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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Křehká krása oslaví desáté výročí!
V roce 2012 se rozhodla skupina nadšenců
ze Svazu výrobců skla a bižuterie podpořit
kampaň Libereckého kraje Křehká krása,
vybroušená chuť a zorganizovat bižuterní
výstavu v areálu výstaviště jabloneckého
Eurocentra. Druhý ročník výstavy v roce
2013 se již konal pod názvem Křehká krása.
Výstava se postupně vyprofilovala v národní
prezentaci českého bižuterního průmyslu.
Rekordní návštěvu zaznamenala v roce
2019, kdy ji shlédlo 13 500 návštěvníků.

Její 10. ročník chce hlavně podpořit restart bi-
žuterního průmyslu, který výrazně poškodila
pandemie koronaviru. „Na výstavu se přihlásilo
40 vystavovatelů, připraven je bohatý program
– předvádění výroby, módní přehlídky 10 let
Křehké krásy a kulturní vystoupení na letní
scéně výstaviště,“ říká předseda představenstva
Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) Pavel
Kopáček.

Letos je připraveno několik letošních 
magnetů
Ambasadorkou výstavy se stala přední česká
oděvní návrhářka Beata Rajská, která ve spolu-
práci s Preciosou, a. s., připravuje speciální vý-
stavní model dekorovaný bižuterními aplikace-
mi z produkce Preciosy. Z dílny Beaty Rajské se
představí také přímo na přehlídkovém molu
několik modelů ve stylu mladé módy, které na-
vazují na autorčinu úspěšnou kolekci moderní-
ho teplákového oblečení.

Hned u vstupu do výstavního pavilonu uvítá
návštěvníky mimořádná prezentace zaměřená
na připravovanou nominaci ruční výroby skla
do UNESCO. Přípravou české části nominace
bylo pověřeno jablonecké Muzeum skla a bi-
žuterie. Nominace ale zahrnuje také skláře
z Finska, Francie, Německa, Maďarska a Špa-
nělska. Na výstavě najdete informační panely
doplněné živými ukázkami vybraných technik

– hutní výrobou u sklářské pece (Floriánova
huť Častolovice u České Lípy), foukáním skle-
něných figurek (Karel Sobotka), prací u kahanu
(Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad
Nisou), broušením, rytím a malováním skla
(Aleš Zvěřina / studio AZ-Design).

V pavilonu vánočních ozdob se představí fir-
ma Rautis s předváděním výroby tradičních vá-
nočních ozdob z dutých perlí. Tato výroba byla
zapsána do seznamu UNESCO v prosinci 2020.

Úspěšná soutěž Miss České republiky přiveze
až na podium amfiteátru Eurocentra finalistky
ročníku 2021.

Muzeum nabídne prohlídku stálých expozic
skla a bižuterie i aktuálních výstav REFLEXE,
DESIGNOVÁ 10° a Kaleidoskop vkusu. Speciál-

ně pro tuto příležitost připravilo také výběr mo-
delů ambasadorky výstavy Beáty Rajské z let
2001–2011 z muzejní sbírky. Děti mohou i s ro-
diči také navštívit stálý prázdninový ateliér, kde
na ně čekají různé tvořivé aktivity.

Křehká krása 2021 se koná ve dnech 12.–15.
srpna v areálech Eurocentra a Muzea skla a bi-
žuterie. Vstupné je jednotné 100 Kč pro dospělé,
děti do 15 let mohou v doprovodu rodičů přijít
zdarma. Vstupenky platí po celou dobu konání.

„Srdečně zveme všechny (nejen) Jabloneča-
ny. Přijďte, výstava vás určitě nezklame! Nej-
lepší podporou pro naše firmy a průmysl může
být pouze spokojený zákazník,“ zve na letní
událost Pavel Kopáček. 

(end, pk)

Jablonec z ptačí perspektivy
Oblíbené výstupy na radniční věž si letos
můžete dopřát každý všední den mezi 10.
a 17. hodinou. Ve stejné době jsou v přízemí
radnice otevřeny i sezónní Turistické infor-
mace, kde vám ochotně poradí i prodají
vstupenku na věž.

Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístupná
pouze s průvodcem, a to od pondělí do pátku
v každou celou hodinu – poslední výstup je
možný v 16 hodin. Oproti jiným letům se pro-
dloužil provoz mimo úřední dny. „S otevřením
nového pracoviště na radnici můžeme návštěv-
níkům nabídnout během pracovního týdne více
výstupů na radniční věž. Věříme, že možnosti
využijí místní i turisté. Pohled z ochozu radnič-
ní věže je jedinečný. Jablonec má nádhernou

polohu uprostřed hor a za jasného počasí je vi-
dět nejen město jako na dlani, ale i Černá stud-
nice, Bramberk, Královka, Císařský kámen, Li-
berecká výšina a samozřejmě Ještěd,“ popisuje
Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o. 

„Během výstupu mohou zájemci nahlédnout
do zasedacích sálů, které jsou po rekonstrukci
opět chloubou funkcionalistické radnice,“ do-
dává Vobořil. 

V budově radnice jezdí oběžný výtah páter-
noster. Pokud se chcete svézt tímto, dnes již
unikátním přepravním zařízením, doporučuje-
me si k návštěvě věže zvolit úřední dny – pon-
dělí nebo středu, kdy jeho provoz není omezen.
Méně pohyblivým návštěvníkům výstup na věž
však nedoporučujeme, do samotné věže se totiž
nelze dostat jinak než po svých. (rsch)Foto Česko z nebe

Foto archiv Křehká krása
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Generace S.V. U. Mánes v kostele sv. Anny

Slavíček Jan – Mořský záliv s loďkami

Obrazy, sochy a další díla mimořádné umě-
lecké kvality související s historií a součas-
ností Spolku výtvarných umělců Mánes bu-
dou přes léto k vidění v jabloneckém kostele
sv. Anny. Výstava se koná od 25. 6. do 3. 10.
2021 a nabídne v podstatě představení celé
moderní české výtvarné kultury. 

Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za
více než 120 let své existence stmelit k jedineč-
ným tvůrčím činům mnoho vynikajících uměl-
ců, nejen výtvarníků. Dokázal oslovit nové
a nové generace soudobým projevem malíř-
ským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvo-
ry architektonické a etabloval i disciplíny jako
design, fotografii či typografii. 

Přítomná výstava přinese zhuštěný přehledo-
vý pohled na jednotlivé historické úseky, gene-
rační hnutí a představí osobnosti typu Antonína
Slavíčka, Miloše Jiránka, Jana Preislera, Jind-
řicha Pruchy, Václava Špály či Toyen. Divák bu-
de moci nahlédnout do tvorby zakladatelské
Generace devadesátých let až po současná
umělecká díla, kde se představují odlišné osob-
nosti a velmi různorodý výtvarný projev napří-
klad od Emila Cimbury, Stanislava Hanzíka,
Petra Císařovského, Ivana Exnera, Jaromíra Ry-
báka, Blanky Valchářové, Markéty Jírové a ne-

dávných či současných absolventů Adama Kaš-
para, Ivany Mrázkové nebo Jakuba Čušky.

Reprezentativní výstava s názvem Generace
S. V. U. Mánes navazuje na loňskou velmi úspěš-
nou přehlídku obrazů České krajinomalby ze
sbírky Kooperativy. Otevřena bude v nejstarším
jabloneckém kostele každý den po celé letní
prázdniny.

(rsch)

Generace S. V. U. Mánes

Kostel sv. Anny, Kostelní 1/6 
Jablonec nad Nisou, do 2. 10. 2021

červenec–srpen:
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin, 
víkendy a svátky 10–13 hodin

Podrobnosti a info o vstupném na 
www.kulturajablonec.cz

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce
1887 a existuje dodnes. Členy spolku byli od sa-
mého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své do-
by. Prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a spolek
se hned při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Má-
nesa. Namátkou umělci blízcí našemu regionu:
Nepasický Jiří, malíř (Velké Hamry) – Jíra Josef,
malíř (Malá Skála) – Sucharda Stanislav, sochař
(Nová Paka) – Vik Karel, malíř a grafik (Hořice,
Turnov) – Feyfar Zdenko, fotograf (Jilemnice) –
Hubáček Karel, architekt (Praha, Liberec) –
Jiroudek František, malíř (Lhota u Semil) – Jírová
Markéta, malířka (dcera malíře Josefa Jíry) –
Karoušek Ladislav, malíř (Turnov) – Kaván Fran-
tišek, malíř (Víchovská Lhota u Jilemnice) – Ne-
jedlý Otakar, malíř (Roudnice nad Labem).

Vítězové bílé stopy mají svou výstavu
Výstavu věnovanou běžeckému lyžování se
chystali organizátoři otevřít už v zimě.
Bohužel to nebylo možné, a tak se příznivci
bílé stopy dočkali teprve na jaře. Neztratila
však nic ze své atraktivity. Návštěvníci ji
mohou zhlédnout v Domě Scheybalových
a kromě unikátních archivních fotografií
uvidí např. i závodní dresy, čísla, servisní
koutek, trenažér a samozřejmě medaile
a poháry pro vítěze. 

Jizerské hory jsou domovem Heleny Balatkové-
Šikolové, naší první medailistky z OH v Sappo-
ru 1972, Aleny Bartošové, Gabriely Soukalové
(roz. Sekajové), Heidi Suchánkové, Mileny
a Zdeňka Cillerových, rodiny Řezáčových, od
juniorských let zde také trénovala celá mužská
bronzová štafeta z OH 1988 v Calgary. Výstava

přiblíží nejen závodníky, ale i trenéry, rozhodčí
a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká

republika stala v lyžařských sportech respekto-
vanou zemí. 

Součástí vstupenky je unikátní Absolventská
turistická vizitka, kterou lze získat výhradě na
této výstavě. Navštívit ji můžete během letních
prázdnin ve všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin,
o víkendech 10–13 hodin v Domě Scheybalo-
vých (Kostelní 1/6). Více na www.kulturajablo-
nec.cz.

Patronaci nad výstavou převzal předseda
ČOV Jiří Kejval a Česká olympijská akademie.
Na realizaci se podílela se Kultura Jablonec, p. o.,
Česká lyžařská společnost, z. s., Ski klub Jab-
lonec nad Nisou a řada soukromých sběratelů,
sportovních nadšenců. Partnerem je statutární
město Jablonec nad Nisou a Jizerská 50. 

(rsch)

Výstava Vítězové bílé stopy v Domě Scheybalových 

V létě do kina Radnice na kvalitní biják
Oskarovým filmem Země nomádů byla za-
hájena letošní sezona v letním kině. Po dlouhé
pauze zaviněné protipandemickými opatře-
ními mohli v sobotu 18. června filmoví fa-
noušci zhlédnout tento úžasný film, který si
nenechaly ujít stovky diváků. V červnu pak
v letním kině následovala projekce dalších
vynikajících českých i zahraničních filmů.
Letní kino bude promítat po celé léto a od
1. července mohou Jablonečané navštívit ta-
ké Kino Radnice, které otevře své brány po
dlouhém odmlčení.

„Máme velkou radost, že po otevření letního ki-
na můžeme nabídnout filmy i v Kině Radnice.
Je opravdu na co se těšit. Mnoho snímků totiž
drželi distributoři takzvaně u ledu a teď je na
čase je všechny pustit na filmová plátna,“ říká
vedoucí kin Adam Gody Kocián.

Těšit se můžete na filmy jako Black Widow –
očekávaný snímek studia Marvel, Úniková
hra: Turnaj Šampionů – horor, po kterém si

hraní únikové hry možná rozmyslíte. Čeká vás
Rozhněvaný muž – snímek režiséra Guye Rit-
chieho, nebo Gump – Pes, který naučil lidi žít
– film s Bolkem Polívkou, Evou Holubovou,
Ivanou Chýlkovou, Karlem Rodenem, Janou

Plodkovou a dalšími. V programu je zařazen
i Prvok, Šampón, Tečka a Karel – snímek pod-
le knihy Patrika Hartla, nebo film Jan Werich:
Když už člověk jednou je… – dokument o le-
gendě českého filmu. Dále uvidíte Deníček
moderního fotra – v roli moderního otce uvi-
díte Jiřího Mádla a také snímek Zátopek.

Ani děti ale nepřijdou zkrátka, těšit se mohou
na snímky: Králíček Petr bere do zaječích,
Maxinožka 2, Raya a Drak, Croodsovi: Nový
věk, Hotel Transylvánie: Transformánie nebo
Dračí země.

„Hned v červenci se také v kině Radnice zač-
nou promítat projekce BioSenior. Ta první je
plánována na úterý 6. 7. od 10 hodin a promítán
bude snímek Šarlatán. Věříme, že toto léto na-
bídneme našim divákům bez rozdílu věku pest-
rý program. Těšíme se, až se kina zase zaplní,
protože bez vás to v kinech prostě není ono.
Brzy v kině na viděnou,“ těší se na shledání za
jablonecký kinoteam Kocián.

(agk, end)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Letní turistická sezóna začíná! 
Čas prázdnin a dovolených je konečně tady.
Inspirací pro vás může být návštěva zdejší-
ho turistického infocentra. Od července do
srpna je otevřené každý den. Kromě tipů na
výlety nabízí i velký výběr propagačních
materiálů nebo originálních dárků.

Lidé do turistického infocentra dávno nepři-
cházejí jen pro radu. Koneckonců mnoho infor-
mací už je dnes snadno dostupných na interne-
tu. Často chtějí poznat více místní kulturu, kraj,
zvyky nebo shánějí originální dárek z Jablonce
pro své blízké či pro sebe na památku. „Hitem
několika posledních let jsou turistické vizitky.
Jejich sběratelé u nás rozhodně nepřijdou
zkrátka. Pro letošní rok máme novinku – absol-

ventskou vizitku výstavy Vítězové bílé stopy.
Věříme, že si u nás vybere každý. Ať už chce ně-
co opravdu výjimečného nebo drobnost do pa-
desátikoruny. Jablonečané si oblíbili kolekci
věnovanou naší přehradě JABLONECKÉ MOŘE.
S originálním motivem u nás lze zakoupit hr-
nečky, trička, otvírák, sluneční brýle a mnoho
dalších nezbytností na léto k vodě,“ popisuje
Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o.

Turistické infocentrum s nabídkou propagač-
ních materiálů, map, regionálních výrobků,
publikací i suvenýrů najdete v Kostelní 1/6 – ve
všední dny je otevřeno od 9 do 12.30 a od 13 do
17 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 13
hodin. Více na www.jablonec.com.

(rsch)

Léto s mírnou kulturou v mezích zákona 
Tak by se dala charakterizovat většina pro-
gramu, který Kultura Jablonec nabídne ve-
řejnosti o prázdninách a během prvních zá-
řijových dnů na letní scéně Eurocentra.
Pravidelně ji rozezní vedle celorepublikově
proslavených umělců i místní hudebníci
a divadelníci. A po dvou letech k nám opět
dorazí i zahraniční interpreti. O pořadatel-
ství vystoupení se městská společnost Kultu-
ra Jablonec podělí s jinými externími agen-
turami. Dramaturgie proto nebude úplně
kompaktní, o to však bude pestřejší. 

Jedním z nejzajímavějších počinů léta se stane
česko-polský festival Voicingers on Tour, který
poprvé zavítá do Jablonce. Nosnou část akce
tvoří vokálně instrumentální workshopy, které
proběhnou mezi 13. a 17. červencem. Work-
shopy, či hudební dílny, jsou určeny jak pro ty
s hudebním vzděláním, tak i pro úplné začáteč-
níky. Stále máme pro zájemce ještě volná místa.
Zájemci se o ně mohou přes náš web přihlásit“
vysvětluje Marta Kloučková, jedna z lektorů
a také jablonecká rodačka. „Součástí akce jsou
ale i večerní koncerty českých a polských vo-
kálních talentů. Vystoupí zde například Ridina
Ahmed a Mateusz Szewczyk, Pawel Kaczmar-

czyk Trio, Michal Wróblewski a Karnas For-
mula nebo můj kvintet,“ upřesňuje Kloučková.
Koncerty proběhnou ve všech dnech festivalu
od 19 hodin a jsou pro veřejnost zdarma. 

Kultura Jablonec se částečně opřela o žánro-
vou skupinu folk a country, která v regionu
zdomácněla. Potvrzují to i jablonecké Country
Sisters, které vystoupí hned 1. července. O osm
dní později je bude následovat jihočeská folko-
vá stálice Nezmaři a v průběhu prázdnin se tu
vystřídají i Žalman a Spol., Druhá tráva s Ro-
bertem Křesťanem i plzeňský Cop. 

„Tvrdší“ hudbu bude letos reprezentovat
Krucipüsk, skupina s regionálními kořeny a sil-
nou místní fanouškovskou základnou, a to v pá-
tek 2. 7. Nabustřeným kytarám bude amfiteátr
patřit ještě o měsíc později, přesněji ve středu
4. 8., kdy v rámci turné do Jablonce zavítají
ukrajinští Blood Brothers, tribute band Iron
Maiden, který dostal požehnání od samotných
členů heavymetalové legendy z Londýna.

Kdo dává přednost jiné hudbě, bude moci za-
vítat 2. září na duo zpívajících violoncellistek
Tara Fuki, nebo v neděli 12. září na společný
program regionálních folklórních souborů
Nisanky, Jizery a Šafránu. „Jednáme ještě také
o detailech srpnového vystoupení Anety Lange-
rové v rámci jejich koncertů k novému albu Dvě

slunce,“ doplňuje výčet Petr Vobořil, ředitel Kul-
tury Jablonec. 

Stejně jako již během minulého léta se v pro-
gramu objeví Slam Poetry Show. Básníky a per-
formery opět 3. 9. zastoupí česká špička žánru:
Svůj rest splatí Dave, který minulý rok nakonec
nemohl dorazit, a doplní ho Vašek z Aše, Ing.
Puding a další.

Oproti minulému roku, dostanou větší pro-
stor divadelní představení, většinou pořádaná
externími agenturami, a také talkshow. V živém
pořadu 7 pádů Honzy Dědka se 17. srpna v roli
hostů objeví Dana Morávková a Tomáš Mato-
noha. Ve čtvrtek 19. srpna přiveze do Jablonec
svůj sólový pořad „Kdo nepláče, není Čech“ ko-
mik Lukáš Pavlásek.

Zmíněné divadlo o prázdninách zastoupí ko-
medie Můžem i s mužem, Intimní příběhy
z Ráje a Boeing – Boeing aneb Tři letušky
v Paříži, dále celovečerní pořad jablonecko-li-
berecké improvizační skupiny Imjoy a komor-
ní hra Edit Piaf: Dnes nechci spát sama, kde se
16. 8. s doprovodem pianistky Petry Bílkové
a sekundující hereckou a pěveckou kolegyní
Ivetou Duškovou titulní role ujme křehká
Vanda Hauserová, nominovaná na Cenu Thálie
2019. (end/jo)

Robert Křesťan Tara Fuki

Přehrada láká k rybaření i turisty
Povolenky pro rybaření můžete letos v létě za-
koupit v novém prostoru Turistických infor-
mací v přízemí radnice. Tuto možnost využí-
vají především turisté, zvláště ti ze zahraničí. 

V případě, že zájemci o rybaření jsou členy
Českého rybářského svazu a držitelem Ry-
bářské legitimace, mohou si povolenku zakou-
pit v Rybářských potřebách – ALKAR v Sokolí
ulici (tel.: 723 020 200).

V případě, že členy svazu nejsou, popřípadě
jde o cizího státního příslušníka, pak je nutné si
nejprve zařídit Rybářský lístek a posléze do-
koupit Povolenku pro mimopstruhové vody.

• V přízemí radnice v Turistických informacích
vyplní žádost o vydání Rybářského lístku.

• Tuto žádost odevzdají rybáři v přízemí Ma-
gistrátu Jablonec nad Nisou a zaplatí správní
poplatek.

• S platným Rybářským lístkem si pak v Tu-
ristických informacích v přízemí radnice 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 můžete ale zavítat i do jiných vod.

(rsch)Foto Petr Zbranek

Lukáš Pavlásek

Foto archiv JKIC
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Nejprve se rozhlédneme v Zascheho a Hemmri-
chově rodném městě. Poté se vydáme na procház-
ku do okolí Jablonce nad Nisou. Zkusíme krátký

výlet za zajímavým cílem v jižní části Jizerských
hor a někdo se možná nechá zlákat na delší turis-
tickou výpravu do Frýdlantského výběžku. Kdo je

spíše městský typ, může posedět u kávy v interiéru
jednoho z domů Roberta Hemmricha, nebo si pro-
hlédnout výstavu v ulicích Jablonce. A ještě při-
pojíme tip pro cestu do našeho hlavního města. 

Výpravu za stavbami Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha začneme v Jablonci nad Ni-
sou. Tady bychom neměli vynechat secesní kostel
Povýšení svatého Kříže, jednu z nejkrásnějších
staveb Josefa Zascheho. Na kostel navazuje sku-
pina čtyř vil postavených ve stejné době jako staro-
katolický kostel. Autorem tzv. Scheiblerových
domů je Robert Hemmrich. 

Nemůžeme opomenout ani druhý z kostelů,
který Zasche v Jablonci navrhl – římskokatolický
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním
náměstí. Jedná se o nepřehlédnutelnou mohut-
nou stavbu, jednu z městských dominant. V kos-
tele právě probíhá obnova interiéru a náročné
restaurování varhan, tak se musíme spokojit
s obhlídkou exteriéru. 

Mimořádně činorodý architekt Hemmrich za-
nechal stopy svého díla i v okrajových částech
města, uprostřed přírody, kde najdeme zajímavé
objekty postavené z hrubě otesaných žulových
dílů. V místní části Dobrá Voda je to pomník obětí
první světové války. Stával nedaleko výletní restau-
race s vyhlídkovou věží, ve své době velmi oblí-
bené, po druhé světové válce bohužel zbořené. 

Za rozhlednou navrženou Robertem Hemmri-
chem se vypravíme na opačný okraj města, na
Prosečský hřeben. Zde stojí jeho typická stavba
připomínající horský maják. 

V dosahu městské hromadné dopravy, jen kou-
sek za severní hranicí Jablonce, najdeme jinou
zajímavou Hemmrichovu realizaci – venkovský
kostelík sv. Josefa v Loučné nad Nisou. 

Těm, které poutají spíše městské stavby, dopo-
ručíme zamířít do Liberce. Na náměstí před libe-
reckou radnicí stojí impozantní secesní hotel
Schienhof, dnes známý pod názvem Praha. Byl
postaven v roce 1906 v době příprav na konání
velké všeobecné výstavy, která přivedla do měs-
ta mnoho návštěvníků. V hotelu byla i vyhlášená
kavárna. 

Neméně proslulé kavárenské pohostinství,
rovněž dílo Hemmrichovo, se nacházelo i v Jab-
lonci v domě na hlavním náměstí před radnicí.
Nárožní stavba s balkónem, z něhož byl lákavý
výhled, byla nedávno kompletně opravena. Pů-
vodně byla známá díky Cafe Habsburg, v pová-
lečné době se v ní těšila oblibě kavárna Jizera.

Kam za stavbami jabloneckých architektů 
Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha

V letošním roce si připomínáme výročí dvou dnes už slavných jabloneckých
rodáků, architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Je tomu tak pro jejich
mimořádné architektonické dílo, které díky svému talentu a veliké píli vytvořili
a které nám do dnešních dnů zanechali. Jejich stavby jsou součástí našich životů,
i když si to běžně neuvědomujeme. Vypravíme se proto za některými jejich stavbami,
abychom se přesvědčili o tom, že historie ovlivňuje součastnost mnohem více, než
by se mohlo na první pohled zdát.

Městské lázně v Jablonci nad Nisou ve své původní podobě. Foto z třicátých let dvacátého století

Římskokatolický kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. Foto Zbyněk Cincibus

Starokatolický kostel Povýšení svatého Kříže
v Jablonci nad Nisou. Foto Michaela Kubišová
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Dnes už příjemné posezení v domě nenajdeme,
podobně jako v nedalekém, kdysi vyhlášeném
hotelu Corso, jemuž dal podobu také Robert
Hemmrich. 

Mnohé jeho stavby, které vznikly proto, aby
sloužily obyvatelům města a zpříjemnily jim ži-
vot, čekají na svoje znovuzrození. Týká se to pře-
devším jabloneckých městských lázní, kdysi re-
prezentativní budovy poblíž městského parku. 

Pokud se budeme chtít přesvědčit o tom, že
městské lázně si mohou zachovat svůj původní
secesní vzhled a mohou fungovat i v dnešní do-
bě, musíme se vypravit do Nového Města pod
Smrkem. Zde Robert Hemmrich navrhl stavbu
podobnou té jablonecké.

Při našich cestách za stavbami jabloneckých
architektů bychom neměli zapomenout na indu-
striální architekturu. Zejména Robert Hemm-
rich vyprojektoval celou řadu výrobních objektů
pro místní podnikatele ve sklářském a bižuter-
ním průmyslu. Impozantní průmyslový areál,
harmonicky zasazený do přírodního prostředí,
navrhl pro výrobce dřevěného zboží Johanna

Schowanka v Jiřetíně pod Bukovou. Továrna pod
názvem Detoa zde funguje i dnes.

Nakonec se vydáme na delší cestu a zamíříme
do našeho hlavního města Prahy. V místech, kde
ročně proudí miliony turistů z celého světa, stojí
novodobé paláce, jejichž autorem nebo spolu-
autorem byl Josef Zasche. Určitě bychom nemě-
li minout někdejší palác Vídeňské bankovní jed-
noty v ulici Na Příkopě, či palác postavený na
Senovážném náměstí pro spolek cukrovarnické-
ho průmyslu. Naší pozornosti by neměl unik-
nout ani palác Adria na Jungmannově náměstí,
společné dílo Pavla Janáka a Josefa Zascheho.

V době všeobecné obliby fotografování si mů-
žeme vyzkoušet stavby jabloneckých architektů
vyfotografovat a zachytit tak jejich současnou
podobu. Fotografování architektury není jedno-
duchá disciplína. Inspirací nám mohou být sním-
ky fotografů Romana Kursy i členů fotoklubu
Balvan Michaely Kubišové a Zbyňka Cincibuse. 

Zajímavé je také porovnání staveb, jak byly
původně navrženy a postaveny, a jak vypadají
dnes. Proto připravila Městská galerie MY výsta-
vu v jabloneckých ulicích – stojany s historický-
mi snímky jsou umístěné poblíž staveb, které
jsou na nich zachyceny. 

Ať už se rozhodnete poznávat stavby Josefa
Zascheho a Roberta Hemmricha jakkoliv, rozší-
říte si díky tomu svoje povědomí o Jablonci nad
Nisou a nejen o něm. 

Jan Strnad / Městská galerie MY

Mírové náměstí v Jablonci nad Nisou: bývalý hotel Corso – na snímku vlevo, a městský dům, původně s kavárnou Habsburg – na snímku uprostřed. Foto Zbyněk Cincibus

Továrna Johann Schowanek, dnes Detoa, v Jiřetíně pod Bukovou

Kostel sv. Josefa v Loučné nad Nisou. 
Foto Michaela Kubišová

Hotel Schienhof, dnes Praha, v Liberci.
Foto Michaela Kubišová
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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 1921, 179, strana 1, 2, R
Praha. Dr. Beneš promluvil ve sněmovně
o politické situaci v Evropě. Zúčastnil se konfe-
rencí v Paříži, Londýně a v Mariánských Lázních.
Francie a Anglie zaujímají stejné stanovisko
v otázce konfliktu v Horním Slezsku i v otázce
sporů Řecka s Tureckem. Náš vztah k Polsku se
zlepšuje. V Mariánských Lázních se jednalo
o normalizaci vztahů mezi ČSR a Maďarskem.

Jablonec. Krádež slepice a prádla. Ze zahrady
domu č. 35 v ulici U Balvanu byla ukradena sle-
pice v ceně 50 K a z uzavřené kůlny odcizil ne-
známý zloděj prádlo, které se tam sušilo na
šňůře. Celková škoda se odhaduje na 2 000 K.

Boje o Konstantinopol (nyní Istanbul). List
Eclais hlásí, že Kemal Paša protestuje proti ob-
sazení města Angličany. Obviňují ho, že zavlekl
do Anatolie bolševiky.

3. července 1921, 180, strana 2, R
Jablonec. Italská noc. Na rybníku v Horním
Jablonci uspořádaly Bruslařský spolek a Spolek
řeky Nisy minulý čtvrtek velkou slavnost. Uli-
cemi prošel nejprve reklamní průvod se slonem
Jumbem a kapelou. Večer proudily k rybníku
davy občanů a myslíme, že se jim to vyplatilo!
Všude svítily lampiony a scéna připomínala
z dálky pohádku z Tisíce a jedné noci. Plavci
předvedli závod s lampiony a ještě jiné sportov-
ní kousky. Ohňostroj a reflektory osvětlovaly
promenádní cestu okolo plovárny. O tělesné
blaho pečovaly stánky s vínem a se špekáčky,
lacino se prodávaly také dorty a sladkosti.
Zvláště byly obléhány stánky s likéry. Vyhrá-
vala kapela pana Thama a šraml.

6. července 1921, 183, strana 3, 4, V
Jablonec. Nekrolog. Včera zemřel po krátké
těžké nemoci majitel kavárny Karl Metzler
(Café Habsburg, Jizera, Kus žvance) ve věku 64
let. Narodil se ve Vídni, 12 let byl nájemcem Skal-
ního hotelu v Adršpachu, později Německého
domu ve Dvoře Králové. Od roku 1909 doteď
provozoval velkou kavárnu na rohu Hlavní uli-
ce (Komenského). Tento velmi vstřícný a lidu-
milný člověk měl otevřenou dlaň pro humanitní
účely. Zanechává manželku a tři dcery (dvě
jsou již vdané). Rozloučení se bude konat v li-
bereckém krematoriu.

Tanvald. Nekrolog. 1. 7. 1921 zemřel ve věku
57 let Franz Grundman. Původním povoláním
brusič, později se stal pokladníkem Centrál-

ního svazu sklářů. Od roku 1899 vydával hu-
moristický časopis Rübezahl (Krakonoš). Jako
Schleiferseff (Pepa Brusič) převyprávěl v jizer-
ském nářečí příběhy ze Starého zákona. Jeho
veselé i vážné historky o lidech z Jizerských
hor nebudou zapomenuty. 

Jablonec. Vyvěste vlajky! Německé spolky po-
řádají v neděli 10. 7. na Střelnici Německou
slavnost. Vyzýváme občany, aby ozdobili své
domy vlajkami a ukázali tak, že chceme na-
vzdory protivenství zachovat Jablonec jako ně-
mecké město. Výtěžek slavnosti bude věnován
německým školám. Součástí slavnosti bude
průvod s alegorickými vozy. Shromáždíme se
v půl druhé u tělocvičny. Také Češi konají sou-
časně s námi velký Sokolský den a průvod.

9. července 1921, 186, strana 1, 12, V
Jablonec. Okresní úřad zakazuje vyvěšení
vlajek v neděli 10. 7. kvůli nebezpečí národ-
nostních nepokojů.

Inzerát. Kino Fortuna hraje od 9. 7. Irskou
horkou krev, milostné drama o pěti aktech.
Pojednává o lásce v revoluční době hnutí
Sinnfein. Dětem a mládeži vstup zakázán!

Inzerát. Restaurace Zlatý jelen ve Mšeně zve
v neděli 24. 7. na taneční věneček rekrutů.
Začátek ve 4 hodiny odpoledne. Vstup: dámy
4 K, pánové 5 K.

19. července 1921, 196, strana 1, 4, 8, V
Riga. Pohroma pro jižní Rusko. Nesmírné
mračno kobylek táhne nad celou zemí. Úřady
nařídily všeobecnou mobilizaci.

29. července 1921, 206, strana 1, 4, 5, R, V
Hladomor v Rusku. Daily Express hlásí z Rigy:
30 milionů lidí, kteří se dosud živili psy, kočka-
mi a krysami, opouštějí své domovy, aby se do-
stali do oblastí, kde je ještě jídlo. Stěhují se na
Sibiř, na Kavkaz, do Moskvy. Na železnici vlád-
ne zmatek, města se brání hladovým davům.
Množí se případy cholery, zejména v Povolží
a doněcké oblasti. 66–90 % nemocných umírá.

Praha. Na dnešní ministerské radě navrhl mi-
nistr zahraničí Dr. Beneš, aby se Českosloven-
sko podílelo na pomoci hladovějícímu Rusku.
Má se zapojit i veřejnost.

Autobusové spoje Liberec–Jablonec. Společnost
Opel-Motor, sekce Severní Čechy, plánuje za-
vést pravidelné autobusové spojení v intervalu
45 minut v obou směrech od časného rána do
půlnoci. Zastávky mají být ve Vratislavicích
a v Proseči. Pro návštěvníky libereckého divadla
se linka 2 × týdně prodlouží až do Tanvaldu. O za-
vedení divadelních vlaků uvažuje i železnice.

Jablonec. Turistika. Němečtí skautové pořáda-
jí ve dnech 30.–31. 7. jeden a půldenní výlet do
Flinsbergu (Svěradov). Sraz na hlavním nádra-
ží v Jablonci v 1 3/4 h odpoledne. Návrat v ne-
děli vlakem v 8 h večer.

2. srpna 1921, 210, strana 1, R
Zprávy z Ruska. Nepokoje v Petrohradu jsou
potlačovány přísným terorem. Směrem k Moskvě
prchají 4 miliony lidí. Epidemie napadly i zdra-
votníky a oddíly Rudé armády. Na cestách leží
hromady mrtvých. Trockij je vybaven plnými
mocemi k boji proti hladomoru, který se stup-
ňuje.

24. srpna 1921, 231, strana 3, V
Praha. Podle nařízení vlády z 11. 8. 1921 ma-
jí nárok na veřejné zásobování chlebem
a moukou (na potravinové lístky) již jen nema-
jetné osoby, jejichž výdělek (podle počtu ro-
dinných příslušníků) nepřesahuje 1 000, 1 500
a 2 000 K měsíčně.

30. srpna 1921, 237, strana 5, V
Podzimní móda. Když padá listí, ženy tomu ro-
zumí tak, že potřebují něco nového na sebe.
Těm skromným stačí kabát, ty elegantní volí
kabátové nebo blejzrové šaty. Linie pasu se sní-
žila již na jaře, silueta se rozšiřuje vloženými
záhyby nebo pomocí plisé. Materiál: semiš, vel-
vet, gabardén, velur. Doplňky: úzké třásně, de-
centní vlněná výšivka, žinylka, čechraná příze.

R – ranní vydání, V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 150 let od
narození architektů Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha. Oba rodáci významně
ovlivnili stavební vývoj našeho města, a pro-
to se i městská knihovna rozhodla téma le-
tošní vědomostní soutěže Znáte – víte – tuší-
te věnovat architektuře těchto osobností.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna soutěžní otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednic-
tvím webových stránek knihovny v sekci soutě-
ží, tentokrát do 15. srpna. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu. 

Ceny do soutěží knihovny byly pořízeny z fi-
nančního příspěvku kanceláře primátora statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. Více informa-

cí získáte na webové stránce: https://knihovna.
mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-za-
bavu/ soutezte-s-nami/

Správná odpověď z červnového kvízu: Prv-
ním samostatným projektem architekta Josefa
Zascheho byl starokatolický kostel Povýšení sv.
Kříže v Jablonci nad Nisou vystavěný v letech
1900–1902 ve slohu secesním.

Gratulujeme výherci vylosovanému ze správ-
ných řešitelů: čtenářce Kateřině Chlumové.

Otázka na červenec
Nejmladší kamennou rozhlednou Roberta
Hemmricha je rozhledna na Prosečském hře-
benu z roku 1932. Materiálem použitým ke
stavbě byla žula:

a) tanvaldská,

b) liberecká,

c) prosečská.

■ Znáte – víte – tušíte aneb Architektura Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha

Foto Graphis

Po krátké těžké nemoci zemřel 5. července 1921
Karl Metzler, majitel kavárny Café Habsburg
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■ Jablonecké maličkosti LX.

Je podnětné číst staré jablonecké adresáře,
ony soupisy dávno mrtvých obyvatel města
a jejich domů, řemesel a firem. Největším
překvapením přitom je, kolik těch starých
jmen se doposud v Jablonci a okolí objevuje,
a to navzdory velké poválečné výměně oby-
vatelstva. Tak třeba Hübnerové. Těch tu všu-
de bývávalo. Na Vrkoslavicích byl po nich
dokonce pojmenován dům – Hübnerburg.
Hübnerův hrad.

A stojí zde doposud, onen zajímavý dům: oblo-
žený zčásti břidlicí, zčásti dřevem; elegantní,
byť jen tak lehce zdobený, s mohutnou mansar-
dovou střechou. Hned v sousedství vrkoslavic-
kého kostelíka původně zasvěceného českému
zemskému patronu sv. Janu z Nepomuku. Kos-
telík a Hübnerburg mají přitom mnoho společ-
ného. Zejména Hübnery. 

Těmito místy kdysi vedla prastará stezka pro-
pojující údolí Nisy a Jizery, po ní se putovalo
mezi Jabloncem a Malou Ská-
lou, kde bývalo sídlo panství.
A podle pověsti měl být někdy
v 18. století u této cesty postaven
velký dřevěný dům; říkávalo se,
že měl být původně panským lo-
veckým zámečkem, ale nebyla
to pravda. Na místní poměry vel-
kolepou stavbu totiž postavil
zdejší zámožný brusič kamenů
Wenzel Hübner. Ještě v soupisu
daní z roku 1654 přitom nebyl
na Vrkoslavicích usazen ani je-
den z Hübnerů, nositelé tohoto
jména sem přišli z okolních vsí
až ve druhé polovině 18. století.
Jejich potomkem, který spatřil
světlo světa roku 1703, byl právě
zmíněný Johann Wenzel Hüb-
ner. Byl to velice bohatý muž
vlastnící v obci hned pět domů.
Ve výrobě svého fajnového zboží
zaměstnával bezmála tři desítky
tovaryšů a jeho zboží prý využí-

vali zlatníci a stříbrníci až ve Vídni. Wenzel
Hübner býval i představeným sdružení brusičů
kamenů a v jeho rodině se také měla střežit ce-
chovní truhla z roku 1737. Snad i proto musel
být jeho dům dostatečně rozsáhlý a reprezenta-
tivní. Rozložitá dřevěná stavba na masivní žu-
lové podezdívce byla postavena ve svahu tak,
aby při pohledu odspodu působila jako mohut-
ný patrový dům, přestože šlo pouze o objekt
přízemní. Uvnitř stavby si Wenzel, proslulý
také jako velice bohabojný muž, nechal zřídit
kapli zasvěcenou svatému Janu Nepomucké-
mu, v té době velmi populárnímu světci. Šlo tak
o dům na soudobé Vrkoslavice zcela výjimečný:
zdejšími lidmi byl pro svoji vznešenost přezdí-
ván Hübnerburg neboli Hübnerův hrad. Lze
ovšem spekulovat, jestli v toto pojmenování
nebyla i určitá spojitost s poněkud větším, ale
tvarově a stylově podobným Kittlovým Burkem
postaveným ve stejné době v nedalekém Šum-
burku. 

Byl to právě Wenzel Hübner, kdo vedle svého
dřevěného barokního hradu roku 1735 na
vlastní náklady zřídil první barokní kapli za-
svěcenou opět sv. Janu z Nepomuku. A v roce
1753 pak dal, u příležitosti oslavy svých pade-
sátých narozenin, vztyčit na střeše kaple dřevě-
nou zvoničku a okolo svatostánku postavit zeď
s křížovou cestou. 

Wenzel zemřel roku 1780, ale v jeho slávě po-
kračoval syn Franz, který by nakonec i vrkosla-
vickým rychtářem. Zajímavé je, že po něm pře-
vzal rychtářský úřad František Jelínek, Hübne-
rův švagr a turnovský rodák, který byl předtím
Wenzelovým spolupracovníkem a obchodoval
s jeho broušenými kameny. Poté v péči o kapli
pokračoval další Hübner – Josef, ten roku 1811
dal starou stavbu zbořit a postavil na jejím mís-
tě nový kostelík, který byl vysvěcen roku 1812.
V té době už ovšem Hübnerburg sloužil potře-
bám vrkoslavické školy, která se z něj až roku
1850 odstěhovala do Kokonína. Dům byl poté

prodán a následně přestavěn do
elegantní historizující podoby,
v níž se prakticky dochoval do-
dnes. 

A vedlejší kaple? Ta byla ještě
před přestavbou domu opět zbo-
řena a roku 1871 znovu postavena
do dnešní podoby. Vše platil opět
Hübner – tentokrát Josef, první
mačkář skla na Vrkoslavicích
a v jedné osobě i pravnuk Wen-
zela Hübnera, zakladatele Hübner-
burgu i vší hübnerovské slávy ve
Vrkoslavcích a širokém okolí.
Hübnerové zkrátka patří k Jablo-
necku a jejich dávno zapomenuté
úspěchy tu stále připomíná pra-
starý Hübnerburg ve Vrkoslavi-
cích. Pomalu dnes chřadne vedle
opraveného kostelíka. Jestlipak
jsou v něm doposud ukryty nějaké
zbytky oné kaple sv. Jana z Nepo-
muku, kterou tu zřídil starý Wen-
zel? Marek Řeháček

Hübnerburg

Kresba Petr Ferdyš Polda

V letošním roce si připomínáme 150. výročí
narození nejen jabloneckých architektů
Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha, ale
také zakladatele české moderní architektury
Jana Kotěry. Josef Zasche byl s brněnským
rodákem Kotěrou v přátelském vztahu a ně-
kolikrát se s ním sešel při spolupráci na spo-
lečných projektech. 

Oba budoucí architekti studovali na prestižní
škole architektury na Akademii výtvarných
umění ve Vídni. Jednalo se o nejlepší možné
odborné školení, které si nemohl dovolit každý.
Zaschemu pomohly prostředky zděděné po ro-
dičích a sestře, Kotěrovi podpora mecenáše. 

Na škole se ale minuli, protože Zasche nastou-
pil ke studiu jako velmi mladý. Absolvoval šest
semestrů u Karla von Hasenauera, významného
představitele vídeňského historismu. Jan Kotěra
studoval od roku 1894, kdy už byl jeho profeso-
rem Hasenauerův nástupce Otto Wagner, který
prosazoval myšlenky nového secesního stylu. 

Zasche i Kotěra po úspěšně dokončených stu-
diích přesídlili do Prahy. Zde se jejich profesní
cesty sblížily při řešení obdobných úkolů. V ro-
ce 1908 se oba svými návrhy podíleli na Jubi-
lejní výstavě Obchodní a živnostenské komory

v Praze. V roce 1906 a 1908 projektovali školní
budovy pro Počaply u Berouna – Zascheho ně-
mecká škola byla postavena, Kotěrova česká
zůstala jen na papíře. 

Počínaje rokem 1907 se věnovali projektová-
ní budov pro pražskou univerzitu, Kotěra pro
českou, Zasche pro německou. Shodou okol-
ností se však téměř žádné jejich záměry ne-
uskutečnily. 

Nejvýznamnějším realizovaným společným
dílem je tak palác Všeobecného penzijního
ústavu v Praze na Rašínově nábřeží, mohutná

administrativní budova, která byla projektována
v roce 1912 a postavena v letech 1913 až 1914.
Zasche navrhl půdorysné a konstrukční řešení
stavby, Kotěra průčelí a výzdobu interiéru. 

Poslední prací, na níž se Zasche a Kotěra po-
díleli, se stala dělnická kolonie pro cementárnu
v Králově Dvoře. 

Oba architekti byli výborní kreslíři. Prošli po-
dobným vývojem od secesních začátků po mo-
derně pojatý novoklasicismus.

Zasche spolupracoval v Praze i s jinými vý-
znamnými architekty. Společným dílem s Pavlem
Janákem je známý palác Adria z let 1922 až 1925
s fasádou ve stylu národního dekorativismu. 

Po Kotěrově předčasné smrti v roce 1923 do-
končil a realizoval jeden z univerzitních pro-
jektů jeho spolupracovník architekt Ladislav
Machoň. Patrně ten jediný si na Josefa Zasche-
ho vzpomněl v době, kdy žil po odsunu z Prahy
v naprosté izolaci a zapomnění ve vesničce
Schackensleben u Magdeburku. Svědčí o tom
telegram z roku 1951 s gratulací k Zascheho 80.
narozeninám, který se dochoval. 

Je to vzácný doklad přátelství, které se zrodi-
lo v době, kdy Kotěra a Zasche ovlivňovali vý-
voj architektury v naší zemi.

Jan Strnad / MGMY

Josef Zasche a Jan Kotěra

Palác Všeobecného penzijního ústavu v Praze
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Projděte se po Stezce svobody
V Den vítězství 8. května se otevřela nově vy-
budovaná Stezka svobody. Ta spojuje tři
Lípy svobody, vysazené k 100. výročí vzniku
Československa, v Lučanech, na Horním Ma-
xově a v Jindřichově. 

Můžete se vydat po značkách v barvě trikolory
na okruh, jenž vede půvabnou krajinou našeho
regionu. 

Stezku vytvořili sousedé a chalupáři z Hor-
ního Maxova, společně s obyvateli Lučan nad
Nisou, Jindřichova a přáteli z okolí. „Žijeme
spokojeně obklopeni krásnou přírodou. Většina
staveb je prostá, vše je ztvárněno levně a účel-
ně jako za starých časů. To, co nám tu opravdu
scházelo, je něco zdánlivě nepotřebného, něco
obohacujícího, co naší krajině přinese nový
rozměr. A tak naše komunita před dvěma lety
zrealizovala myšlenku výsadby Lip svobody ve
všech třech obcích našeho města Lučany nad
Nisou. Doplnily je kruhové lavičky z dílny na-
šeho architekta, na jejichž výrobě se podílelo

také několik místních řemeslníků,“ říká jeden
z iniciátorů stezky Michal Tůma. 

Stezka Svobody propojila všechny tyto lípy,
a tím i Lučany nad Nisou. Stezka je vedena
krásným prostředím nabízejícím množství
atraktivních výhledů do půvabných zákoutí
a panoramat. „Zároveň oslavuje a akcentuje té-
ma svobody. Věříme, že svoboda je důležitá pro

každého člověka jakéhokoliv věku, státní pří-
slušnosti, vyznání i politického názoru,“ vy-
světluje Tůma. 

Na téměř dvanáctikilometrovém turistickém
okruhu vzniklo celkem dvanáct zastavení. Tato
zastavení mají podobu žulových sloupků, na je-
jichž vrcholu je usazena skleněná krychle
a sloupek je ovinut kovovou páskou, do níž je
vypálen unikátní citát o svobodě od dvanácti
světových i českých osobností. Vše doplňují in-
formační návštěvnické tabule.

Stezka začíná a končí v Lučanech, kam mů-
žete jet vlakem či autobusy MHD. Nastoupit na
okruh stezky, která je označena speciální kula-
tou turistickou značkou v barvách trikolory,
můžete ale kdekoli, i v Jindřichově či na Hor-
ním Maxově.

Stezkou vás provede barevný průvodce, s osůb-
kami Maxíkem a Jindřiškou Lučanovými, je-
jichž autorem je pan Kája, klient Domova
Maxov, který mapuje celou trasu. Více o stezce
na www.stezkasvobody.cz (end)

Hudební úterky přinesou skvělé zážitky

Restaurování varhan úspěšně pokračuje
Lepšící se pandemická situace a s ní spojený
jednodušší pohyb osob přes hranice umožnil
v polovině května provedení další důležité
etapy v restaurování varhan v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí.
Tou byl převoz velkého množství dílů roze-
braných varhan do dílen varhanářské firmy
Hermann Eule v Budyšíně, kde budou pro-
cházet procesem citlivého restaurování.

Předcházely tomu dlouhodobé náročné přípra-
vy, z nichž nejviditelnější bylo kompletní vy-
jmutí všech píšťal. „Ty zaplnily každé volné
místo na kůru a také na přilehlých emporách.
Bylo možno obdivovat rozmanitost tvarů, veli-
kostí a materiálů píšťal, které ovlivňují jejich
zvuk. Kovové píšťaly čeká čištění a opravy ne-
odborných zásahů při ladění,“ říká Jiří Kreisel
z Nadačního fondu Jablonecké varhany.

U prospektových píšťal bude navíc nový ná-
střik speciální barvou. Dřevěné píšťaly projdou
repasí a důslednou ochranou proti dalšímu pů-
sobení červotoče. K přepravě do dílny byly při-
praveny i další velké části, například hlavní
a pomocný měch, tremolo a také žaluzie obou
žaluziových skříní. Ústřední díl varhan, velký

a těžký hrací stůl, však čekal na demontáž až do
pondělí 17. května.

Ten den konečně mohla přijet větší skupina
německých varhanářů, kteří po mnoha deseti-
letích uvolnili stůl ze sevření podlahy kůru.
„Svými rozměry neumožnil vynesení přes
vstupní dveře kůru a byl také pro takovou ma-
nipulaci příliš těžký (odhad cca 400 kg). Proto
došlo k odstrojení velké části vnitřního vybave-
ní a také všech masivních dřevěných částí.
Cílem bylo jej co nejvíce odlehčit pro spuštění

na laně elektrického vrátku,“ vysvětluje způsob
demontáže a přesunu varhan Kreisel. Tyto pří-
pravy s pečlivou fotodokumentací zabraly celé
dopoledne. Další varhanáři mezitím zbudovali
provizorní plošiny, přes lavice zadního balkonu
a kolem třetí bylo možno akci začít. 

Své dojmy popsala Irena Kreiselová z Nadač-
ního fondu Jablonecké varhany takto: „Trans-
port byl i pro osm mužů fyzicky velmi náročný
a pro nás, jako pro diváky hodně adrenalinový.
Byla doslova vidět tíha objemného břemene
a na spodní plošině se varhanáři pohybovali
jen centimetry od hrany zábradlí balkonu.
Naštěstí se prokázala velká jejich zkušenost
a po necelé půlhodině stál stůl na transportní
paletě o patro níže.“

Demontáž varhan umožňuje dokončit zed-
nické opravy omítek varhanního kůru, ostatní
prostory jsou již hotové. „Poté nás čeká kom-
pletní výmalba celého kostela. Snad se podaří
mít ji hotovu ke stopadesátému výročí naroze-
ní architekta Josefa Zascheho,“ dodává jablo-
necký děkan Oldřich Kolář.

Více fotografií a video z náročného stěhování
naleznete na www.jabloneckevarhany.cz 

(jk, end)

Varhanní koncerty mají v letním kulturním
programu Jablonečanů již své pevné místo
a chybět nebudou ani letos. Neformální
sdružení MusicaVaria připravilo zajímavý
program na sedm prázdninových úterků,
pro čtyři jablonecké chrámy.

Vedle oblíbených interpretů se představí nové
zajímavé osobnosti a připraven je také tematický
program. Protože si letos připomínáme výročí
dvou významných architektů, bude program
3. srpna v kostele Povýšení sv. Kříže věnovaný
hudbě doby Roberta Hemmricha a Josefa
Zascheho. Pokud jste nemohli navštívit koncert
v červnu, kterým se ve starokatolickém kostele,
díle architekta Zascheho, slavnostně oslavy vý-
ročí zahajovaly, můžete se těšit na zopakování
programu. Připravil ho chrámový varhaník od
sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze Přemysl
Kšica s trumpetistou Jiřím Pohnánem. Neopo-
meneme ani oslavit svátek patronky města.
Koncert k poctě sv. Anny zavede posluchače, po-

prvé v rámci varhanních úterků, do kostela sv.
Ducha v Rýnovicích. Hudební program obstará
symbolicky rodinná dvojice – doc. Jiří Hošek
a jeho dcera Dominika Weiss Hošková. Vynika-
jící mladá violoncellistka, která se po návratu
ze studia v Jeruzalémě dnes řadí k nejvýraz-
nějším českým osobnostem violoncellové hu-
dební scény. Protože sv. Anna a její muž sv.
Jáchym jsou také patrony rodiny, mohl by být
tento koncert hezkou inspirací na společný pro-
gram více generací. Pravidelný návštěvník le-
tošních koncertů si určitě všimne, že nastupuje
nová mladá generace výborných varhaníků.
A to je dobrá zpráva. 

Úterní hudební putování začíná vždy v 17 ho-
din a vstupné v dobrovolné výši bude použito
především na údržbu královských nástrojů
v jednotlivých chrámech. Organizaci koncertů
již druhým rokem velkoryse podpořila jablonec-
ká pobočka České numismatické společnosti. 

Informace o úterních koncertech najdete na
www.musicavaria.cz.

Program varhanních koncertů

13. 7. 2021, 17 hodin
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského

20. 7. 2021, 17 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice, Mšeno

27. 7. 2021, 17 hodin
Kostel sv. Ducha, Rýnovice
– koncert k poctě sv. Anny, patronky města

3. 8. 2021, 17 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
– koncert k výročí architektů J. Zascheho a R. Hemmricha

10. 8. 2021, 17 hodin
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského

17. 8. 2021, 17 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice, Mšeno

24. 8. 2021, 17 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové

Foto archiv Nadačního fondu Jablonecké varhany

Foto archiv Stezka svobody


