učitelů a po vzniku jablonecké
farnosti v roce 1740 i k obživě faráře. Školní pole později posloužilo pro
vybudování jabloneckých náměstí. 

Základem vyučování ve 2. polovině 18. století bylo hlavně čtení. Psaní
a počítání ještě dlouho nepatřilo k obvyklým vyučovacím disciplínám.
Z roku 1781 pochází soupis, podle něhož navštěvovalo jabloneckou ško-
lu 122 dětí. Vyučování probíhalo půl dne od dubna do září, ale polovina
dětí ve škole obvykle chyběla.

Počet žáků se zvyšoval a farní škola přestala stačit. Roku 1827 byla pro-
to na dnešním Mírovém náměstí postavena škola nová, dvoupodlažní,
která už měla 589 žáků. Učilo se ve dvou učebnách, finanční podporu
škola nacházela u místního střeleckého spolku a školní knihovnu dopl-
ňovali faráři. 

Aby se ulehčilo škole na hlavním náměstí, byla v letech 1870–71 posta-
vena nová škola určená pro obecnou a měšťanskou chlapeckou školu, tzv.
žlutá škola. Stávala ve Školní ulici, dnes Generála Mrázka. Absolventem
školy byl také pozdější starosta Karl R. Fischer, který v ní od roku 1890
také učil. 

Dívky zůstaly ještě 15 let v původní budově na Starém trhu (dnešní Mí-
rové nám.). Dívčí, tzv. zelená škola, vyrostla vedle chlapecké. Otevřena
byla 1. září 1885 a v jejím přízemí sídlila i školka. Stavbu dívčí školy tehdy
podpořil i tehdejší starosta Adolf H. Posselt. Ani zelená, ani žlutá škola už
dnes nestojí. 

Se stoupajícím počtem obyvatel rostl i počet škol. V roce 1894 vznikla
obecná chlapecká škola v dnešní Sokolí ulici, v roce 1905 k ní přibyla
i škola měšťanská. Ve stejném roce se začalo vyučovat v obecné škole v Pi-
vovarské ulici a také na dívčí obecné a měšťanské škole v ulici 5. května.

Od 1. září 1889 zahájila vyučování první česká škola v Jablonci, která
vznikla po pěti letech příprav z podnětu pilníkáře Antonína Chvojky. Ten
odkázal v roce 1884 českému školskému spolku svůj dům v Kamenné
ulici, kde dnes sídlí praktická základní škola. 

Z textů Jany Nové a Jana Kašpara čerpala Markéta Hozová.

Jablonec je městem sportu, bižuterie a městem mincí. Možná jste si
už někdy položili otázku, jak se stalo, že se právě v Jablonci razí české
koruny a vyrábějí různé medaile a pamětní mince. 

Ptáte se, jak se sem dostala Česká mincovna? Čí to byl nápad a co se
všechno událo, než se narodila firma s tak důležitým úkolem a posláním,
jakým je výroba peněz? Odpověď na tyto a další otázky se vám pokusíme
zprostředkovat společně s Janem Vízkem, jedním ze zakladatelů a býva-
lým ředitelem České mincovny v Jablonci nad Nisou. 

Mincovně bude příští rok 25 let a Jan Vízek ji vedl jako ředitel od její-
ho vzniku až do roku 2010, kdy odešel do důchodu. Pro odborný časopis
Mince a bankovky připravil seriál svých vzpomínek s názvem Jak se
dělá mincovna. V upravené podobě nabízíme vzpomínky zakladatele
v příloze Jabloneckého měsíčníku. Jan Vízek je nositelem nejvyšší ceny
města Jablonec nad Nisou Pro meritis 2016. Více na IV. straně přílohy.

Jak se dělá mincovna

První škola na Starém trhu, dnes Mírové náměstí Chlapecká škola, tzv. žlutá, ve Školní ulici, dnes Gen. Mrázka

Dívčí škola, tzv. zelená, ve Školní ulici, dnes Gen. Mrázka Škola v ul. 5. května postavená v letech 1904–5

Jan Vízek s manželkou. Foto Michal Vele
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Křížový kámen /dokončení z minulého čísla/

■ Jablonecké maličkosti XIV.

V Lilieho vlastivědě se můžeme také do-
zvědět, že podle pověsti na místě na
Bartlově kopci, kde Křížový kámen stával,
zmrzli tři pašeráci. Není ale přitom jasné,
jestli na kameni zmíněný Hans Kleinert
byl jedním z nich, a pokud ano – pročpak
nejsou na kameni uvedena i jména ostat-
ních nešťastníků. 

Vlastivědec Adolf Benda zase popisuje příběh,
v němž Křížový kámen hraje důležitou roli.
V březnu 1820 prý byli zadrženi tři neznámí
chasníci (víme jen, že jednomu z nich pře-
zdívali Muckel) pro podezření z vraždy. Udal
je muž, u něhož v chalupě na Šumburku
předtím čistili pec a při tom se bavili o loupe-
ži a mordu. Při tvrdém výslechu pak měli vy-
povědět, že u Křížového kamene skutečně za-
bili a oloupili jakéhosi Žida; jeho mrtvolu pak
ukryli u nedalekého buku a lup zahrabali.
Panský lesní personál pak za přihlížení mno-
ha zvědavců obrátil les na svahu Bartlova
kopce vzhůru nohama, ale nenašel ani ubité-
ho, ani lup. 

Tím role Kreuzsteinu v příběhu končí. Ale
pokud by někoho zajímalo, jak to celé dopad-
lo, tak víme díky Bendovi i to, že mladíci byli
poté dopraveni do Jablonce k rychtáři Stra-
kemu, kde byli opět podrobeni výslechu. Jak
asi tehdy ony výslechy vypadaly, může napo-
vědět to, že se všichni rychle přiznali k tomu,
jak na Brandlu zabili jiného chlapa a jeho
mrtvolu opět ukryli. Hledání na určeném
místě – zase zbytečné! Jediným výsledkem
bylo, že když vedla eskorta Muckela po cestě,
ukázal ten na nějakého nebohého muže, který
šel zrovna okolo, a vykřikl: „A tenhle u toho
byl taky!“. 

Strážci tedy nebohého bez dalšího také se-
brali a muž měl pak co dělat, aby se z křivé-
ho obvinění vymanil. Nicméně v Jablonci
si s těmi výtečníky už nevěděli rady, a tak je
odeslali k vyšší instanci – ke krajskému sou-
du do Mladé Boleslavi. Po pár dnech byli
v doprovodu vojska a soudních úředníků

ovšem přivedeni zpět a znovu byla prohledává-
na místa, kde měly být ukryty domnělé mrt-
voly. Ale protože pátrání po zavražděných ne-
vedlo ani tentokrát k úspěchu a bez mrtvoly
tak nebylo ani vraždy, odvedli stráže chasní-
ky opět do Boleslavi, kde je pro nedostatek
důkazů soud nakonec propustil…

Zajímavé je, že Křížový kámen je snad nej-
častěji putující jabloneckou památkou. Na
svém původním místě při staré maloskalské
cestě stával až do časů někde na přelomu 19.
a 20. století. Zřejmě v souvislosti s novou
výstavbou, která se v jeho okolí v té době chy-
stala, byl tehdy – coby cenná památka zdejší
minulosti – přesunut k jabloneckému vlasti-
vědnému muzeu, jež bylo umístěno v domu
v dnešní ulici Generála Mrázka, zhruba
v místě, kde dnes stojí mohutný objekt posta-
vený pro telekomunikace. Po zrušení muzea
se pak bez většího zájmu léta povaloval na
dvoře. Ještě v roce 1971 známý milovník pa-
mátek Josef V. Scheybal v Novinách Jablo-
necka vyjadřoval naději, že by snad kámen
mohl konečně najít své důstojné místo v par-
číku naproti hotelu Zlatý Lev; kamarád Ota
Simm vzpomínal, že se právě toto umístění
v zelené ploše nad bývalou farou a pod pří-
mým dohledem manželů Scheybalových, kte-
ří v domě tehdy žili, často ve městě diskuto-
valo. 

Své definitivní místo ovšem Křížový kámen
nakonec našel až u jižní zdi kostela svaté
Anny. Zde byl také roku 2001 na náklady
města důkladně a citlivě opraven. O dva roky
později jej ovšem povalili neznámí vandalo-
vé. Naštěstí při tom památka nepřišla k žádné
větší újmě a byla pak na tři roky uložena do
bezpečí. V roce 2006, po dokončení komplet-
ní obnovy kostela, se jeden z nejstarších
svědků jablonecké minulosti vrátil k jižní stě-
ně svatoanenského kostela, kde stojí dodnes.

Marek Řeháček 
(marek.rehacek@gmail.com)Kresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad
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V dubnu tohoto roku uplyne 120 let od na-
rození otce významného etnografa a doku-
mentátora Josefa Václava Scheybala. 

Josef Scheybal starší přišel do severních Čech
při plnění vojenské služby. Tady se seznámil se
svou budoucí ženou Annou, se kterou společně
vybudovali svůj domov v Kristiánově nedaleko
Heřmanic na Frýdlantsku. V roce 1928 se jim
narodil syn, budoucí významný dokumentátor
a etnograf, Josef Václav Scheybal. Manželé pro-
vozovali dílnu na drobné dekorativní předměty
a vytvářeli také divadelní dekorace. 

J. Scheybal vlastnil nakladatelství turistic-
kých pohlednic, byl ustanoven soudním znal-
cem a získal licenci starožitníka. Po svém otci
zdědil zálibu ve sběratelsví nejen knih a po-
stupně začínal vytvářet i další sbírky. Navště-
voval zdejší archivy, sepisoval místní památky
a pořizoval seznamy regionální literatury. 

Po nuceném odchodu ze Sudet v říjnu 1938
našla rodina nový domov v Turnově. Část sbí-
rek se podařilo přestěhovat, zbytek zůstal nená-
vratně mimo jejich dosah. V Turnově byl
J. Scheybal obklopen řadou významných osob-
ností z kulturního života, se kterými pořádal
výlety po okolí za lidovou architekturou. Ve
zdejším muzeu zpracovával knihovnu, své přís-

pěvky publikoval v regionálních tiscích. Díky
svým odborným znalostem byl jmenován v ro-
ce 1945 do komise pro zabezpečení movitých
památek, které zůstaly v poválečné době bez ja-
kéhokoliv dozoru. V této době se rodina přestě-
hovala na zámek Sychrov. To již měl J. Scheybal
vybudovanou jednu z největších soukromých
knihoven a velké množství sbírek grafických
listů zahrnujících např. karikatury, mapy, tova-
ryšské listy, devocionální tisky, pohlednice
s největší soukromou sbírkou kramářských
písní v Čechách... Při dalším hledání nového
domova kladla rodina důraz především na
prostor, kam by se umístily rozsáhlé sbírky,
a knihovnu, kterou si J. Scheybal přál zpřístup-
nit široké veřejnosti. Domovem se jim tak stala
bývala fara v Kostelní ulici v Jablonci nad
Nisou, kterou se snažili zachovat v původní po-
době. Anna Scheybalová se od roku 1966, téměř
20 let, věnovala malbě kopií starých lidových
sklomaleb pro zdejší muzeum, syn Josef Václav
se stal významným dokumentátorem. 

Sběratel Josef Scheybal zemřel před 50 lety,
v říjnu 1967. Ve spolupráci s Muzeem Českého
ráje v Turnově vznikla v Památníku manželů
Scheybalových výstava, která představuje vý-
znamnou osobnost, jež poslední roky svého ži-
vota prožila v Jablonci nad Nisou. (lm)

Josef Scheybal 1897–1967

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

Hlavním motivem pro vznik knihy O jablku
a dalších byla snaha zmapovat rozsáhlé dě-
dictví výtvarných děl ve veřejném prostoru,
které dnes čelí ohrožení. Prostřednictvím
rozhovorů s pamětníky jsme se snažili za-
znamenat okolnosti vzniku jednotlivých děl,
posílit širší povědomí o jejich uměleckých
kvalitách a pomoci tuto silnou kulturní stopu
v našem městě zachovat. U kovové plastiky
Bižuterie, přezdívané Mašle, od Jiřího Hof-
mana se to bohužel nepovedlo. 

Výtvarník a designer Jiří Hofman je autorem
návrhů řady výrobků, které především v obdo-
bí šedesátých let přispěly ke kultivaci každo-
denního života v celém Československu. V 70.
a 80. letech se věnoval také volné tvorbě do ex-
teriéru. Při přípravě knihy se nám ho nepodařilo
kontaktovat a příběh jeho jablonecké plastiky
Mašle se v knize opírá o vyprávění výtvarníka
Jiřího Koňáka. Jak to bylo s Mašlí doopravdy,
jsme se dozvěděli až po vydání publikace, kdy
nás autor sám kontaktoval. 

Plastika byla původně instalována koncem
sedmdesátých let na sídlišti Šumava. Vynucené

přemístění díla však proběhlo za jiných okol-
ností, než je v knize uvedeno. Jiří Hofman sám

vyhledal prostor u tehdejšího n. p. Bižuterie
a vyjednal souhlas s odpovědnými institucemi.
Město poté objednalo přemístění plastiky.
Návrh nové instalace byl předložen a schválen
u tzv. velké umělecké komise Svazu českoslo-
venských výtvarných umělců v Ústí n. L. Po de-
montáži autor plastiku osobně zrestauroval
a instaloval. Přemístěné dílo bylo financováno
a také převzato městem v lednu 1986, což pod-
le Jiřího Hofmana svědčí o tom, kdo byl majite-
lem plastiky.

Konec příběhu už známe. Sochu nechal maji-
tel pozemku, firma Soliter, v roce 2014 odvézt
do šrotu. Proti vysvětlení generálního ředitele
uvádí Jiří Hofman, že důvodem nemohl být
špatný technický stav; své dílo před odstraně-
ním viděl. Po téměř třiceti letech od instalace
není ani argument nezákonného umístění plas-
tiky v ochranném pásmu nového vodovodu pří-
liš přesvědčivý. Smutný příběh Mašle by měl
být mementem pro hodnocení a zacházení
s významným kulturním odkazem nedávné
doby. 

Za spolek PLAC
Jakub Chuchlík

Smutný příběh Mašle

Rychnov u Jablonce nad Nisou se může po-
chlubit bohatou malířskou tradicí, kterou
dnes připomíná expozice místního muzea.
Posledním významným rychnovským malí-
řem byl Ladislav Zákoucký, od jehož naro-
zení uplynulo v loňském roce 100 let.

Pocházel z Rovenska pod Troskami, v roce 1949
se usadil v Rychnově u Jablonce nad Nisou a po
zbytek života zde žil a tvořil. 

Jeho výtvarné dílo svědčí o hlubokém vztahu
k přírodě. Pravidelně se vydával do plenéru,
maloval a kreslil v okolí Rychnova, často zajíž-
děl i do rodného kraje v blízkosti Trosek.

Ladislav Zákoucký byl samotářského založe-
ní a ve světě výtvarného umění se pohyboval
spíše tiše a nesměle. Přílišná skromnost a sebe-
kritika mu bránily výrazněji se prosadit mezi
svými generačními vrstevníky. Navzdory tomu
je jeho umělecká pozůstalost bohatá a různoro-
dá škálou výtvarných technik a námětů.

V malbách, kresbách i grafických listech za-
chycoval především krajinu, často ji zobrazoval
s nejrůznějšími přírodními detaily – stromy,
květinami nebo zvířaty. Nevyhýbal se ani figu-
rálním námětům, rád kreslil lidi v krajině,
hlavně při práci v polích a lukách, ale také do-
ma v důvěrném kruhu rodiny. Zákouckého

kresby jsou zároveň dokumentem života lidí,
který se v posledních desetiletích rychle pro-
měňoval. 

Jubilejní výstava jedné z významných osob-
ností kultury Rychnova u Jablonce nad Nisou
proběhne v Městské galerii MY od 28. března
do 19. května 2017 jako součást dlouhodobého
cyklu věnovaného výtvarným umělcům, o kte-
rých psal Josef V. Scheybal jako historik umění.
Ten zahajoval několik Zákouckého výstav a na-
psal text do jediného malířova výstavního katalo-
gu. S Ladislavem Zákouckým byl v přátelském
vztahu a vážil si jeho upřímného a neokázalé-
ho přístupu k tvorbě. (MGMY)

Výstava rychnovského malíře
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Nejprve se vrátím do období mezi roky 1966
a 1971, kdy jsem studoval v Praze na VŠE.
Do té doby jsem byl přesvědčen, že ČSR, mo-
je milovaná republika, nemá žádné vnitřní
problémy, jak jsem se učil ve škole a slyšel
všude kolem sebe. A Slováci jsou naši bratři.
Že tomu tak nebude navždy, to jsem pocho-
pil, až když jsme občas jako studenti v Praze
flámovali se slovenskými spolužáky. 

Nechápal jsem, když v povznesené náladě a bez
zábran velebili období Slovenského štátu a vy-
křikovali hesla, kterým jsem vůbec nerozuměl.
Doba po roce 1968 mi pak potvrdila, že v Če-
chách je to trochu jiné než na Slovensku. Vůbec
mi nešlo do hlavy, proč existuje tolik odlišností
mezi oběma částmi jedné republiky. V listopa-
du 1989 už jsem měl životní zkušenosti, a když
jsem si znova vybavil nacionalistické řeči svých
bývalých spolužáků, bylo mi jasné, že Česko-
slovensko se nemůže pohromadě dlouho udr-
žet. Pozorně jsem sledoval odlišné vystupování
českých a slovenských polistopadových politi-
ků. Bylo zřejmé, jak vážně to s celistvostí re-
publiky myslí.

Státní banka československá v té době zajiš-
ťovala kromě jiného i peněžní oběh. Zpětně
jsem se dozvěděl, že oni o budoucím rozpadu
republiky věděli daleko dříve, než se o tom za-
čalo veřejně mluvit. Na tom, že rozdělení na
Českou a Slovenskou republiku proběhlo v kli-
du a kultivovaně, mají bankéři obou zemí ne-
pochybně velké zásluhy. 

Papírové peníze ve společné republice se tisk-
ly v Praze ve Státní tiskárně cenin a mince se
razily v Kremnici ve Státní mincovně. V přípa-
dě rozdělení státu bylo už v roce 1991 jasné, že
pro nově vzniklou Českou republiku bude tře-
ba zajistit výrobu mincí v zahraničí. Z politic-
kého hlediska by nebylo šťastné, aby to bylo
v Kremnici. Na ČNB byly tehdy rozdány tajné
úkoly, jak se na novou situaci připravit. Já
osobně bych v případném referendu pro rozpad
státu nehlasoval, ale Slovákům jsem splnění je-
jich snu přál. Stále jsem si ale neuvědomoval,
že jsem do budoucna rozpadem státu ovlivněn
více, než jsem si uměl představit, a že slova
mince a oběživo se mi stanou novým profesním
zájmem.

ČNB v roce 1992 začala intenzivně pracovat
na podobě nových bankovek a mincí budoucí
České republiky. Vycházelo se ze zkušeností
Státní tiskárny cenin, která je od budovy ČNB
vzdálena pět minut chůze. Co však s mincemi,
když mincovna zůstane v jiném státě. ČNB vy-
hlásila na výrobu oběžných mincí tendr,

v němž zvítězili dva dodavatelé. Pro nominály
1, 2 a 5 Kč to byla kanadská mincovna Vinnipeg.
Ostatní mince – 10, 20 a 50 hal, 10, 20 a 50 Kč
zajišťoval německý výrobce střižků Deutsche
Nickel z Hamburku.

Samostatné státy ČR a SR byly vyhlášeny
k 1. 1. 1993. Jedním z velmi významných proje-
vů státní samostatnosti je existence vlastního
oběživa. ČNB měnovou odluku během prvního
pololetí 1993 zvládla bravurně. 

Pro pracovníky peněžní sekce ČNB ale roky
1992 a 1993 byly zkouškou ohněm. Nejtěžší
v pravém smyslu slova byla přeprava tisíců tun
mincí z Kanady přes oceán a stovky kamionů
přepravujících mince z Hamburku do Prahy.
S přepravou souviselo složité zabezpečování,
překládání a střežení cenného nákladu v utajo-
vaných skladech. Myšlenka mít domácí min-
covnu se zrodila právě v těchto těžkých časech
v kancelářích peněžní sekce ČNB pod vedením
ředitele dr. Leopolda Surgy. Později jsem se do-
zvěděl, že jedním z vážných uchazečů o vybu-
dování nové mincovny bylo družstvo Znak
Malá Skála. Důvodů, proč se mincovna ve Zna-
ku nemohla realizovat, je asi více, ale ten hlav-
ní spočíval v tom, že se malé družstvo zaleklo
obrovské investice v řádu stovek milionů ko-
run. Pro historii je podstatný fakt, že informace
o tom, co zamýšlí ve Znaku, se dostala do jab-
lonecké střední uměleckoprůmyslové školy, je-
jímž ředitelem byl v té době nově jmenovaný
akad. sochař Jiří Dostál. S manželkou jsme
s Dostálovými dlouholetí přátelé. S Jirkou Dos-
tálem jsem rád diskutoval o umění a vedli jsme
i velice otevřené politické debaty. Doba norma-

lizace se nám vůbec nelíbila. Shodli jsme se na
tom, že život nelze odložit napotom a o emigra-
ci jsme neuvažovali. Naše přátelství se ještě
upevnilo v době po listopadu 1989, kdy mě Jiří
zval mezi své přátele umělce k diskuzím, jak se
postavit k novému demokratizačnímu procesu. 

Jak se říká, nová doba chce nové výzvy
a nové lidi. Jiří Dostál se stal ředitelem nově
vzniklé umělecké školy a i pro mě nová doba
přinesla změnu ekonomického prostředí.
V mém zaměstnání v podniku Bižuterie se toho
hodně změnilo, ale některé věci přece jen zů-
staly. Mým nadřízeným zůstal generální ředitel
Miroslav Jotov a já jsem byl nadále jeho ná-
městkem, i když s trochu pozměněnou pracov-
ní působností. Většina mých spolupracovníků
zůstala na svých pozicích, což se později uká-
zalo jako velké pozitivum. Kvas nových poměrů
jsem stále více vnímal při setkáních v prostředí
umělecké školy, kam jsem často docházel. Ško-
la pro naši firmu vychovávala nové odborníky,
a tak mé návštěvy zde měly i svůj praktický dů-
vod. Od roku 1991 jsem totiž jako provozní ná-
městek měl na starosti i personální záležitosti.
Prostředí školy mi bylo velmi příjemné, zejmé-
na pro atmosféru, kterou zde Jiří dokázal vy-
tvořit. 

V září 1992 jsme jako obvykle v ředitelně
u Jiřího pili kávu a diskutovali. Vždy jsme měli
mnoho témat a často jsme se dostávali k jeho
medailérské činnosti. Vyprávěl mi, jak v Krem-
nici pro Státní banku československou před le-
ty realizoval své umělecké návrhy. Najednou se
odmlčel a udělal velkou pauzu, jako by mi chtěl
říci něco mimořádného. Sdělil mi, že se v Praze
chystají nové bankovky a mince pro nově vzni-
kající samostatnou Českou republiku a že se
hledá zájemce o vybudování nové mincovny.

Myšlenka mincovny mě zasáhla. Začali jsme
okamžitě diskutovat, jaké má Bižuterie předpo-
klady pro mincovní výrobu. Shodli jsme se, že
velké, a začali jsme i trochu klukovsky fantazí-
rovat. Dobře si vzpomínám na Jiřího slova, že
mincovna v naší firmě by se mohla stát domi-
nantním programem a mince naším budoucím
nejcennějším výrobkem, který zcela zastíní bi-
žuterní výrobu. Jak prorocká to byla slova, to se
potvrdilo po více jak patnácti letech.

Ze školy jsem ten den odcházel s hlavou v ob-
lacích a s příslibem, že si všechno musím pro-
myslet, aby tak opojná myšlenka neskončila
dříve, než se na ní začne pracovat. Slíbili jsme
si, že to je zatím jen mezi námi.

Jak se myšlenka mincovny stávala postupně
realitou si přečtete v příštím čísle.

Jan Vízek, 
bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 1./

Autorem medailí s podobiznami Jana Vízka a Jiřího Dostála je sklářský výtvarník a medailér Jiří Harcuba. 


