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Křehká krása – město plné skla a bižuterie
Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s part-
nery připravuje již devátý ročník prezentač-
ně prodejní výstavy skla a bižuterie Křehká
krása 2020. Přípravy poznamenala mimo-
řádná vládní opatření a omezení, pořádají-
cí svaz o konání výstavy rozhodl až koncem
května.

V areálu jabloneckého Eurocentra se ve dnech
6.–9. srpna 2020 představí a nabídnou své nové
kolekce čtyři desítky výrobců skla, bižuterie
a vánočních ozdob.

Magnetů letošního ročníku je hned několik.
Patří mezi ně prezentace dvanácti sličných dí-
vek – finalistek soutěže Miss České republiky
2020. Lákadlem je úspěšná výstava Muzea skla
a bižuterie Handmade Dreams, která byla před-
stavena ve 13 zemích a na sedmi místech v Čes-
ké republice a v Jablonci bude mít derniéru.
„Představíme turistické značky Libereckého
kraje Křišťálové údolí. Výhodou akce je společ-
ná vstupenka do Muzea skla a bižuterie, kde se
v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie
koná výstava Trendy.Design.Produkce,“ říká
předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček.

Křehká krása již tradičně díky podpoře mi-
nisterstva kultury nabídne také rozsáhlý pro-
gram předvádění vybraných technik zpracová-
ní skla a bižuterie, jemuž dominují mobilní
sklářská huť a tvůrčí dílny určené zejména dě-
tem. Z bohaté nabídky doprovodného progra-
mu se největší oblibě každoročně těší svazová
módní přehlídka Made in Jablonec 2020, letos
s podtitulem Double Fantasy.

„Křehká krása je již nedílnou součástí prázd-
ninového kulturního a turistického programu

Jablonce nad Nisou. Návštěvníkům nabízíme
čtyři dny plné zážitků v krásném výstavním
areálu. Chceme podpořit tradiční bižuterní
a sklářský průmysl a představit ho v plné krá-
se. Letošní výstava má pro nás mimořádný vý-

znam a věříme, že přiláká nové návštěvníky,
kteří se rozhodli strávit dovolenou v České re-
publice. Proto jsme se zapojili do nových
kampaní, jako např. Světové Česko, Praha jinak
apod. Nezapomínáme ani na zahraniční ná-
vštěvníky, které pozveme prostřednictvím za-
stoupení CzechTourismu. Přejeme si, aby se
návštěvníci výstavy přesvědčili o kreativitě
a umění českých sklářů a výrobců bižuterie.
Výstava je nedílnou součástí projektů Křišťálové
údolí a Do Jablonce nad Nisou za sklem a bižu-
terií, na jehož rozvoji úzce spolupracujeme
s Libereckým krajem a CzechTourismem,“
uvádí dále Pavel Kopáček.

Vstupné na výstavu činí 80 Kč/dospělý, 20 Kč/
dítě od 6–15 let, rodinné vstupné 180 Kč (vstu-
penky platí po celou dobu konání výstavy).
Zakoupením vstupenky na Křehkou krásu ná-
vštěvníci získají další zajímavý bonus. Je jím
zvýhodněné vstupné na reprezentativní výsta-
vu Má vlast – Česká krajinomalba, která se na-
chází v kostele sv. Anny a Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou. V rám-
ci jednotného vstupného za 30 či rodinného
vstupného za 70 korun mohou návštěvníci ob-
divovat originální díla velikánů, jako byl Václav
Špála, František Kaván, Antonín Slavíček, Ju-
lius Mařák a další.

Partnery výstavy jsou: Ministerstvo kultury ČR,
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism,
Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad
Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, soutěž Miss České republiky, Jablonecké
kulturní a informační centrum, Eurocentrum
Jablonec nad Nisou, Texo Plus, s. r. o, a JBX Pro-
motion, s. r .o. 

Více na www.krehkakrasa.cz. (pk/end)

Jablonec z ptačí perspektivy
Věděli jste, že radnice v Jablonci nad Nisou
v létě slouží také jako rozhledna? Její 51 met-
rů vysoká věž nabízí výhled do všech světo-
vých stran. 

Z ochozu za jasného počasí uvidíte město jako
na dlani i okolní hřebeny hor – Černou studni-
ci, Bramberk, Královku, Císařský kámen, Libe-
reckou výšinu a samozřejmě Ještěd. 

Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístup-
ná pouze s průvodcem. Cestou nahoru je potře-
ba zdolat 250 schodů! Oddych si můžete dopřát
ve druhém patře při prohlídce zasedacích sálů,
které jsou po rekonstrukci opět chloubou funk-
cionalistické radnice. Obnoveny byly podle his-
torických plánů architekta Karla Wintera a do-
bových fotografií. Přední české sklářské firmy
se podílely na výrobě svítidel, zruční řemeslní-
ci zhotovili nábytek na míru a do minulosti ná-
vštěvníky přenese i reliéf se znakem města
a motivy jabloneckého průmyslu, který hlavní
zasedací místnosti vévodí.

Sraz zájemců o výstup na věž je před rad-
nicí v každou celou hodinu:
• pondělí a středa 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin
• úterý a čtvrtek 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin
• pátek 10, 11, 12, 13 a 14 hodin

Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti 6–15 let,
studenti, ZTP, senioři od 65 let), zdarma (děti
do 6 let, školní dozor), rodinné vstupné 100 Kč
(2 dospělí + 3 děti)

Upozornění: Pro veřejnost bude věž dle předpo-
kladu otevřena v průběhu července po ukončení
nutných oprav havarijního stavu. Oběžný výtah
páternoster v budově radnice prochází rekon-
strukcí. O jeho zprovoznění budete informováni
na webu města www.mestojablonec.cz. (rsch)

Foto archiv Křehká krása

Foto archiv JKICFoto archiv JKIC
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V radnici slouží páternoster občanům léta, není
však zcela původní. Pochází ze sedmdesátých let
minulého století. „Nynější originální zařízení bylo
vestavěno při rekonstrukci radnice v dobách so-
cialismu s tím, že jeho životnost se předpokládá
na 20–25 let. Výtah už dlouho přesluhoval,“ říká
tajemník magistrátu Marek Řeháček s tím, že se
neustále opravoval a bezpečnostní prvky se daři-
lo udržovat v požadovaných standardech. Až lo-
ni v srpnu si výtah řekl dost a přestal fungovat.
Při opravě se demontovaly kabiny a vyměnil se
celý mechanismus včetně pohonu. Ten je spe-

ciální a zcela originální. „Zařízení páternosteru
musí být vyrobeno na míru. Odhadovaná částka
na výrobu dílů a opravu činí 6–6,5 milionu ko-
run bez DPH,“ sděluje tajemník. Hotovo by mě-
lo být do roka a do dne – tedy letos v srpnu. 

Tajemné ohrady na radnici
V každém patře kolem vstupů do výtahu vzniklo
loni neproniknutelné bednění, za kterým se ode-
hrává ozdravná kúra. Práce na generální rekon-
strukci páternosteru se ujala společnost z Vel-
kého Meziříčí s krátkým jménem Výtahy. 

Výrobou a montáží výtahů se ve Velkém Mezi-
říčí zabývají už od roku 1957. Nedlouho po zalo-
žení provozovny vzniklo i jedno ze dvou učňov-
ských středisek v tehdejším Československu. Od
těch dob provozovna několikrát změnila majitele
i název a zbytek podniku se po restituci v deva-
desátých letech stal základem nové společnosti
Výtahy, s. r. o. Ta se poměrně rychle rozvíjela
a z původních 60 zaměstnanců se rozrostla na
160. Dnes patří k největším výrobcům výtahů
v republice, zabývá se ale také jejich opravami,
a to i těch oběžných. O tom, že se v opravách pá-
ternosterů vyznají, svědčí fakt, že jejich rukama
prošel oběžný výtah na VUT Brno nebo ten na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Největší problém byly řetězy 
„Stav radničního páternosteru byl špatný kvůli
velkému opotřebování pohyblivých dílů,“ kon-
statuje Jan Pavelec, vedoucí technického úseku
firmy Výtahy, s. r. o. „Asi největším problémem
byly nosné řetězy, na kterých se po dlouhém
provozu nestejnoměrně zvětšila oka. Proto se ře-
tězy nahrazují, stejně tak hnací polygonová kola
s hnacími předlohami. Opravili jsme převodové
sříně a ocelové rámy kabin, kompletně nová
bude truhlářská část páternosteru,“ vypočítává

neduhy radničního výtahu Pavelec s tím, že ne-
čekané záležitosti se objeví skoro vždy. „Při pů-
vodní montáži páternosteru byla špatně namon-
tována řetězová vodítka, jež vedou nosný řetěz,
proto je musíme usadit nově.“ 

I páternostery mají svá nej 
„Například páternoster v Pečkově paláci má stroj
a strojovnu umístěnou pod nejnižší stanicí, tedy
dole vedle šachty. Nejvyšší páternoster v Česku
je na Krajském úřadě v Liberci s 35 kabinami
a 18 stanicemi,“ upozorňuje Jan Pavelec a dodá-
vá, že za první republiky byl páternoster z Ba-
ťova mrakodrapu nejvyšší ve střední Evropě. 

Proč právě páternoster?
Wikipedie.cz tvrdí, že název pochází z modlitby
Pater noster (česky Otčenáš) nejspíše proto, že je
součástí modlitby růžence, jehož korálky vzdá-
leně mechanismus páternosteru připomínají.
Možný je však také odkaz na středověké modli-
tební šňůry, tzv. páternostery, které růženec his-
toricky předchází. „Další teze připisuje název
páternoster větě ve zmíněné modlitbě. V ní se to-
tiž praví: „…a to jak na zemi, tak i na nebi…“,
což je výstižné i pro funkci oběžného výtahu,
neb i ten je v jednom okamžiku jak „na nebi“, te-
dy v posledním podlaží, tak i „na zemi“ – v sute-
rénu,“ usmívá se Jan Pavelec. (jn)

Na zemi i na nebi současně
Páternoster – oběžný nebo oběhový výtah – je druh výtahu s nepřetržitým řetězem
kabin. Vynalezen byl v 19. století ve Velké Británii a jeho první exemplář se rozjel
v Londýně v roce 1880. Do prvorepublikového Československa přišel ve dvacátých
letech minulého století. V Česku je podle dostupných zdrojů v provozu asi 
40 páternosterů, v jejich zlaté době, v letech 1918–1989, jich jezdila zhruba stovka.
Čtyři z celkového počtu jsou v Libereckém kraji – po dvou v Liberci a Jablonci,
přičemž jeden jablonecký je právě v radnici. Ten ale od loňského srpna stojí. 

Foto Jiří Endler

Foto archiv Výtahy, s. r. o.

Foto archiv Výtahy, s. r. o.
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Léto v turistickém infocentru 
Možná vaše letní cestovatelské plány zkříži-
ly nepříznivé okolnosti, i tak však je tu mno-
ho dalších možností, jak si léto užít. 

Návštěvníkům Jablonce je plně k dispozici tu-
ristické infocentrum. Ať už tam zavítají pro tip
na výlet, mapu či suvenýr, tým infocentra je jim
připraven služby poskytnout během prázdnin
7 dní v týdnu.

Turistické infocentrum najdete v Domě náro-
dopisců Scheybalových v Kostelní ulici. Ve všed-
ní dny je otevřeno od 9 do 12.30 a od 13 do 18
hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 13 ho-
din. „V letošním roce jsme přistoupili ke změně
otevírací doby. Zavedli jsme půl hodiny pauzu,

kterou věnujeme dezinfekci prostor pro veřej-
nost. Aby však návštěvníci nebyli ochuzeni, na-
opak o hodinu déle máme otevřeno oproti mi-
nulým letům odpoledne – tedy do 18 hodin,“
říká Petr Vobořil, ředitel infocentra. 

„Motivací k prodloužení návštěvní doby je
i výstava české krajinomalby Má vlast, kterou
je možné zhlédnout u nás v Domě Scheybalo-
vých a v kostele svaté Anny. Je to ojedinělá
a velmi rozsáhlá výstava, a tak chceme návštěv-
níkům v našich prostorách dopřát dostatek času
k prohlídce. Věříme, že si k nám najdou cestu
a tento zážitek si vychutnají,“ dodává Vobořil.

(rsch)

Na přehradě si mohou zarybařit i turisté
Turisté, které láká k rybolovu údolní nádrž
Mšeno, mezi místními přezdívaná také jako
Jablonecké moře, nepřijdou v létě zkrátka.
Zejména cizincům pak s vyřízením formalit
pomůže turistické infocentrum.

V případě, že zájemci o rybaření jsou členy
Českého rybářského svazu a držiteli Rybářské
legitimace, mohou si povolenku zakoupit v Ry-
bářských potřebách – ALKAR v Sokolí ulici
(tel.: 723 020 200).

Nejsou-li členy svazu, popřípadě jde o cizího
státního příslušníka, je nutné si nejprve zařídit
Rybářský lístek a posléze dokoupit Povolenku
pro mimopstruhové vody.

• v turistickém infocentru v Domě Scheybalo-
vých, popřípadě v informačním středisku
v budově radnice vyplní žádost o vydání rybář-
ského lístku

• tuto žádost odevzdají v přízemí Magistrátu
města Jablonec nad Nisou a zaplatí správní po-
platek

• s platným Rybářským lístkem si pak v turis-
tickém infocentru v Domě Scheybalových za-
koupí rybářskou povolenku dle potřeby (mi-
mopstruhové i pstruhové, dle počtu dnů)

Na jablonecké přehradě je možné chytat pouze
v první největší nádrži. Není však povoleno chy-
tat přímo z hráze a 100 m na dosah od ní. S povo-
lenkou lze rovněž zavítat i do jiných vod. (rsch)

Návrat k začátkům kulturního léta
Jablonecké Eurocentrum připravuje 14. roč-
ník Jabloneckého kulturního léta, které letos
naváže na své začátky, ve kterých vystupo-
valy zejména české soubory. Připraveno je
devět představení, které budou k vidění na
letní scéně kulturního stánku ve středu města.

Jablonecké kulturní léto si za předchozích tři-
náct let vybudovalo pověst dalece přesahující
náš region a plní kromě jiného spolehlivě
i funkci ambasadora města. Letní scéna Euro-
centra se stala zajímavým cílem i pro mnoho
zahraničních umělců. V minulosti sem jezdily
světové hudební špičky, které zde měly exklu-
zivní vystoupení či se jednalo o české premiéry
mladých talentů. Letošní situace tento trend za-
stavila. „Již na začátku roku se rušilo mnoho
zahraničních turné. I my jsme museli náhle
zrušit všechna předchozí jednání a v nejistotě
vybírat ze souborů sídlících na našem území.
Poptávat jindy tradiční podporu u místních fi-
rem a podnikatelů by bylo absurdní. Možnosti
městské pokladny se také omezily. To vše nás
přinutilo přemýšlet jinak. Rozpočet se dostal
zhruba na částku, na jaké byl v roce 2007. A my
se vydali lovit do zdejších vod,“ vysvětluje Jan
Ocilka z jabloneckého Eurocentra. I díky úspor-

ným opatřením vznikl pestrý program, který
zároveň vrací k počátkům jabloneckého feno-
ménu.

14. ročník odstartuje 9. 7. „dvacetiletá“ kape-
la Bran, jejíž hudba vychází ze starých bretoň-
ských motivů, v Jablonci představí své poslední
album Beaj vat! O týden později 16. 7. vystoupí
Galiani Gypsy Jazz, kapela renomovaných mu-
zikantů navazujících na tradici velkých rom-
ských hudebníků. Mezinárodní skupina Korjen
zahraje na letní scéně 23. 7., hudba vychází
z východoevropské a balkánské tradice oboha-
cené o blues, nu jazz, ale i hiphop a další žánry.
Deset let fungující kapela představí nové album

Sabur – trpělivost, které se po vydání vyšplhalo
na vrchní příčky evropských žánrových žebříč-
ků. Poslední červencový čtvrtek 30. 7. přijedou
z Českých Budějovic Pirates of the Pubs, ener-
gická partička hrající irský punkrock. Srpnové
koncerty zahájí 13. 8. bluegrass, a to hned ve
dvojnásobné dávce: Místní desetiletý BG Bazar
pokřtí nové album a po něm vystoupí s progra-
mem ke 45. výročí svého založení legendární
Průdušky. Následující týden, 20. 8. bude od 15
do 17 hodin veřejnosti k dispozici otevřená
loutková scéna divadla Waxwing Theatre a od
19 hodin soubor odehraje představení o pomí-
jivosti štěstí Smysl kura. Ve čtvrtek 27. 8. vystou-
pí hudebníci Docuku z Valašského Meziříčí.
Tečku za letními koncerty učiní Slam Poetry
Show přivážející s sebou i své přední české
představitele, Anatola Svahilce, Dr. Filipitche
a Pana Fenka. Všechna vystoupení se uskuteční
na Letní scéně Eurocentra bez varianty ná-
hradního prostoru. Kromě projektů Waxwing
Theatre začínají v 17 hodin. Na akci by mělo
být za současných hygienických podmínek
vstupné zdarma. V případě nových striktních o-
mezení návštěvnosti zavede Eurocentrum na
akce symbolické vstupné a vstupenky dostupné
i v předprodeji. (ob, end)

Korjen 

Galiani Gypsy Jazz Slam Poetry Show

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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Unikátní festival Tady Vary v kině Junior
Ačkoli se velké festivaly včetně filmových na
letošní léto zrušily, divák o zajímavý zážitek
nepřijde. A když nemůže divák vyrazit na
filmový festival do Karlových Varů, tak jab-
lonecká kina přivezou festival do kina
Junior!

Ve dnech 3.–11. července bude v bezmála stov-
ce českých kin promítnuto 16 filmů v rámci
unikátní přehlídky, kterou připravil organizač-
ní tým MFF Karlovy Vary. A jablonecká kina
u toho samozřejmě nemohou chybět. Tady Vary
proběhnou mimořádně v kině Junior, které je
jinak na letní sezonu zavřené. A v čem bude to-
to promítání jiné? „Každý z vybraných filmů
bude mít pouze jedno exkluzivní představení,
které proběhne ve všech zúčastněných kinech
ve stejný okamžik,“ vysvětluje Petra Handlířová
z jabloneckých kin. „Představení budou konci-
pována ve festivalovém duchu, budou doplněna
o úvody online přenášenými do sálu i partici-
pací tvůrců prostřednictvím komunikačních
kanálů. A pokud vše dobře dopadne, nebude

chybět ani červený koberec,“ láká Handlířová
na přehlídku. 

Do exkluzivního výběru Tady Vary ve vašem
kině zařadili dramaturgové MFF KV výrazné
snímky, které zaznamenaly mimořádný ohlas
na festivalech od loňského podzimu do letošní-
ho Berlinale. Na plátnech šestadevadesáti čes-
kých kin budou vůbec poprvé v Evropě uve-

deny tři tituly z letošního festivalu Sundance:
poutavé atmosférické drama Luxor (Egypt /
Velká Británie) režisérky Zeiny Durry, tajem-
stvím obestřený mexický thriller Bez zvláštních
znamení debutantky Fernandy Valadez a Tajný
agent, originální mix špionážní komedie a ob-
servačního dokumentu chilské filmařky Maite
Alberdi.

Filmové léto ale v Jablonci patří tradičně let-
nímu kinu, které nabízí jedinečnou atmosféru
projekce pod širým nebem. I když jarní uzavře-
ní kin způsobilo odložení několika očekáva-
ných premiér, o novinky a zajímavé tituly divá-
ci nepřijdou. „Jsme rádi, že distributor pustil do
kin premiéru třetího dílu Bobulí, protože to je
film, který bude letnímu kinu opravdu slušet,“
zve Handlířová na novinky. Děti určitě očeká-
vají film Trollové: Světové turné. Trollové do
kin vtrhnou na konci srpna. Jablonecké letní
kino disponuje moderní promítací technikou,
a proto nebudou diváci ochuzeni o žádnou za-
jímavou premiéru, která se na léto chystá. 

(ph)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

VÝSTAVY

FOTOSOUTĚŽ 2020
NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI,
ALE OKAMŽIKY
(Karel Čapek)
Výstava devatenácti nejlepších prací přispěvo-
vatelů 12. ročníku fotosoutěže na schodech
staré radnice.

100 LET S NÁMI
Výstava mapuje stoletou historii české veřejné
knihovny v Jablonci nad Nisou (1920–2020).
Expozice umístěna na chodbě k multimediál-
nímu oddělení.

RANDE NASLEPO S KNIHOU
Od jara do konce léta si čtenáři z půjčovny pro
dospělé mohou zpestřit své dny literárním
Rande naslepo s knihou, zabalenou v neprů-
hledném obalu. Doma teprve zjistí, jakého
partnera ke čtení si vybrali. Uvnitř každého
balíčku je slosovatelný anketní lístek o cenu.
Na vaše odpovědi se na oddělení pro dospělé
čtenáře těšíme až do konce září.

Pokračujeme v luštitelských a znalostních
soutěžích.
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-VÍTE-
TUŠÍTE a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2020 vyhlašujeme nové
téma virtuální univerzity třetího věku:
RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH
RODŮ
Studia u nás se může zúčastnit každá osoba se
statutem důchodce (i invalidního). První hodi-
na proběhne v úterý 29. září 2020 od 14 hodin.
Bližší informace na: https://e-senior.czu.cz

Letní provoz knihovny 2020

Hlavní budova
V týdnech od 6. 7. do 30. 8. otevřeno v úterý
a ve čtvrtek:
půjčovna pro dospělé 9.00–18.00
studovna, čítárna 8.00–18.00
multimediální oddělení 8.00–18.00
oddělení pro děti a mládež 9.00–12.00 

a 12.30–17.00

Pobočky
Janovská 
– naposledy: 28. 7. – znovu otevřeno: 18. 8.

Kokonín 
– naposledy: 29. 7. – znovu otevřeno: 2. 9. 

Mšeno 
– naposledy: 30. 6. – znovu otevřeno: 1. 9.
Šumava 
– naposledy: 25. 6. – znovu otevřeno: 3. 9.

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

V měsíci červenci a srpnu je v DDM Vikýř
prázdninový provoz, aktuální informace
k příměstským a pobytovým táborům naleznete
na našich webových stránkách www.vikyr.cz
Elektronické přihlašování na kroužky pro
školní rok 2020–2021 je spuštěno od 1. 6.
Kroužky ve školním roce 2020–2021 budou
probíhat od října do května, zahájení kroužků
od 30. 9.

Vrácení části kroužkovného 
za rok 2019/2020
Rodiče, kteří žádají o vrácení přeplatku za
školní rok 2019/2020, který nevyužijí do konce
roku 2020, musí o přeplatek požádat písemně.
Bez písemné žádosti nelze požadavek realizovat.
Dokument ke stažení najdete na webu.

Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., 
tel. 773 336 774, www.sportjablonec.cz
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování veřejné
produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonů umělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel akce.

FLORBAL
4. a 5. 7. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
SVIJANY CHALLENGE CUP 2020
Florbalový turnaj, centrkurt.

TÁBOR
5.–9. 8. a 12.–16. 8. /pondělí–pátek/
9.–13. 7. a 30. 7.–3. 8. /pondělí–pátek/

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá Jablíčko-centrum pro rodinu, z. s.

VOLEJBAL
SOUSTŘEDĚNÍ ŽENSKÉ VOLEJBALOVÉ 
REPREZENTACE

PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY
DDM Vikýř
příměstský tábor s Petrou Němcovou – jóga
s dětmi

SOUSTŘEDĚNÍ 
Moderní gymnastky TJ ZŠ Hostivař Praha
Moderní gymnastky TJ Sokol Sportcentrum
Jablonec n. N.
Florbalové akademie Mladá Boleslav

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

18. 7. /sobota/ 10.00 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
2. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

15. 8. /sobota/ 9.30 hodin
MLADÁ EVROPA
34. ročník mezinárodních závodů juniorů do 19
let pořádá TJ LIAZ Jablonec. O start na tomto
mítinku mají zájem již tradičně závodníci z Pol-
ska a je přislíbena také účast výprav z Němec-
ka. Součástí je 4. kolo Krajského přeboru juni-
orstva a dorostu.

Srnčí důl
21.–23. 8. /pátek–sobota/ 11.00 hodin
JEZEVEC RACE 2020 
Kategorie: Trojice (muži, ženy, smíšené), jednot-
livci a hobby (muži, ženy). Disciplíny: silniční
kolo 37 km, horské kolo 22 km, běh 14 km, hob-
by – běh 5 km. Závod: odstartuje v 11 hodin
v areálu Srnčí důl, hobby běh startuje ve 14 ho-
din. Během dne bude k dispozici doprovodný
program, jak pro závodníky, tak pro fanoušky.

■ Nabídka sportovních pořadů
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Hrady a zámky Liberecka o prázdninách
Národní památkový ústav spravuje přes 100 památkových objektů, na Liberecku jich je osm. Přestože letošní sezona začala
později, je na hradech a zámcích připravena řada novinek. V době, kdy tento článek vzniká, platí pro návštěvníky
i pracovníky NPÚ bezpečnostní pravidla pro ochranu před koronavirem, tato pravidla jsou vyvěšena na webech objektů
a vylepena před vstupy do areálů a prosíme návštěvníky o jejich dodržování. V letošním roce, který je věnován rodu
Valdštejnů, byl spuštěn prodej vstupenek on-line, aby se omezil hotovostní styk. V on-line prodeji lze vstupenky zakoupit
nejpozději dva dny před plánovanou prohlídkou. Pro bezhotovostní styk je možné využít platební terminály na pokladnách.

Státní hrad Bezděz
(www.hrad-bezdez.eu)

Po celé prázdniny je zde výstava Přemysl Ota-
kar II. – král, rytíř, zakladatel. V Templářském
paláci budou vystaveny kopie královských po-
hřebních insignií – žezla, jablka a koruny.
4.–6. 7.: Valdštejnovi vojáci na Bezdězu. Pro-
gram pro rodiny s dětmi.
11. 7.: Bezdězský Bluegrass a country mini-
festival V.
17.–19. 7.: Ve službách Albrechta z Valdštejna.
Šermuje skupina Tartus.
21.–26. 7.: Šermířské oživení. Účinkuje volné
sdružení šermířů Askalon.
1.–2. 8.: Šermíři Corvus Milites.
7.–9. 8.: Oživlý hrad aneb Život za Valdštejnů.
Program pro rodiny s dětmi.
15.–16. 8.: Valdštejnova smrt. Šermířská skupi-
na Bibus Spiritus.
22.–23. 8.: Historická střelnice na Bezdězu.
Účinkuje skupina Úpičtí střelci.

Státní hrad a zámek 
Frýdlant
(www.zamek-frydlant.cz)

Prohlídková trasa bude každý měsíc obohacena
o zajímavý kousek z depozitáře, pro rodiče s dět-
mi je připravena zkrácená dětská prohlídka.
Hradní věž zpřístupněna ve vybraném termínu.
11.–12. 7.: Zpřístupnění hradní věže pro veřej-
nost. 
16. 7. a 13. 8.: Audience Albrechta z Valdštejna.
29. 8.: Hradozámecká noc 2020.

Státní hrad Grabštejn
(www.hrad-grabstejn.cz)
Prohlídkový okruh Architektonické a umělecké
unikáty je rozšířen o dvě místnosti věnované
stavební historii hradu a také archeologii. Na
dětských prohlídkách vyplní návštěvníci různé
úkoly a dostanou pamětní list. Celosezonní vý-
stava Hraběcí obory – odkaz Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor.

4.–5. 7.: Valdštejnská (za)hradní slavnost.
25. 7. a 29. 8.: Noční prohlídky aneb Je třeba
zabít Valdštejna... Nutná rezervace na 482 724
301 či na e-mailu grabstejn@npu.cz. Volné časy
pro rezervace: 20.00; 20.20; 20.40; 21.00; 21.20;
21.40 a 22.00 hodin. 
1.–2. 8.: Řemeslný jarmark inspirovaný goti-
kou, prohlídky s kostýmovanými průvodci. 

Státní zámek 
Hrubý Rohozec
(www.zamek-hrubyrohozec.cz)
Tři prohlídkové trasy a k tomu denně dětské
prohlídky (nekostýmované, průvodce je v civil-
ním oblečení). Při kombinaci okruhů výrazná
sleva na vstupném. Kulturní akce budou dopl-
ňovány na webu zámku.

Státní zámek Lemberk
(www.zamek-lemberk.cz)
Na zámku přibyl ke stávajícím prohlídkovým
okruhům okruh pod názvem Lemberk ve stale-
tích, který spojí hlavní prohlídkový okruh a okruh
Expozice historických stylů, které se vzájemně
doplňují. Na prodlouženou prohlídku se vzta-
huje zvýhodněné vstupné. Lemberk si letos při-
pomíná 800 let od narození svaté Zdislavy,
patronky Libereckého kraje, a 25 let od jejího
svatořečení, oslavy byly přesunuty na příští
rok.
6.–12. 7. a 11.–16. 8.: Prázdniny na věži. Zpří-
stupnění středověké věže. Otevřeno od 9 do
16.30 hodin. 
18.–19. 7. a 22.–23. 8.: Zpřístupnění Bredovské
zahrady. Mimořádné zpřístupnění Bredovské
zahrady a letohrádku s panelovou výstavou vě-
novanou proměnám areálu Lemberka. Akce
potrvá po celý den od 10 do 16 hodin. 
29. 8.: Hradozámecká noc aneb Jak se oblé-
kalo v dobách minulých. Oživené prohlídky
zámku.

Státní zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

Zámek Sychrov je otevřen celoročně, denně,
včetně pondělí, v červenci a srpnu zde denně
provádí rodiny s dětmi princezna. Prohlídka
nejhezčími prostorami zámku trvá cca 20 mi-
nut. V průběhu srpna zde bude zpřístupněno
i druhé patro zámku, které připomene návštěvy
Rohanů.
12. 8.: Koncert skupiny Queenie. 
29. 8.: Skotské hry. 
Obě akce budou realizovány v závislosti na ak-
tuální situaci s ohledem na koronavir SARS-
CoV-2. Podrobnější výpis akcí na webu.

Státní hrad Trosky
www.hrad-trosky.eu

Návštěvníci hradu jistě ocení nové schodiště na
věž Baba, správa hradu si připravila také bohatý
kulturní program, který myslí na velké i malé
návštěvníky. 
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7. a 29. 7.: Troskino. Letní ki-
no na hradě letos opět na téma staré české po-
hádky. Otevření hradu ve 20 hodin, promítání
v červenci od 21.30 hodin.
4.–5. 7.: Cyrilometodějské slavnosti. 
10. 7.: Cikánská noc – Trio Romano, Terne Čha-
ve. Večerní koncert.
12. 7.: Koncert big bandu Melodybrass. 
17. 7. Cestovatelské promítání: Zanzibar. Pro-
mítání od 21 hodin, cestovatelé Petr Kvarda
a Pavel Chlum vás provedou po Zanzibaru. 
24. 7.: HardTekno Extreme DJ Contest. 
1.–2. 8.: Slavíme polovinu prázdnin. Kočovné
divadlo KK, kapela Góthien.
5. 8., 12. 8. a 19. 8.: Troskino. Otevření 20 hodin,
promítání od 21 hodin.
7. 8.: Promítání o Českém ráji. Promítání
o známých i neznámých krásách Českého ráje.
14. 8.: Koncert Alchymie. 
16. 8.: Rytíři na Troskách. Rytířské turnaje v po-
dání skupiny historického šermu Nostra Ex za
doprovodu kapely historické hudby Subulcus. 
22. 8.: Benefiční koncert. Šestý ročník benefič-
ního koncertu.

Státní zámek Zákupy
(www.zamek-zakupy.cz)
Císařský zámek nabízí několik prohlídkových
tras a zvýhodněné vstupné při jejich kombina-
ci. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské pro-
hlídky s princeznou – denně (kromě pondělí)
v 10.15, v 12.15 a ve 14.15 hodin, je zde také tra-
sa pro rodiny s dětmi bez výkladu, kde jsou vy-
staveny kostýmy ze zimních pohádek uvádě-
ných Českou televizí – Svatojánský věneček,
Kouzelník Žito, Pravý rytíř.
11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8.: Noční prohlídky.
Návštěvníky provede císařův komorník Evžen
Ketterl a Kateřina Schrattovová. Prohlídky
v 19.30, 20.15 a 21 hodin. 
8. 8.: Výstava ohařů.Foto 5 x archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově
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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. července 1920, 180, strana 3, 4, 5, V
Mariánská Hora. V lesním divadle se hraje v ne-
děli 4. 7. odpoledne v půl čtvrté hra Čtverák
z hor od Rodericha Felse. 

Jablonec. Krádež. Z uzavřeného bytu v Neu-
baugasse 14 byl ukraden tmavošedý převlečník
v ceně 1 000 K a deštník na holi v ceně 400 K.

Praha. Sokolský slet. Imponující výkon podaly
pražské tramvaje. 25. června přepravily 400 000
osob, 26. června 500 000, 27. června 600 000.
Národní politika píše, že bylo postaráno
o 60 000 sokolů a 20 000 dorostenců. Spotřebo-
valo se 17 000 konzerv kávy, 2 900 kg těstovin,
4 000 kg rýže, 450 kg sušené zeleniny, 3 500 kg
cibule, 150 kg pepře a papriky, 35 000 kg mouky,
4 000 kg zápražky, 165 kg rajského protlaku,
2 500 kg cukru, 12 600 kg zelí, 23 hektolitru octa,
41 000 kg hovězího masa, 19 200 kg uzeného
masa a 22 200 kg buřtů. Vše si zajistil Sokol.

Inzerát. Kdo levně prodá 12letému válečnému
sirotkovi zachovalé boty? Značka Budu vděčný.

6. července 1920, 184, strana 3 a 4, 5, V
Jablonec. Spolek pro výstavbu kostela sděluje,
že rok 1919 byl z finančního hlediska nepřízni-
vý. Dary činily pouze 34 000 K a naděje na do-
taci ze strany bývalého pominula. Zatím jsme
nuceni čekat. Poslali jsme žádost o subvenci ke
Svatému otci. Spolek měl ke konci roku 1919
522 členů, jmění dosáhlo výše 673 468 K.

Lukášov. Kuřácký a společenský spolek Colum-
bus z Jablonce uspořádal výlet do hostince Koru-
na a věnoval chudým dětem zdejší školy 20 K.

7. července 1920, 185, strana 1,7, R, V
Paříž. Přehlídka. 20 000 válečných sirotků de-
filovalo před generálem Joffrem a americkým
velvyslancem u příležitosti oslav Dne nezávis-
losti USA.

Parte. Daleko od domova, ve vladivostocké ne-
mocnici, zemřel 30. 3. 1920 náš milý manžel, otec,
syn, bratr, švagr a strýček Otto Hübner, účetní
firmy W. Klaar, ve věku 43 let, několik dní před
vyplutím lodi, která jej po dlouhých letech zaje-
tí měla přivézt domů. V hlubokém smutku vdo-
va Kamilla a dcery Editha, Lydia a příbuzní.

8. července 1920, 186, strana 2, R
Jablonec. Exploze v drogerii U palmy v Pod-
horské ulici. Výbuch se odehrál v laboratoři,

kde praskla lahev s lakem, který se poté vznítil.
Oheň byl uhašen svépomocí, ale mohutné
mračno dýmu přilákalo před krám velký počet
zvědavců.

9. července 1920, 187, strana 4, V
Poválečný humor. Modlitba před jídlem.
Učitel se ptá žáka: Když se shromáždíte k jídlu
a usednete ke stolu, co řekne tvůj otec? – Žák:
To strašný žrádlo zase o 20 korun podražilo! 

14. července 1920, 192, strana 2 a 3, 5, V
Jablonec. Ze schůze zastupitelstva. Město po-
žádalo vládu o půjčku 12 milionů korun na in-
vestiční výstavbu, modernizaci elektrárny a roz-
vodné sítě. Bude úročena 4,5 % a je splatná za
20 let. Město zvyšuje mzdy svým dělníkům na
3,50 až 4 K/hodinu, méně zdatným a mladist-
vým na 2,60 K/hodinu. Pracovní doba úředníků
se snižuje na 7 hodin denně. Úřední hodiny: rá-
no 8–12, 2–5 odpoledne, v sobotu 8–12.

Smržovka. Chlapec pod vlakem. Blízko trati
mezi Smržovkou a Josefovým Dolem pásli kozy
dva 11letí chlapci. Když se blížil pravidelný od-

polední vlak v 5 hodin, zjistil jeden hoch, že se
kozy pasou na náspu a oba se rozběhli dolů,
aby je zahnali. Mezitím se vlak přiblížil. První
stihl koleje přeběhnout, ale druhý skočil přímo
před lokomotivu. Duchapřítomně se však vrhl
mezi kolejnice. Když vlak zastavil, chlapce vy-
táhli a zjistili, že mimo oděrky neutrpěl žádná
zranění. Vzali ho s sebou do Smržovky, kde ho
ošetřil železniční lékař Rudolf Heller. Ovázal
mu rány a předal ho do domácí péče.

15. července 1920, 193, strana 1, R
Spaa. Rozhodnutí vítězných mocností o Tě-
šínsku, Oravě a Spiši. Zástupci USA, Velké Bri-
tánie, Francie, Itálie a Japonska předali Dr.
Benešovi rozhodnutí o stanovení hranic mezi
Polskem a Československem. Každý odklad by
situaci jen zhoršil. Polský ministerský předseda
Grodský a ministr zahraničních věcí Beneš
prohlásili, že odstupují od plebiscitu a podřídí
se rozhodnutí, aby mezi oběma bratrskými slo-
vanskými státy ustaly boje a opět zavládly přá-
telské vztahy. 

2. srpna 1920, 209, strana 5, 7, V
Jablonec. Anenská pouť se příliš nelišila od
minulých. Také letos celou neděli pršelo.
Přesto se dostavil velký počet kupujících, kteří
hodně nakoupili, k čemuž přispělo mnoho do-
stavivších se prodejců. K dostání byla pánská
i dámská konfekce a boty, kožené zboží, pánské
a dámské klobouky a čepice, sklo a porcelán,
deštníky a hole, mýdlo a parfémy, perníčky
a cukrovinky. I když byly ceny vyšší než před
válkou, přece jen mezi prodejci a kupujícími
zavládla spokojenost. Ale jestli si někteří mys-
leli, že nakoupí na jarmarku lépe než v obcho-
dech, tak to byli dost vedle.

Čtenáři nám píší. Vážení spoluobčané, před-
sednictvo jabloneckých ostrostřelců je nuceno
požádat Vás o finanční pomoc! Je to poprvé, co
náš spolek, působící zde již 160 let, prosí o po-
moc! Válečnými poměry jsme velice utrpěli.
Podepsáni: Johann Schwalm, Wilhelm Trmal.

14. srpna 1920, 221, strana 12, V
Inzerát. Trniště (Dornst, nyní Murano). Nej-
krásnější výletní místo. Přístup od zastávky
tramvaje Loučná, Hraničná. Celoročně otevřeno.
Podáváme kávu s pečivem, pivo a další nápoje.

22. srpna 1920, 229, strana 2, R
Praha. Ministerstvo školství uděluje profeso-
rovi na jabloneckém reálném gymnáziu Bruno
Gierachovi místo profesora na Učitelském
ústavu v Brně.

R = ranní vydání, V = večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Nad stadionem v Antverpách poprvé vlála vlajka s pěti
kruhy, závodníci premiérově složili olympijský slib.
Z účasti na hrách byly vyloučeny státy poražené ve
válečném konfliktu: Německo, Rakousko, Maďarsko,
Turecko, Bulharsko, nebylo pozváno ani sovětské Rusko.
Polsko se omluvilo. Nejvíce medailí vybojovali spor-
tovci USA. Československá výprava získala dva bronzy.

Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2020 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. srpna. Vyhodnocení kaž-
dého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/.

Správná odpověď z červnového kvízu. Město
Hejnice je součástí CHKO Jizerské hory. Jeho

dominantou je známá bazilika i františkánský
klášter, dnes Mezinárodní centrum duchovní
obnovy. K nákladné rekonstrukci celého objek-
tu došlo díky duchovnímu, který zde působil od
90. let 20. století. Byl to Miloš Raban.

Výhercem červnového kvízu je Veronika Ku-
čerová.

Otázka na prázdniny
Rozhledna Štěpánka na Příchovickém hřebeni
je nejstarší rozhlednou Jizerských hor. Byla po-
jmenována:

a) po arcivévodovi Štěpánovi
b) po hajném Štěpánovi
c) po malíři ŠtěpánoviFoto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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■ Jablonecké maličkosti XLIX.

K pojmenovávání zajímavých míst musí
člověk přistupovat s velkou pokorou. Dát
jméno dítěti přeci také není jen tak, potáhne
se s ním pak celým životem. I název může
dát věcem nějaký další význam, i z jinak
přehlíženého a zdánlivě všedního místa mů-
že třeba učinit něco zajímavého a pozoru-
hodného. Třeba nějakou tu jabloneckou ma-
ličkost.

Váhal jsem proto dlouhou dobu, není-li nepo-
korné nazvat objekt č. 2240/3 v Novoveské uli-
ci Domem u jedenácti kleští. Když to totiž udě-
lám, může tato stavba na pomezí stylu secese
a art deco s tímto názvem žít mnoho dalších let
a dostat se třeba i do map. Je to je velký záva-
zek…

Obytný dům označený kdysi číslem 5 navrhl
na jaře roku 1912 pro majitele Josefa Zascheho
jablonecký zednický mistr Stefan Arnold. Zají-
mavé je, že původní stavební ře-
šení předpokládalo umístění ne-
symetricky navržených vstup-
ních dveří na pravé straně čelní
fasády, to ovšem bylo již měsíc
po předložení jabloneckému
městskému úřadu změněno,
plány byly přepracovány a dveře
byly nakonec umístěny na stra-
nu levou. 

Stavba byla asi provedena
v rychlosti typické pro tuto dobu,
už v létě toho roku byla hotova.
Jablonecký adresář pak roku
1914 uvádí v domě nejen majite-
le Josefa Zascheho, ale i další tři
rodiny. Samozřejmě, že to člově-
ka hned napadne – jestlipak ten-
to Josef Zasche náhodou není
ONEN Josef Zasche (1871–1957),
slavný jablonecký rodák a vě-
hlasný architekt. Na začátku
Novoveské ulice jsou tyto myš-
lenky pochopitelně o to silnější,
že hned vedle domu stojí jedno

z nejslavnějších děl tohoto výjimečného muže
– secesní starokatolický kostel z roku 1902. Mož-
né by to samozřejmě teoreticky bylo – zrovna
ve stejné době v Jablonci architekt Zasche při-
pravoval i projekt vily Josefa Geibische v dneš-
ní Korejské ulici. Ale i kdybychom připustili, že
dům v Novoveské ulici stavěl tzv. na kšeft, těž-
ko si lze přestavit, že by si v té době již proslu-
lý autor mnoha významných staveb nechal pro-
jekt navrhnout jen jabloneckým zednickým
mistrem Arnoldem z ulice V Nivách. Pravdě-
podobnější tak je, že jde pouze o dokonalou
shodu jmen. Různých nositelů jména Zasche
bylo v té době v Jablonci požehnaně. Zrovna
naproti přes ulici v čísle 4 bydlel třeba pasíř
Franz Zasche. A starý adresář z roku 1914 uvádí
i jeho souseda Josefa Zascheho coby menšího
obchodníka (v originále řeči adresáře je to
Krämer čili krámský, ve významu nejspíše ob-
chodník se smíšeným zbožím) v sousedním

domě č. 6, nacházejícím se naproti Domu
u dvanácti kleští. Zdá se tedy, že si obchodník
vydělal a investoval do nového domu na svém
pozemku v domovské ulici. Obchodníka Za-
scheho, narozeného roku 1866 v Jablonci, jeho
ženu Amalii a syny Adolfa, Josefa a Wilhelma
zachytilo v Novoveské ulici č. 6 i sčítání lidu
v roce 1921. 

Pokud dům č. 2240/3 opravdu vlastnili, moc
dlouho jim to nevydrželo. Už v roce 1921 jej
vlastnil pasíř Josef Bienert se ženou Martou.
Ani on v něm ovšem nebydlel. Zdá se, že šlo
opět o investici do bytů k pronájmu; v domě to-
tiž v té době byly umístěny pouze nájemní byty
a žádné prostory k výrobě či podnikání, což by-
lo v tehdejším Jablonci vcelku neobvyklé.
Pravda, jeden ze sklepních bytů byl později pře-
projektován na dílnu; musel být kvůli blízkosti
potoka, napájející Novoveské koupaliště, asi
velmi vlhký. 

No a teď k těm kleštím. Na-
jdeme je na mřížích kryjících tři
ze čtyřech sklepních okének.
Soudě podle zpracování mříží,
uchycených do stěny betonář-
skou ocelí novějšího typu, byla
tato – neváhám použít to souslo-
ví – umělecká díla stylově se leh-
ce blížící podobně pojaté mříži
navržené Jaroslavem Klápštěm
v 70. letech 20. století pro hotel
na Ještědu, umístěna až dlouho
po vzniku domu. Do každé
z mříží jsou zakomponovány
čtyři typické železné kleště pou-
žívané v celém jizerskohorském
podhůří k mačkání skleněného
zboží, ponejvíce snad knoflíků.
Jde o velmi pěkný detail, který
se k domu nejen velice hodí, ale
i připomíná část staré slávy jab-
loneckých mačkářů skla. A nyní
umožnil stavbě dát i jedinečné
jméno – Dům u dvanácti kleští.

Marek Řeháček

Dům u dvanácti kleští

Kresba Petr Ferdyš Polda

Na šest komentovaných vycházek po Liberci
s německým průvodcem pozve o prázdni-
nách místní výletníky rýnovický Dům česko-
německého porozumění. Dětem nabídne pří-
městský tábor s němčinou v Liberci. 

Nahradí tím zájemcům o česko-německou his-
torii a německý jazyk plánované jarní výlety
a setkání, které překazila koronavirová krize.
„Kvůli ní jsme museli posunout i termín pláno-
vané opravy střechy. Dodavatel střešní krytiny
má výpadky ve výrobě,“ uvedla Petra Laurin
z Domu česko-německého porozumění.

Vycházky s německým průvodcem se usku-
teční každé úterý od 4. července, vždy od 14 do
17 hodin. První tři startují od liberecké radnice.
Účastníky povedou po stopách Redernů, Albrech-
ta z Valdštejna, rodiny Liebiegů nebo Clam-
Gallasů. Jedna z tras zamíří kolem nejvýznam-
nějších libereckých vil do Lidových sadů. 

Příměstský tábor pro školáky do 12 let s něm-
činou se bude konat v Golf parku u libereckého
muzea od 20. do 24. června. Pestrý program se
sportem, hudbou a kreativním tvořením otevře
dětem cestu k němčině pomocí animací a her.
„Využijeme také zážitkové exponáty v novém
Funparku u muzea v areálu Golf centra, které

rozšiřují pocity a vnímání. Lze na nich otesto-
vat lidské smysly, například sílu myšlenek ne-
bo paměť,“ dodává za organizátory Michal
Buzek ze společnosti Elset.

Na podzim, pokud to epidemiologické pod-
mínky dovolí, pak plánuje Dům česko-němec-
kého porozumění tematickou cestu do partner-
ského města Kaufbeurenu.

Bližší informace ke všem programům lze získat
v Galerii FR nebo na webu www.dumrynovice.cz.

Termíny a trasy vycházek
7. 7. – Staré Město a Redernové (sraz ve 14 hod.
za libereckou radnicí na zastávce MHD)
14. 7. – Nové Město a Albrecht z Valdštejna
(sraz ve 14 hod. za libereckou radnicí na za-
stávce MHD)
21. 7. – Po stopách Liebiegů (sraz ve 14 hod. za
libereckou radnicí na zastávce MHD)
28. 7. – Liebiegovo městečko (sraz ve 14 hod.
na zastávce MHD Liberec, Sokolovna)
4. 8. – Po stopách Gallasů – Clam-Gallasů,
Kristiánovo a Filipovo město (sraz ve 14 hod. na
zastávce MHD Liberec, Sokolovna)
11. 8. – Lidové sady a liberecké vily (sraz ve 14
hod. na zastávce MHD Liberec, Lidové Sady)

Rýnovická galerie zve k vycházkám

Výstava K3 – Nejenom grafika, foto Tomáš Fejfar

Výstava K3 – Nejenom grafika, foto Tomáš Fejfar
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Po II. světové válce se přes veškerou snahu
o uchování původního charakteru stal z elek-
trické dráhy s osobní i nákladní dopravou běž-
ný tramvajový provoz, který se navíc roku 1949
stal součástí společného podniku se sousedním
Libercem. Zanedbané tratě se začaly opravovat,
stejně jako vozový park. Řada zaměstnanců by-
la za války odvelena na frontu, z nichž někteří
se už vůbec nevrátili. Po válce byla pak výměna
dokončena vlivem odsunu německých obyvatel
a příchodem nových pracovních sil z vnitroze-
mí. Je otázkou, jak dalece toto mělo vliv na sé-
rii tramvajových nehod, ke kterým v Jablonci
došlo v poválečné dekádě a ke kterým se do-
chovaly útržky informací.

V lednu 1946 se při jízdě z Vrkoslavic do Jab-
lonce převrátila celá souprava, přičemž moto-
rový vůz byl zničen po střetu se sloupem. Neho-
da se stala na Pražské ulici poblíž křižovatek
s Jelení a Revoluční. Při nehodě zahynul mladý
řidič Vladimír Hošic, kterému bylo pouhých 33
let a k podniku nastoupil v září předchozího ro-
ku. V březnu 1947 došlo k vykolejení soupravy
a převrácení motorového vozu v Kokoníně pod
podkovou poblíž ulice Dolní. Na šetření nehody
se dokonce podílelo i Ministerstvo železnic. 

Z nehody, která se udála 12. 10. 1955, nejsou
známy fotografie. Do paměti cestujících se ale
asi otiskla nejvíce. Tramvajovou soupravu teh-
dy zcela zaplnili žáci druhého stupně základní
školy a měly se tramvají přepravit na brigádu.
Při jízdě z Vrkoslavic v oblouku před Pyrami-
dou se vlečný vůz převrátil do ulice Na svahu.
Jeden žák na místě zemřel, dalších 7 bylo těžce
zraněno společně se dvěma učiteli. O nehodě
nás informují vzpomínky cestujících, ale také
zápis v městské kronice, který pochválil rych-
lost zásahu zdravotníků. Víme také, že tramva-
jovou soupravu tehdy řídila jediná jablonecká
řidička a patrně na nehodě měla nemalý podíl
i technická závada.

K nehodám v provozu samozřejmě docháze-
lo i v jiných obdobích, série větších nehod v po-
hraničních provozech se nevyhnula ani Liberci
či Ústí nad Labem a Mostu. Vzpomínky na ně
dnes již zůstaly hluboko v paměti účastníků,
méně již v archivních dokumentech či na foto-
grafiích. Uvítali bychom, kdyby se mezi vámi
našly fotografie či jiné dokumenty z těchto udá-
lostí i k provozu tramvají vůbec. Rádi je zařadí-
me do našeho archivu, případně se o ně podě-
líme v dalších článcích. (tk)

Při nehodě v lednu 1946 se převrátila v Pražské ulici celá tramvajová souprava, po střetu byla zničena plošina motorového
vozu č. 55 a ten byl záhy zrušen.

Převrátil se i vlečný vůz, který se pak po opravě vrátil do
provozu a je možné, že to je právě ten, který se dochoval do
dnešních dnů jako historický.

Z nehody z března 1947 se dochovaly fotografie s převráce-
ným motorovým vozem a vykolejeným vlečným. K události
zřejmě přispěl nový typ řídicího kontroleru, na jehož ovládání
si řidiči dostatečně nezvykli.

Z prosincové nehody z roku 1955 se fotografie nedochovaly.
Ještě deset let po ní, až do samotného ukončení provozu, ji
však připomínala zřízená bezpečnostní zastávka. Na té mu-
sela každá tramvaj od Vrkoslavic ke Kokonínu zastavit a vy-
zkoušet brzdy, jako ta na snímku z roku 1961.

Poválečné tramvajové nehody

Historie ukrytá v zemi
Sedmého února jsme vzpomněli 120 let od
zahájení pravidelného provozu tramvají. Až
neuvěřitelnou shodou náhod jsme však letos
k výročí získali nečekané dárky. 

Nastal čas stavby okružní křižovatky ulic Pa-
lackého (Želivského), Československé armády
a Janovské. Zkrátka Ostrý roh v Rýnovicích. Po
obroušení asfaltu se na konci dubna nakrátko
objevila dávná dlažba. A v ní kočičími hlavami
zřetelně zadlážděný oblouk někdejší tramvajové
trati do Janova. Legendární oblouk přes všechny
jízdní pruhy, ostře lomený kolem hospody. Ús-
til do výhybny v místě dnešní zastávky MHD.

A na světlo přišla i dlažba dávného tratoáru,
neboli chodníku, před hospodou. Kolik hostů
asi po ní šlo? Krom hospody byla v domě i první
rýnovická pošta a v době kolem války prý i ne-
věstinec. Dům šel k zemi koncem srpna 2017.

Dlažba byla ukrytá v zemi mnohem déle, jak
se vozovka v asfaltovém věku vrstvila. I ta na
necelý týden spatřila světlo světa, než jí bagry
definitivně rozebraly a kostky skončily na de-
ponii. Snad čekají na vzkříšení kdesi v nové
dlažbě. Nalezeny byly i troje patky dřevěných
sloupů trolejového vedení. K ukotvení se použí-

valy místo traverz ojeté kolejnice, aby dřevo ne-
hnilo.

Ojeté kolejnice bývaly v Jablonci a okolí žá-
daným artiklem. Tramvajím dosloužily, ale jako
traverzy jsou dodnes zazděny v nejedné stavbě.
A tak se i stalo, že jsme v květnu získali od osví-
ceného majitele pár zazděných kolejnic z roku
1899 z demolice dvorní přístavby v Mánesově
ulici. Dnes jsou již v Technickém muzeu v Li-
berci.

Ale zpět na Ostrý roh. Jak stavba postupuje –
objevil se i hektometrovník. To je cedulka uka-
zující vzdálenost trati z kilometru nula. Ten byl
v místě křížení hlavních tratí na Mírovém ná-
městí před Jizerou. K Ostrému rohu to bylo
2,7 km. 

A pak překvapení největší – z Želivského ulice
byla vykopána zapomenutá původní kolejnice
z nákladní trati. Opět z roku 1899 z alpské huti
v Donawitz. Kolejnice, po které jezdily nákladní
vlaky s uhlím, pískem a zbožím, tažené legen-
dárními lokomotivami Reichenau a Gablonz.
Přezdívané místními „žehličky“. Ale v letech 1945
až 1946 používané za nocí i Němci ze sběrného
tábora na místě Rýnovky do odsunu. K vlakům
do Rychnova. Trať skončila v roce 1950.

Styk kolejnic nese známky oprav. A my díky
dochované knize zaměstnanců známe nejen
jména řidičů tramvají, ale i traťových dělníků,
kteří o kolej pečovali. Tento kus je nově ke spat-
ření na probíhající výstavě ke 120 letům tram-
vají ve vestibulu radnice. Výstava je otevřena do
12. srpna, poté bude dále přesunuta do Rychnova. 

A tak si závěrem dovolím i veřejně poděkovat
společnosti METROSTAV, která stavbu provádí.
Díky pochopení pracovníků na stavbě jsou tyto
střípky naší historie zachovány i pro budouc-
nost. Letošní rok je zkrátka požehnaný. (lp)

Foto Lukáš Pleticha


