
(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 – prosinec 2017

Čas vánoční opět ťuká na dveře a pomalu se nás
zmocňuje vánoční shon. Je třeba si vymyslet
a sehnat dárky, napéci nebo nakoupit cukroví,
všechno poklidit a připravit. Také stromeček
musíme opatřit. 

Nechť také část prosincového měsíčníku při-
pomíná ono krásné období. Malé zamyšlení
patří některým symbolům českých Vánoc.

Vánoční stromeček
K bílému stropu letěl vršek božího stromu,
zeleného a vonného jak na jaře lesní dech.
Co na něm hořelo světel! Odzdola až vzhů-
ru – po samý vršíček – co tu blýskalo hvěz-
diček a měsíčků – co tu jiskřilo ozdob a pře-
podivného kvítí – zlatem a stříbrem zářila
každá snítka, drahými kameny zdála se
proseta celá koruna, v ohni tonul celý strom.
Jako v pohádce!

Jaké by to byly Vánoce bez stromečku! Zelený
jehličnan ozdobený vším možným, co je barev-
né a třpytivé. Skleněné kuličky, stříbrné a zlaté
řetězy, čokoládové figurky a také přírodní
ozdůbky. Fantazii se nekladou meze. Zamysleli
jste se někdy nad tím, proč strojíme vánoční
stromeček a kde se tady vzal?

Základ milé tradice v Čechách byl položen
teprve před necelými dvěma sty lety. To prý v Pra-
ze vyzdobil první stromek pro tamní společen-
skou smetánku ředitel Stavovského divadla Jan
Karel Liebich. Byla to velká událost a zpráva
o stromečku obletěla Prahu. Stavění vánočního
stromu jen zvolna pronikalo do zámožných rodin. 

V polovině 19. století lidé stavěli o Štědrém
večeru již i v chudých rodinách v místnosti ma-
lý smrček nebo jedličku. Tenkrát je lidé zdobili
sušeným ovocem, ořechy, pečivem. To bylo ale
spíš ve městech. Na venkov se zvyk strojení
stromečku rozšířil až ve dvacátém století.

Betlém
Jak známo, ve vesnici tohoto jména se narodil
král David a Ježíš Kristus. V dávno minulých
dobách koledníci zhotovovali malé betlémy,
představující onu slavnou událost. Obcházeli
s nimi vesnice a zpívali koledy. Později, ještě
i v první polovině minulého století, stavěli lidé
betlémy s mnoha figurkami a často je zasadili
do domácí krajiny. Také na Jablonecku byla
známa místa, kam si je děti ze širokého okolí
chodily prohlížet. Většina z nich, bohužel, ne-
návratně zmizela. Můžeme se však s nimi ještě
setkat v muzeích nebo o Vánocích v kostelech
(např. ve Vysokém n. J., Frýdlantu).

Vánočka
Vánočka nebo také štědrovka patří mezi nej-
starší známé české pečivo. Zmínka o ní je zná-

ma již ze 14. století. Vánočky patřily k oblíbe-
ným vánočním dárkům a byly mimořádnou
lahůdkou. 

V některých městech je dokonce přidělovali
konšelé vybraným občanům, malé vánočky
rozdávali svým dobrým zákazníkům i vyhláše-
ní pekařští mistři. V rodině platilo, že každý pří-
slušník dostal svoji vánočku. Každá dobrá hos-
podyňka na ni měla vlastní recept. Dodnes se
štědrovky objevují na svátečních stolech, jenže
kdo má ještě čas, aby je pekl doma? Žádná kou-
pená však ty domácí nenahradí.

Ryba
Ještě před sto lety byla ryba na štědrovečerním
stole těžko dostupnou pochoutkou. Snad jen
v krajích, kde bylo dostatek rybníků, objevova-
la se na svátečním stole rybí polévka s jikrami
nebo pečená či smažená ryba. Kaprovité ryby
se jedly se sladkou omáčkou. Ryby byly
o Vánocích postním jídlem. Pro křesťany sym-
bolizovala ryba chudobu Ježíše Krista. Dnes
patří rybí pokrmy neodmyslitelně na vánoční
stůl v mnoha evropských zemích.

Jmelí
Je to vlastně parazit rostoucí v korunách vyso-
kých stromů, který odedávna patřil k různým
obřadům. Znali ho již staří Keltové, pro něž by-
lo jmelí posvátnou rostlinou. Dle legendy rost-
lo kdysi jako strom, z jehož větve Josef zhotovil
kolébku pro Ježíška. Stejný strom prý později
posloužil k vytesání trámů kříže, na kterém byl
Ježíš ukřižován. Jmelí je dnes stálezeleným ke-
říkem, kterému jsou připisovány nejen léčivé
účinky, ale slouží i milencům, kteří se pod ním
líbají. Prý přináší do domovů štěstí.

Zlaté prasátko
Kde se vzalo zlaté prasátko, které se nám může
ukázat o Štědrém večeru? Původ této pověry je
zahalen tajemstvím. Málokomu se ho podaří
zahlédnout, jak se mihne někde po stropě. Je
k tomu totiž třeba vydržet celodenní půst a odo-
lat všem pochoutkám, kterých je ve sváteční
čas všude plno. Dříve to asi bývalo snazší, ne-
boť chudoba lidí nenabízela tolik lákadel. Půstu
byla také přikládána důležitost.

Pro Jablonecký měsíčník napsal 
Otokar Simm

Tučně psané citáty jsou převzaty z kroniky Rok
na vsi (I) od A. a V. Mrštíkových. 
Další pramen: Malá encyklopedie Vánoc od V. Vav-
řinové.

České Vánoce 
A byly tu šťastné, veselé Vánoce, svátky všech malých i velkých dětí – týden
radostného míru a pokoje všem lidem dobré vůle. Krev příjemněji proudí,
veseleji hledí oči, prsa oddychují, jako by z vězení se ocitla na božím světě.

Foto A. Kosina Foto Petr Vitvar
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Kotel na Kotli
■ Jablonecké maličkosti XX.

Skryté poklady lze nalézt okolo Jablonce.
Někdy stačí vlézt mezi žulové balvany do
Nisy, jindy v lese rozhrnout křoví a odkrýt
kus mechu…

Rád sedávám za kamny s vlastivědou od jablo-
neckého učitele Adolfa Lilie (1851–1912). Pla-
meny pomáhají vzpomínkám na staré světy, na
zašlou krajinu pod jižními svahy Jizerských
hor. Za šedivých listopadových dní z knihy
v červených deskách rády vystupují příběhy
žulových skalních mís. Lilie je v něm-
čině nazýval Opfersteine čili Obětní
kameny; běžně byly ale označovány
Kesselsteine čili Kotelní kameny. V Ji-
zerských horách je jich více než jinde,
vyšly tu o nich celé knihy. Skalní mísy,
někdy lidově označované za kamenné
hrnce, patří k jizerskohorské mystice
stejně jako příběhy o čarostřelcích,
doktoru Kittelovi a divoké honbě. Je-
jich mocnou sílu zdůrazňovaly nejen
příběhy o krvi obětin, která je za dáv-
ných časů měla plnit, ale i skutečnost,
že některé bývaly po většinu roku na-
plněny dešťovou vodou. Staří horalé
i milovníci tajemna pak vykládali, že
měnící se hladina vody v mísách mo-
hla sloužit lesním vědmám jako zrcad-
lo k věštění. Zdejší pověsti ovšem váží
k žulovým prohlubním i báchorky
o tom, že je do skal vyseděli čerti svý-
mi rozžhavenými zadky. A odtoková
rýha, která je ve většině případů vedle
mísy ve skále, prý byla jistojistě otis-
kem jejich ocasu. 

Již více jak sto let jsou mísy turistic-
kými atrakcemi – známe proslulou
Čertovu studánku naplněnou údajně
mrtvou vodou na Vyhlídce ve Smržov-
ce; další najdeme na Paličníku, Půle-
ném kameni či Lysých skalách. Ku-
riózní je překocená mísa vedle Farské
louky příznačně pojmenovaná Kukaň.
S biblickým příběhem o útěku Svaté
rodiny jsou spojeny mísy na Ježíško-
vých kamenech pod Rudolfovem, ve
větší měla Panna Maria Ježíška koupat

a v menší mu připravovala kaši. Nad nedale-
kým Harcovem najdeme zase Andělské kame-
ny s lesklým „okem“ malé mísy stále naplněné
vodou. Několik méně okázalých a málo zná-
mých mís je ve skalách v lese pod Císařským
kamenem. Skalní mísy byly i přímo v Jablonci.
Jako první je pochopitelně třeba zmínit tu nej-
slavnější – na balvanu v ulici U Balvanu. Další
žulový hrnec byl ve skále u lomu nedaleko
areálu Břízky, prakticky na dohled od pře-
hrady, ještě za první republiky, nicméně skálu

s mísou zaplněnou vodou patrně pohltil lom.
Krásné mísy jsou vymleté přímo do žulových
balvanů v korytě Nisy na Bradlu; dnes jsou na
místě těžko přístupném, ale věřím, že na jejich
zviditelnění ještě přijde. 

Starodávný jablonecký kronikář Adolf Lilie
píše v kapitole o Lukášově i o skále Bručoun,
což je popravdě jeden z nejpůsobivějších kame-
nů se žulovou mísou v celém jizerskohorském
podhůří. Podobně jako v případě Kukaně zvět-
rávání celý útvar posunulo tak, že mísa je vzty-

čena vertikálně. Ale v Lilieho povídání
je něco zajímavého navíc – na konci sta-
ti o Bručounu visí jedna neurčitá věta:
„Další, také velmi pozoruhodný kámen
s kotlem leží východněji v Bauern-
waldungen.“ O dalším kameni s mísou
v okolí Bručounu se ovšem neví. Za-
toužil jsem proto být prvním, kdo jej
po stu letech zase objeví. Každý, kdo
zná balvanité a strmé údolí na horním
toku Harcovského potoka, asi tuší, jak
úmornou prací by bylo obejít všechny
tamní skalky a skály a zjišťovat, jestli
na jejich temenech není zmíněná ka-
menná mísa. 

Při prohlížení starých map mi ale
docela dlouho zcela unikalo, že vý-
chodně od Bručouna, těsně za hranicí
Rýnovic, je vrchol zvaný Kotel (652 m).
Na starších mapách je pojmenován
Kesselstein čili Kotelní kámen. A to je
přesně ono staré pojmenování pro ská-
ly, na nichž jsou žulové mísy! Stačilo
na místo dojít a kamenný hrnec najít.
Bloudil jsem pak více jak hodinu v le-
se okolo plochého vrcholu Kotle. Ká-
men nikde. Neúspěšný jsem pak vy-
stoupal na nejvyšší skálu a tak trochu
ve vzteku vytrhl ze země mladou bříz-
ku i s mocným kořenovým balem pl-
ným hlíny a mechů. Ve skále se po
mnoha a mnoha letech opět objevila
dávno ztracená kamenná mísa i s od-
tokovým žlábkem. Kotel na Kotli. Čer-
tovské dílo a půvabná jablonecká ma-
ličkost.

Marek ŘeháčekKresba Petr Ferdyš Polda

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

Artefakty ve veřejném prostoru, hlavně ty
v nezastřešených prostorách, zejména pak
v jabloneckém podnebí přirozeně chátrají
pod povětrnostními vlivy a často i přičině-
ním vandalů. Časem tedy logicky přijde
chvíle, kdy je nutné přikročit k opravám.

V těchto zásazích do uměleckých objektů je
vždy nutno přistupovat citlivě, s velkou dávkou
opatrnosti. Jednak je třeba s maximální preciz-
ností ošetřit řemeslnou stránku věci, rovněž je
třeba zajistit fundovaný umělecký dohled.
Ideální je, pokud je možné k řešení oprav při-
zvat samotného autora uměleckého díla. 

I v jabloneckém kontextu existuje celá řada
soch, které si tu menší, tu větší opravy zaslouží.
Odbor správy majetku Jablonce nad Nisou se
dohodl s technickými službami na postupu
oprav artefaktů, které se nacházejí v exteriéru
města. Konkrétně by mělo dojít hned k několi-
ka zásahům. 

Mělo by dojít k doplnění sochy Paprsek, jehož
autorem je ak. soch. Jiří Dostál. Krátce po jejím
osazení totiž došlo ke krádeži horní skleněné
a kamenné části a socha je tedy vlastně po
dlouhá léta nekompletní. Navíc prostředí, ve
kterém se nachází, je v současnosti ve značně

neutěšeném stavu. Vyvstaly tedy úvahy o pře-
místění díla do jiného koutu městské části Šuma-
va, záleží na dohodě mezi městem a autorem.

Dále přijde na řadu několik děl od Oldřicha
Plívy. Prostor pod sochařským dílem O jablku
naproti městským lázním by se měl zavézt ze-
minou a zatravnit. Dlažbu pod sochou bude tře-
ba vyměnit nebo kamenicky ošetřit. Doplnit ze-
minou a zatravnit bude nutné i prostor kolem
objektu Kontinuita ve Mšeně u lávky. U díla
Hranoly v ulici Palackého je třeba doplnit vy-
padaný beton v horizontálních hranolech,
opravit rozpadající se vertikální hranoly, v oko-
lí díla položit nový asfalt se strukturou a kame-
ninou. Bohužel letos nebude možné opravit
další sousoší od Oldřicha Plívy – Sloupy.

Ing. Petr Krupka, který spravuje majetek bý-
valého Jablonexu, se zavázal, že uhradí nákla-
dy na údržbu sousoší od Slavoje Nejdla Perly
před hlavní budovou Jablonexu. Ak. soch. Jiří
Dostál je ochoten společně s ak. soch. Janem
Lukášem zajistit vyčištění těchto žulových ob-
jektů, v době, kdy budete číst tento článek, již
možná bude hotovo. Nezbývá, než realizátorům
oprav popřát hodně zdaru.

Za spolek PLAC
Jan Picko

Sochy k uzdravení

Jiří Dostál – Paprsek. 
Foto archiv spolek PLAC

Přijměte pozvání na výstavu Vánoční po-
hádky s Miloslavem Jágrem, která bude
o první adventní neděli zahájena v Domě
Jany a Josefa V. Scheybalových. Pojďte s ná-
mi navštívit poetický svět tvorby jednoho
z nejlepších evropských ilustrátorů. Svět,
v němž stále žijí všichni ti Krakonošové, čer-
ti, draci, tetky a strejcové, které si pamatuje-
me z dětství. 

„Pohádky k Vánocům odjakživa patří. Výstava,
kterou Jablonecké kulturní a informační cen-
trum pro své návštěvníky připravilo, je vzpo-
mínkou na výjimečného výtvarníka, ilustrátora
a autora dětských knížek – Miloslava Jágra.
Letos by oslavil devadesáté narozeniny. Jablo-
nec nad Nisou byl jeho druhým domovem a ur-
čitě by měl obrovskou radost, že právě jablonec-
ké děti může ve vánočním čase potěšit svými
obrázky,“ říká Petr Vobořil, organizátor výstavy.

Miloslav Jágr (1927–1997) 
Miloslav Jágr svými obrázky vypravil přes 120
knížek, spolupracoval s dětskými časopisy, vy-
tvářel plakáty, obaly na gramofonové desky,
omalovánky, kalendáře i pohlednice. U nás i ve
světě je považován za jednoho z nejlepších ev-
ropských ilustrátorů. Vedle vlastní tvorby vedl na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové dlouhá léta
Ateliér filmové a televizní grafiky, k jeho žákům
patří například Jiří Barta, Pavel Koutský, Petr Sís,
Michaela Pavlátová, Nina Čampulková nebo Ma-
těj Forman. Americký režisér Gene Deitch si Jágra
zvolil jako výtvarníka pro film Hloupá žába, za
který dostali roku 1972 v USA Červenou stuhu
za nejlepší animovaný film roku. Za svou tvor-
bu získal řadu ocenění u nás i v zahraničí. 

Jeho přítel, spisovatel František Nepil, o něm
před lety napsal: „Čas od času se narodí malíř,
který má dar včarovat na papír náš kraj, naši
zem. Člověk otevře knížku a z ní na nás zase
dýchnou ty naše palouky a dvory, ty potoky
k přeskočení i k nepřeskočení, stráně a návsi,
a tátové a dědkové a strejdové, a mámy, tetky
a babky našeho života, a nám je chvíli o pár let
míň a nadlouho jsme o mnoho bohatší...“

Jágrův Jablonec
Miloslav Jágr se narodil 8. června 1927 v Se-
milech. V letech 1945–1958 žil střídavě v Jab-
lonci nad Nisou. Zanedlouho se však s manžel-
kou Hanou přestěhovali za prací do Prahy.
Přesto mu zůstal Jablonec nad Nisou, kam jez-
dil do domku za rodiči, druhým domovem.
Později pak často pobýval v bytě u jablonecké
přehrady a brával tam i svou jedinou vnučku
Terezku. „Měl spoustu nápadů a dar hravosti.
Kamkoliv jsme spolu šli, hned jsme byli obklo-
peni spoustou dětí, protože když viděly, jak pro
mě vymýšlí zábavu, chtěly se přidat. Děda mi
všechno ukazoval, učil mě poznávat stromy,
kytky, zvířata a pak jsme si spolu sedli a kresli-
li. Líbí se mi, jakým stylem maloval lidi, zvířa-
ta, přírodu, tam je určitý způsob stylizace, ale
pořád to vychází z reálné podoby,“ vzpomíná
vnučka Terezka.

Mezi jeho jablonecké přátele patřil například
Stanislav Urban, jablonecký patriot a tehdejší ře-
ditel Muzea skla a bižuterie. Spolu putovali krajem
sklářů a zapadlých vlastenců. „Miloslav si ho
velmi vážil, a když Stanislav zemřel, v nekrolo-
gu o něm napsal, že dal muzeu filozofii a obsah,
že chtěl vrátit lidem kořeny identity a úctu
k tvořivé práci,“ říká Jágrova dcera Hana Try-
nerová. „V posledních letech života se velmi sblí-
žil s Petrem Vobořilem, bral ho skoro jako svého
syna. Časopis Jizerská kóta, který Petr vydával,
ilustroval a graficky upravoval, udělali spolu ta-
ky několik knížek,“ dodává Hanka Trynerová. 

Na malované vánoční pohádky
do Domu Scheybalových
Miloslav Jágr, podobně jako Josef Lada, patřil
k českým výtvarníkům, kteří dokázali zachytit
kouzlo zimy a Vánoc. Do svých obrázků vdechl
vzpomínky na dětství v kraji sklářů. Přijďte i vy
zavzpomínat spolu se svými dětmi nebo vnou-
čaty. Interaktivní výstava Miloslava Jágra je
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových otevře-
na vždy od úterý do pátku (10–12 a 13–17 ho-
din) a v sobotu (10–13 hodin) od 3. prosince do
3. března. Vstup je zdarma. (rs)

Pohádkový Miloslav Jágr v Jablonci 

Foto archiv Petra Vobořila
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Budování mincovny v sobě zahrnovalo
mnoho různých rovin. Ty se musely vzájem-
ně propojit tak, aby vše do sebe zapadalo ja-
ko jemná kolečka hodinového strojku. 

Ono se vlastně nebudovalo, protože budova už
dávno stála, ale jednalo se o velmi náročnou
přestavbu. Do stavební činnosti výrazně zasa-
hovala policie a ČNB. Tlačil nás čas. Do konce
ledna se musely vystěhovat stávající provozy
technického rozvoje a vše rozmístit v rámci vel-
kého areálu Bižuterie tak, aby se od února
mohlo začít se stavebními úpravami. K zaháje-
ní výroby v nové mincovně mělo dojít na konci
června s tím, že slavnostní otevření bude 1. čer-
vence 1993. Zbývalo nám jen 5 měsíců. 

Stavební práce podle projektu zajišťovala fir-
ma Impos, kterou reprezentoval pan Mach. Za
Bižuterii byl tím hlavním technický náměstek
Ulrich a jeho stavební útvar. Pro mě bylo mi-
mořádně důležité, že Mirek Vítek byl uvolněn
z dosavadní bižuterní funkce a stal se za pro-
vozní úsek takovým stavebním dozorem nad
svým budoucím pracovištěm.

Počítače ještě nebyly, a tak kvůli koordinaci
a kontrole vznikl velmi podrobný síťový graf,
z něhož bylo patrné, jak budou stavební práce
postupovat. Do tohoto grafu byla zakompono-
vána druhá linie popisující pořizování razicích
lisů a instalaci všech strojů a zařízení.

Nejsložitější stavební práce souvisely s trezory
na drahé kovy a oběživo. Síla a kvalita betonu
byly stanoveny na nejvyšší odolnost proti naru-
šení zvenčí. Jejich kostru tvořily silné ocelové
armatury. Na všechny stěny, podlahy i stropy
trezorů se nainstalovala velice citlivá otřesová
čidla. Trezory se nedaly překonat. Naštěstí to
dosud nikdo nezkoušel, stejně by ho během po-
kusu zatkla speciální zásahová jednotka, která
byla kvůli tomu u jablonecké policie zřízena.

Stavební deník mincovny se plnil splněnými
termíny. Pan Mach byl vynikající a s Mirkem
Vítkem si velmi rozuměli. Na budování min-
covny bedlivě dohlížel Ing. Račák. Troufám si
říci, že byl v té době častěji v Jablonci než ve
své kanceláři na ČNB. I pro něho bylo stavov-
skou ctí, aby vše dopadlo co nejlépe.

Potřebovali jsme ještě stavbu finančně zajistit.
Část se hradila z provozních prostředků Bižu-
terie, ale na cca 50 milionů korun bylo potřeba
otevřít stavební úvěr. Zašel jsem za ředitelem
místní Komerční banky a svým kamarádem
Ing. Jiřím Maturou. Považoval za samozřejmé,
že Komerční banka si takovou příležitost nemůže
nechat ujít a z ústředí v Praze získal souhlas gene-
rálního ředitele JUDr. Richarda Salzmanna, který
byl myšlenkou nové mincovny velmi potěšen.

Spolupráce s Komerční bankou se mincovně
vyplatila. Získali jsme výhodný úvěr a zároveň
vynikajícího zákazníka, který si v pozdějších
letech nechal razit zlaté pamětní medaile pro
své věrné zaměstnance. Doktor Salzmann na
tyto zakázky osobně dohlížel a mnozí mí přáte-
lé z Komerční banky si tuto medaili dodnes
hodně cení.

Druhá hlavní větev budování směřovala do
oblasti pořízení lisů, razidel a mincovních po-
lotovarů – střížků. Své budoucí dodavatele jsme
již znali, teď už ale čas dozrál k opravdovým
obchodům za velké peníze. Museli jsme být mi-
mořádně opatrní. 

Pomohlo mi opět moje německé diplomstu-
dium a můj tehdejší spolubydlící ze školicího
střediska Ing. Tomáš Wachtl. Pracoval v podni-
ku zahraničního obchodu Transakta Praha.
Obrátil jsem se na něj a nabídl mu spolupráci
Transakty při náročných obchodních opera-
cích. 

Ing. Wachtl byl zdatným obchodníkem, mlu-
vil velmi dobře německy a anglicky. Pomáhal
nám nejen při složitém vyjednávání při nákupu
razicích lisů, ale názorně nám ukázal, jak se
má kupující chovat k budoucímu dodavateli.
Vždycky by měl mít navrch ten, kdo má peníze
a je ochoten je utratit. 

Jeli jsme s kolegy Vítkem, Pazourem a Wacht-
lem do Německa jednat s firmou Gräbener
o dodávce 2 lisů. Vše jsme vyřídili zdánlivě
hladce. Tomáš Wachtl na obchodního ředitele
Franka zapůsobil. Smlouvu jsme měli podepsat
během dvou týdnů v Jablonci. Frank chtěl vi-
dět, s kým má tu čest. Jména Transakta ani
Bižuterie mu nic neříkaly. Byl zvyklý jednat
s mincovnami, za nimiž stála centrální banka
nebo ministerstvo financí příslušné země.
Pojem privátní mincovna, navíc z bývalého vý-
chodního bloku, zaváněl velkým rizikem. 

Velikost Bižuterie ředitele Franka ohromila
a neskrýval své příjemné překvapení. Hlavním
bodem jednání v Jablonci byla cena. Na radu
Tomáše Wachtla jsem požadoval slevu 10 %.
Frank se smál a upozornil mě ironicky, že ne-
obchoduje s pračkami ani s ledničkami. On
prodává lisy vynikající světové značky. Po krát-
kém handrkování se naše strana spokojila s na-
bídkovou cenou sníženou o 3 %. Trvali jsme na
dodávce obou lisů do konce května 1993 a rov-
něž jsme si odsouhlasili zaškolení našich lidí
přímo ve výrobě v Německu v době, kdy budou
kompletovat naše lisy.

Obchodní jednání s dodavatelem střížků, fir-
mou Deutsche Nickel, pro nominály 10, 20 a 50
haléřů se na přání prokuristy Beyera uskuteč-
nilo v Praze. Pánové z DN si sami zajistili uby-
tování v hotelu Diplomat na Leninově, dnes
Evropské třídě. Do hotelu jsme dorazili v tra-
dičním složení. Za ČNB se jednání zúčastnil dr.
Moravec, který se s oběma pány znal. Byli jsme
překvapeni exkluzivností hotelového prostředí
a ještě více cenami, které jsme zaplatili za ma-
lou becherovku a deci minerálky. Platil jsem
s kamennou tváří hráče pokeru. Zato Němci
byli hodně vyvedeni z míry. Beyer neustále ří-
kal, že to není hotel Diplomat, ale Dieblomat.
(pozn. Dieb v němčině znamená zloděj). Ne-
vím, co je ubytování stálo, ale už nikdy zde ne-
spali. Vždycky jsme je ubytovali v Jablonci, kde
se jim až nápadně líbilo. O cenách střížků jsme
se rychle dohodli, slevili nám 1,5 %. Technické
parametry a kvalitu střížků za nás dohadoval
dr. Moravec, tak daleko naše znalosti ještě ne-
sahaly. 

ČNB věděla, že do 1. července 1993 určitě ne-
zvládneme výrobu razidel, a připustila výjim-
ku, že první se začne razit mince 50 haléřů
z razidel, které pro nás vyrobí Hamburk. Do
Hamburku ČNB vyslala Ing. Vokatého, za nás

se mnou jel generální ředitel Jotov. Tady jsme
nesmlouvali a ceny akceptovali, spíš se jednalo
o množství a termín, kdy budeme mít nástroje
k dispozici. Na 20 milionů mincí nám doporu-
čili koupit 50 párů razidel a 15 razicích krouž-
ků. Byla to velká rezerva, ale kdo z nás to ten-
krát tušil.

V příští kapitole si přečtete, jak budování pokra-
čovalo.

Jan Vízek, bývalý ředitel České mincovny

Jak se dělá mincovna /část 7./
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