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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Rozhlédni se, člověče, z radniční věže
Prázdninové výstupy na radniční věž i letos
pro zájemce přichystalo turistické infocen-
trum. Vyhlídku na ochozu radnice je možné
navštívit každý všední den mezi 10. a 17. ho-
dinou. 

Rozhled z ochozu jablonecké radnice často pře-
kvapí i místní: „Bydlím tu přes 40 let a jsem na
věži poprvé. Město máte jako na dlani a je vidět,
v jak nádherném kraji žijeme. Shora je to pro-
stě jiné a určitě ten výšlap stojí za to,“ říká je-
den z návštěvníků. Pokud byste si chtěli trochu
námahy ušetřit a využít alespoň na část cesty
unikátní oběžný výtah páternoster, doporuču-
jeme přijít v úředních dnech magistrátu, kdy je
tento výtah běžně v provozu.

Novinkou je výstavní místnost přímo ve věži,
kde je možné si prohlédnout makety rozhleden
Bramberk a Černá studnice, které vyrobil Klub
lodních modelářů Admirál. „Zatím jsou to prv-
ní dvě vlaštovky, ale město má v plánu postup-
ně nechat vyrobit další. Rozhledny jsou naše
chlouba a určitě si takovou prezentaci zaslou-
ží,“ zmiňuje tisková mluvčí magistrátu Jana
Fričová.

Z bezpečnostních důvodů jsou výstupy mož-
né pouze za příznivého počasí a s průvodcem,
který je k dispozici od pondělí do pátku v kaž-
dou celou hodinu (poslední výstup v 16 hodin).
Sraz pro zájemce je v přízemí radnice v Turis-
tických informacích. Zde si zakoupí nejen vstu-
penku, ale mohou využít i nabídku propagač-
ních materiálů, mapek či suvenýrů.

Pro turisty fungují v Jablonci v současné do-
bě hned dvě informační centra. „Jedno je přímo
v radnici, zprovoznili jsme ho minulý rok a za-
jišťuje mimo jiné i již zmíněné výstupy na věž.
Druhé je v historickém Domě národopisců
Scheybalových. V provozu je o prázdninách
každý den. Bonusem pro návštěvníky jsou zde

výstavy, jak přímo v domě, tak v kostele svaté
Anny, který prakticky s infocentrem sousedí,“
přibližuje Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec,
která má obě centra na starosti.

Více turistických tipů v Jablonci a praktické
informace pro návštěvu města najdete na webu
www.jablonec.com. (rsch)

Křehká krása v Eurocentru v plné kráse!
Výstava Křehká krása 2022 se po skončení
pandemie koronaviru vrací do areálu výsta-
viště jabloneckého Eurocentra ve své plné
kráse. Letos se uskuteční od 4. do 7. srpna.

Novým hlavním partnerem se stalo statutární
město Jablonec nad Nisou, a to na základě Me-
moranda o spolupráci se Svazem výrobců skla
a bižuterie uzavřeného v únoru 2022. 

„Obě strany se v memorandu shodly, že tato
akce významnou měrou přispívá k rozvoji hos-
podářské a sociální prosperity obyvatel regio-
nu,“ tvrdí předseda Svazu výrobců skla a bižu-
terie Pavel Kopáček.

Na výstavě se tradičně představí čtyřicet vý-
robců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob
a pořadatelé připravili některé novinky: 
• Festival vánočních ozdob uvede významné vý-

robce českých skleněných vánočních ozdob.
• Na několika stáncích bude prezentován nový

koncept oděv a doplněk.
• Obohacen bude program předvádění výrob-

ních technik, v němž se ukáží špičkoví výrob-
ci ve svém oboru (malování foukaných tvarů,
výroba lampových figurek, pojízdná sklářská
pec a další). Tento program spolufinancuje

Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Mu-
zea skla a bižuterie.

• Do hlavního sálu se vrací korálková dílna v no-
vé podobě.

• Sobotní program obohatí finalistky soutěže
Miss České republiky 2022.

Doprovodnému programu vévodí módní pře-
hlídky Made in Jablonec 2022 – Show must go
on, kulturní program zajistila a financuje spo-
lečnost Kultura Jablonec, z. s.

Křehká krása 2022 se koná ve dnech 4.–7.
srpna v areálu výstaviště Eurocentra. Vstupné
je jednotné 100 Kč pro dospělé, 80 Kč pro se-
niory a děti do 15 let mohou v doprovodu rodi-
čů přijít zdarma. Vstupenky platí po celou dobu
konání. Muzeum skla a bižuterie nabízí ná-
vštěvníkům výstavy zlevněné vstupné po před-
ložení vstupenky na výstavu.

„Organizátoři výstavy i vystavující firmy se
pilně připravují a věří, že se návštěvníci vrátí
do království perlí, bižuterie, skla a vánočních
ozdob a překonají rekordní účast z roku 2019.
Každý návštěvník si jistě vybere zážitek dle své-
ho vkusu,“ je přesvědčen Kopáček.

(pk, end)

Muzejní noc 2022, foto Petr Zbranek

Foto Marek Kubáček



jablonecký měsíčník červenec–srpen 2022

(I I)

Navštivte zajímavosti u nás i za hranicemi
Novou turistickou brožuru na léto přichysta-
la Kultura Jablonec, p. o., v rámci přeshranič-
ní spolupráce. Provede vás třiceti vybranými
technickými památkami a zajímavostmi na
české i německé straně.

Náš region nabízí vedle přírodních krás i tech-
nické lahůdky. Pestrý výběr zahrnuje rozhled-
ny, vodní díla, muzea, železniční trati i větrný
mlýn. Všechna místa jsou veřejnosti přístupná
a jsou skvělým výletním cílem, ať už vyrazíte
pěšky či autem. 

„Brožura s výletními tipy láká nejen k návště-
vě Jablonecka, ale díky spolupráci s německý-
mi partnery obsahuje i patnáct technických za-
jímavostí za hranicemi. Významná průmyslová
odvětví utvářela Horní Lužici po staletí a po-
znamenala krajinu i města. Např. nedaleko
Görlitz je možné navštívit obří rypadlo, které je
impozantním svědkem nedávné těžby hnědého
uhlí. Magnetem pro malé i velké je určitě lesní
železnice Muskau a žitavská úzkokolejka. Nebo
si zájemci mohou prohlédnout staré řemeslo

mletí obilí ve historických mlýnech v Horní
Lužici a mnoho dalších atraktivit,“ přibližuje
Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec. 

Brožura byla vydána v česko-něměcké verzi
v rámci realizace projektu spolupráce při pre-
zentaci a propagaci technických památek. Kro-

mě textů obsahuje současné i dobové fotografie
a mapky. K dostání je na pultě turistického in-
formačního centra v Jablonci nad Nisou zdar-
ma díky podpoře Evropské unie z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj z Pro-
gramu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Sasko 2014–2020. Partnerem
projektu byla společnost ENO mbH z Görlitz
(Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz Nieder-
schlesien).

Informace o všech vybraných technických pa-
mátkách naleznete také na webových stránkách
www.jablonec.com.

Jablonečané budou slavit společně 
Společně se současnými Jablonečany oslaví
někdejší obyvatelé Jablonce 75. výročí vzni-
ku městské čtvrti Neugablonz. Čtyřdenní po-
znávací cestu do partnerského města Kauf-
beurenu a Neugablonz pro ně chystá Dům
česko-německého porozumění. Na slavnost
pojede také primátor statutárního města Jiří
Čeřovský a Mladá dechovka, která dlouho-
době spolupracuje s tamní dechovkou.

„Výročí připadlo na loňský rok, překazila ho ale
pandemie,“ vysvětluje Birgit Müller, která se
v Kaufbeurenu stará o kontakty s partnerskými
městy. Podle ní bude odložený happening, jenž
si občané Neugablonz přejmenovali na Neu-
gabiläum (volně přeloženo Jablojubileum), o to
kreativnější a vydatnější. Potrvá celých pět dní.

Jablonecký autobus se do Bavorského Šváb-
ska vydá v sobotu 10. září. Na cestě tam se za-
staví v Kelheimu, při cestě zpět navštíví Lands-
hut. Celou neděli pak účastnici zájezdu stráví
v Neugablonz, který se stal po válce novým do-
movem pro více než 17 000 bývalých Jablone-
čanů. Ulicím v něm dali stejná jména, na jaká
byli zvyklí z domova, a v zemědělském regionu
nově vybudovali bižuterní výrobu.

„Osudům Němců z Jizerských hor je věnovaná
výstava, kterou tam vezeme. Současně předsta-
víme v Jizerskohorském muzeu i novou knihu
Pověsti Němců z Jizerských hor,“ prozrazuje

Petra Laurin z rýnovického Riegrova domu.
Na programu cesty je i návštěva alpských turis-
tických středisek Kleinwalsertal a Obertsdorf.
Cena zájezdu, který se koná od 10. do 13. září je
5 900 korun a zahrnuje dopravu, ubytování se

snídaní a služby průvodce. Zájemci se mohou
přihlásit u Petry Laurin nejpozději do 15. čer-
vence na adrese info@laurin.cz, případně na
telefonu 732 551 425.

(pl, end)

Schaufelradbagger 1452 Görlitz Hagenwerder / Kolesové rypadlo 1452, 
foto Verein bergbaulicher Zeitzeugen Berzdorf-OL e. V.

Waldeisenbahn Muskau / Lesní železnice Muskau, foto Heiko Lichnok

Bockwindmühle Kottmarsdorf / 
Větrný mlýn v Kottmarsdorfu, 

foto Natur und Heimatfreunde Kottmarsdorf e. V.

Foto archiv Petra Laurin
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Návrat obrazů malíře Romana Dresslera
Statutární město Jablonec nad Nisou získa-
lo darem obraz z pozůstalosti jabloneckého
rodáka Romana Dresslera. Nyní se restauru-
je, poté bude společně s dalším dílem stejné-
ho autora zdobit jednu ze tří zasedacích
místností ve 2. patře jablonecké radnice. 

„Město oslovil Mathias Kahl, prasynovec jablo-
neckého malíře Romana Dresslera, s nabídkou
několika Dresslerových obrazů. Stěhoval se
a na obrazy už neměl dostatek prostoru, hledal
proto pro ně smysluplné a důstojné umístění
pod podmínkou, že obrazy nebudou nikdy
sloužit ke komerčním účelům,“ říká Kateřina
Hujerová z kanceláře primátora jabloneckého
magistrátu, která má na starosti vztahy se za-
hraničím. 

Statutární město zaujal obraz ze 30. let minu-
lého století znázorňující pohled na Jablonec od
jihu ze Schnuppsteinu (vyhlídky vedle vodárny
u Dobré Vody). „Obraz vhodně doplní výzdobu

reprezentativních prostor radnice. Tematicky
doplňuje další dílo Romana Dresslera v zaseda-
cí místnosti č. 203, velkoformátový obraz, který
je dalším pohledem na Jablonec, tentokrát

z Černé Studnice,“ doplňuje vedoucí odboru
kancelář primátora Jana Matěchová. 

Obraz, který Mathias Kahl městu věnoval, je
nyní v rukou restaurátora Jana Strnada. Ten je
zároveň galeristou Městské galerie MY zaměřu-
jící se na regionální obrazy. Ta převzala další
Dresslerova díla do svého depozitáře a v bu-
doucnu je vystaví. (jn)

Roman Dressler (*1889 Jablonec n. N., †1963
tamtéž) byl úspěšný portrétista, stejně tak se věno-
val i krajinomalbě. V letech 1918 až 1921 byl žákem
akademie výtvarných umění v Praze, studoval u pro-
fesora Thiele. Pobýval nějaký čas v Paříži, kde kreslil
a maloval. První období jeho tvorby spadá do dvacá-
tých let a je ovlivněno právě pařížským pobytem
a kontaktem s nejprogresivnějšími proudy tehdejší-
ho umění. Tehdy v jeho tvorbě převažovaly portréty
a zátiší. Ve třicátých letech se usadil v rodném kraji
a věnoval se krajinomalbě, pojaté realisticky s důra-
zem na přírodní detail. (zdroj: Galerie Platýz, Praha)

Foto Ivo Hujer

Studenti partnerských škol upevnili vztahy
Po dvouleté pauze způsobené pandemií proběh-
la v červnu studentská výměna mezi studenty
Gymnázia Dr. Antona Randy a gymnáziem
(Jakob-Brucker-Gymnasium) v Kaufbeurenu,
partnerském městě Jablonce nad Nisou. 

Studentská výměna se uskutečnila v termínech
18.–24. 6. a 24.–30. 6. „Nejprve jablonečtí stu-
denti navštívili Kaufbeuren a následně Kauf-
beurenští pobývali v Jablonci. Při svém pobytu
v Kaufbeurenu naši studenti poznávali německá
a česká města a místa, jako například Kaufbeu-
ren, Mnichov, Oberstdorf, soutěsku Breitach-
klamm, Jablonec nad Nisou a rozhledny v oko-
lí města, dále pak Liberec a Prahu,“ říká Hana
Behúlová, učitelka jabloneckého gymnázia Dr.
Antona Randy.

Partnerství obou škol trvá od roku 1993, kdy
se na podzim uskutečnila nejprve výměna uči-
telská, při které tehdejší němečtí kolegové po-
prvé navštívili Jablonec nad Nisou, rodiště
mnohých z nich. „Jejich návštěva tomu proto
byla tehdy přizpůsobena. Přáli si navštívit mís-
ta, která si pamatovali ze svého dětství, a hřbi-
tovy, kde měli pohřbené své předky,“ vzpomíná
na první družební dny Behúlová.

Na jaře následujícího roku, v době mentálně
posazené ještě v předrevoluční době, pak s pod-
porou tehdejšího vedení gymnázia, ředitele ško-
ly Jiřího Šimůnka a zástupců ředitele Jiřího Če-
řovského, současného primátora Jablonce n. N.,
a dnes bohužel již zesnulého Ivana Šembery

a za doprovodu Hany Behúlové vycestovala do
Kaufbeurenu první skupina studentů. O pár dní
později pak následovala opět výměna učitelská,
při které učitelé z tehdy sportovního gymnázia
poprvé navštívili Kaufbeuren a jeho část Neu-
gablonz, kde sehráli přátelské fotbalové utkání
a seznámili se s historií části města Neugablonz

(Nový Jablonec) a osudy jeho obyvatel odsunu-
tých po válce z Jablonce. „Všemu ale předchá-
zela pečlivá příprava a složitá komunikace
s tehdejšími úřady, o čemž by mohli vyprávět
Oldřiška Baudyšová a Ralf Kaulfuß, kteří tehdy
vše organizačně zajišťovali,“ uzavírá Hana
Behúlová. (end, hb)

Mladá dechovka vystupuje v Německu
Mladá dechovka reprezentovala Jablonec
nad Nisou na městských slavnostech Budy-
šínské jaro (Bautzner Frühling), které se po-
slední víkend v květnu konaly v partner-
ském městě Bautzen.

Hudební uskupení z Jablonce, které hraje pod
taktovkou Vladimíra Kousala, se chystá i do
partnerského města Kaufbeuren, kde mají
v červenci se spřátelenou kapelou Musikver-
einigung Neugablonz společné vystoupení
v průvodu dechovek na Tänzelfest. 

Další akci plánuje Mladá dechovka na září,
kdy zahraje na oslavách 75. výročí vzniku Neu-
gablonz. 

(mk) Foto archiv Mladá dechovka

Foto archiv Gymnázia Dr. Antona Randy
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Cizinci si zarybaří jen s povolenkou
Jablonecká přehrada láká v do-
bě dovolených i rybáře-cizince.
Ti si na rozdíl od členů Českého
rybářského svazu musí zajít pro
povolenku do turistického info-
centra v budově radnice.

Rybář, který je cizí státní přísluš-
ník, si nejprve musí zařídit rybář-
ský lístek na zdejším magistrátě.
Posléze si koupí povolenku pro mi-
mopstruhové vody – např. na den
či více podle potřeby. Tyto povo-
lenky lze v letní sezóně (od června
do září) zakoupit přímo v budově
jablonecké radnice v Turistických

informacích. Na jablonecké pře-
hradě (vodní nádrž Mšeno) mohou
cizinci rybařit pouze v první, nej-
větší nádrži. Není však povoleno
chytat přímo z hráze a 100 met-
rů na dosah od ní.

Pozor, v případě, že jste členem
Českého rybářského svazu a drži-
telem rybářské legitimace, pak pro
vás výše uvedená povolenka není
platná! Správnou povolenku si
můžete zakoupit např. u hospodá-
ře MO ČRS Jablonec n. N. nebo
v Rybářských potřebách – ALKAR,
s. r. o.

(rsch)

Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N. 
tel. 778 960 556 
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
9.–10. 7. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
SVIJANY CHALLENGE CUP 2022
Florbalový turnaj, pořadatel FLORBAL
Jablonec nad Nisou, z. s.

VOLEJBAL
11.–22. 7.
SOUSTŘEDĚNÍ ŽENSKÉ
VOLEJBALOVÉ REPREZENTACE

Stadion Střelnice
ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz

25.–29. 7. /pondělí–pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ ATLETICKÝ TÁBOR
Pořádá TJ Liaz.

1.–5. 8. /pondělí–pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá TJ Liaz.

13. 8. /úterý/ 9.30 hodin
MLADÁ EVROPA
36. ročník mezinárodních závodů ju-
niorů do 23 let pořádá TJ Liaz Jablonec.

O start na tomto mítinku mají zájem
již tradičně závodníci z Polska a je při-
slíbena také účast výprav z Německa

20. 8. /neděle/ 11.00 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
4. kolo, pořádá TJ Liaz Jablonec.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Přesný termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit, 
časy budou upřesněny.

30. 7. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– BOHEMIANS PRAHA 1905
1. kolo FORTUNA : LIGA

13. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– SK SLAVIA PRAHA
3. kolo FORTUNA : LIGA

27. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC 
– FC BANÍK OSTRAVA
5. kolo FORTUNA : LIGA

31. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
6. kolo FORTUNA : LIGA

Sportovní areál Mšeno
Mozartova ulice, Jablonec n. N.,
www.fkjablonec.cz

30. 7. /sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP
28. ročník turnaje starších U15 a sou-
časně probíhá 13. ročník Memoriálu
Josefa Kubína U13.
Pořádá FK Jablonec.

8.–13. 8. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ 
AKADEMIE
Fotbalová škola 
– příměstský tábor.
Pořádá FK Jablonec ve Mšeně.

Jablonecká přehrada
2.–3. 7. /sobota a neděle/ 
9.00–19.00 hodin
JBC SUP RACE 2022
Český pohár v paddleboardingu. Druhý
ročník Stand Up Paddle závodů na jab-
lonecké přehradě letos poprvé obsahuje
všechny tři disciplíny. Kromě závodu pro
experty, hobíky a děti se můžete v neděli
ráno těšit na workschop pádlování pro
děti i dospělé a také vodní bitvu. V sobo-
tu večer bude grilovačka a trocha hudby. 
Akce je určená široké veřejnosti. 
Vodní nádrž Mšeno – zátoka u Městské
haly, pořadatel: JBC SUP club 
(Jan Telenský, 728 277 437), 
více na www.jbcsup.cz

■ Nabídka sportovních pořadů

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

Letní provoz knihovny 2022
Hlavní budova
Ve dnech 4.–6. července bude knihovna
uzavřena, ve dnech 7.–8. července
budou provozy hlavní budovy otevřeny
do 18.00 hodin.
V týdnech od 11. 7. do 28. 8. otevřeno
v úterý a ve čtvrtek:
půjčovna pro dospělé 9.00–18.00 hodin
studovna, čítárna 8.00–18.00 hodin
multimediální oddělení 8.00–18.00 hodin
oddělení pro děti a mládež 9.00–12.00
a 12.30–17.00 hodin
Běžný provoz hlavní budovy začíná
od 29. 8.

Pobočky
Pobočky budou po dobu hlavních
prázdnin uzavřeny, čtenáři mohou
využít služeb hlavní budovy. 
Pobočka v ZŠ Šumava je z důvodů
stavebních prací uzavřena v období 
13. 5.–14. 9. 

FOTOSOUTĚŽ 2022
ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
Výstava devatenácti nejlepších prací

účastníků 14. ročníku fotosoutěže
na schodech staré radnice.

Luštitelské a znalostní soutěže:
ČTENÁŘSKÉ BINGO – soutěž
pro děti na podporu čtení
KNIHO-HLAVO-LAMY – zábavná
soutěž pro zvídavé děti
JABLONECKÉ LITERÁRNÍ
PUTOVÁNÍ – po stopách
polozapomenutých spisovatelů.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2022 vyhlašujeme
nové téma virtuální univerzity třetího
věku: Čínská medicína v naší zahrádce.
Studia u nás se může zúčastnit každá
osoba se statutem důchodce (i invalid-
ního). První hodina proběhne v úterý
27. září 2022 od 14 hodin. Bližší infor-
mace na: https://e-senior.czu.cz.

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

LÉTO S VIKÝŘEM
Červenec až srpen
Příměstské a pobytové tábory 
– více informací na webu

1. 7. 2022
ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Zahájení zápisů do zájmových kroužků
pro školní rok 2022/2023, více infor-
mací na webu.

■ Létající kultura
Průběžná ul, Jablonec, tel. 602 131 398,
www.letajicipivo.cz

3. 7. /neděle/ 18.00 hodin
STARÝ KMEN BLUES – blues

17. 7. /neděle/ 18.00 hodin 
MAKULE – punk rock

24. 7. /neděle/ 18.00 hodin 
PROUKLOVI KOČKENI – blues

31. 7. /neděle/ 18.00 hodin 
KDYUZTAMBUDEM BAND (KUBB)
– Jizerskohorský šanson

14. 8. /neděle/ 18.00 hodin
20 DEKA DUŠE – Mišík revival band

28. 8. /neděle/ 18.00 hodin
BLŮZA – rock’n’roll

■ Červený trpaslík
Palackého 65, Jablonec n. N.
telefon 607 653 91

12. 7. /úterý/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Při výuce klademe důraz na praktické
využití získaných informací. 

18. 7. /pondělí/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY
Kurz pro první pomoci.

20. 7. /středa/ 9.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Při výuce klademe důraz na praktické
využití získaných informací 

1.–5. 8. /pondělí–pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR IZS KLUBÍK
Pojď s námi zažít, jaké to je být součástí
záchranných a ozbrojených složek!
Užij si týden plný zábavy! Poznej nové
kamarády! Stále volná místa.

9. 8. /pondělí/ 15.00 hodin
DOMÁCÍ PEČOVATELSTVÍ I.
Kurz nejen pro domácí pečující. 

23. 8. /úterý/ 9.00 hodin
KRAJSKÁ KONFERENCE PRO
PEDAGOGY
Výuka první pomoci ve škole? Pedagog
zdravotníkem? Novinky dle
Guidellines 2021 v první pomoci. 

Foto archiv JBC SUP club

Foto Jiří Endler
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V letním kině chystají filmové premiéry
Letní kino v Jablonci nad Nisou nabízí di-
vákům jedinečný filmový zážitek pod širým
nebem přímo uprostřed města. Kvalitní ob-
raz, zvuk ve formátu 5.1 nebo online předpro-
dej vstupenek jsou pro nás samozřejmostí. 

Na premiéru filmu Mimoni 2: Padouch přichází
připravuje kino speciální příchuť sladkého pop-
cornu, která bude k dostání v limitovaném
množství. Mimoni 2 chtějí v neutuchající touze
najít toho největšího padoucha všech dob, aby
mu mohli věrně sloužit, avšak narazí na malé-
ho nosatého černovlasého chlapce, který vy-
růstá jen se svou německou matkou. Jmenuje
se Gru a, aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně
změní život. Tolik anonce na film, který nad-
chne především malé diváky.

„Návštěvnicí letního kina se mohou těšit na
nový český film Prezidentka v hlavní roli s Aňou
Geislerovou, v dalších rolích se představí
Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová a další.
Režie tohoto filmu se ujal Rudolf Havlík,“ říká

ředitel Jabloneckých kin Adam Gody Kocian.
Následující premiéru, kterou v letním kině na-
sadí, je americký akčně dobrodružný film Thor:
Láska jako hrom v hlavní roli s Chrisem Hems-
worthem. Ve čtvrtek 7. července přichází do kin
český film Řekni to psem, do Jablonce dorazí
o několik dní později, stejně jako nová komedie
Hádkovi s hereckým obsazením: Sandra Nová-
ková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek

Čermák, Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská. Po-
slední letní premiérou pod širým nebem je ho-
ror Černý telefon.

„Do kina můžete zavítat i se psím mazlíčkem,
který ovšem musí mít po celou dobu návštěvy
kina nasazený košík a být na vodítku. Ani ne-
příznivé počasí nás v promítání nezastaví, a tak
našim divákům zapůjčíme za vratnou zálohu
deštníky a deky,“ zmiňuje službu Kocian a do-
dává: „Ve stánku s občerstvením, který je nově
pod taktovkou Jabloneckých kin, zakoupíte ná-
poje a pochutiny různých druhů, ale hlavně
popcorn, který bude k dostání hned ve třech
příchutích. Další novinkou, kterou jsme pro di-
váky nachystali, je stánek Pivo a Gril, kde si vy-
chutnáte točené pivo Bernard nebo točený cider
a vynikající speciality z grilu.“

Z nabídky si určitě vybere každý filmový fa-
noušek. Sledujte sociální sítě a webové stránky
www.kinajablonec.cz pro nejnovější informace
i aktuální program.

(nl, end)

JBC 4X Revelations opět na Dobré Vodě
Závod ve fourcrossu horských kol JBC 4X
Revelations je zpátky v Jablonci, a to letos
již podeváté. Uskuteční se 15. a 16. července
v JBC bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda!
I letos se můžete těšit na dva dny plné adre-
nalinu, sportu, zábavy i hudby. 

Loket na loket si to na nejtěžší fourcrossové tra-
ti, plné nástrah, kamenů a skoků, rozdá špička
světové bikové scény a každý z nich bude mít
stejný cíl: získat nejcennější kov, který doposud
vždy dokázal vybojovat domácí biker Tomáš
Slavík, a užít si atmosféru nejlepší zastávky svě-
tové série 4X ProTour. 

V pátek si zážitek z velkých závodů na trati již
tradičně vyzkouší i mladí rideři v závodu
Revelations KIDS event, a to hned ve dvou ka-
tegoriích. „Samozřejmostí bude, mimo sportov-
ní zážitky, také doprovodný program a již le-
gendární nadupaná afterparty plná kapel a DJs,
těšit se letos můžete zejména na Gaia Mesiah,
Status Praesents nebo DJs Manene, Hrushu
a další,“ říká Hedvika Mikešová z pořadatelské-
ho týmu a dodává: „Nad hlavami šílejících fa-
noušků to i letos po loňské pauze rozpálí ve
svém akrobatickém speciálu vítěz závodu Red
Bull Air Race a mistr Evropy Martin Šonka, kte-
rý předvede dechberoucí show. Kdo nezažil, ne-
pochopí!“

Obhají rider Tomáš Slavík své zatím nepoko-
řené, osm let trvající vítězství? Rozjedou to ka-
pely a DJs ve velkém? Jaké triky předvede
Martin Šonka? To vše se dozvíš už třetí červen-
cový víkend v JBC bikeparku v Jablonci nad
Nisou. Tam musíš být!

Oficiální harmonogram

Čtvrtek 14. 7.
18.00 – setkání s ridery a organizátory na pře-
hradě (posezení, možnost prohlédnutí závod-

ních speciálů, merch výprodej, doprovodný
program)

Pátek 15. 7.
Oficiální tréninky a kvalifikace
14.00–16.00 finální registrace
15.30–17.45 oficiální tréninky
18.00–19.30 JBC 4X Revelations – kvalifikace
19.30–20.30 Revelations KIDS EVENT (vložený
závod dětí, kategorie do 13ti let a 13–16 let 
– do ročníku narození 2006 včetně)
21.00–2.00 oficiální warm-up party (MANENE,
Hrusha, Cyper a další)

Sobota 16. 7.
Oficiální tréninky
15.00–16.30 oficiální tréninky
17.00–17.45 zahajovací ceremoniál JBC
4X Revelations
17.45–18.00 Martin Šonka Red Bull exhibition
18.00–20.00 JBC 4X Revelations - hlavní závod
20.30–21.00 vyhlášení vítězů
21.30 oficiální afterparty (Gaia Mesiah, Status
Praesents, ILLYA, N’zym a další)

Více na www.jbc4xrevelations.com. (mik)

Prázdniny v muzeu budou WoW
Pro letošní prázdninové návštěvníky při-
pravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou opravdu pestrý program, které-
mu vévodí nově otevřená stálá expozice vá-
nočních ozdob. Těšit se mohou i na Skleněné
pátky, prázdninový ateliér, zajímavé výsta-
vy nebo návštěvu Kristiánova.

Zřejmě největším lákadlem bude v červnu
otevřená pestrobarevná, zážitková prezentace
skleněných vánočních ozdob Svět zázraků /
World of Wonders (WoW). „Zaveze návštěvníky
zaoceánským parníkem až do daleké Ameriky,
na Manhattan, kam se vydávala velká část čes-
kých vánočních ozdob za svým zákazníkem,“
popsala novinku ředitelka jabloneckého muzea
Milada Valečková. 

Společně s expozicí muzeum otevřelo nový
ateliér, který v rámci vstupného do muzea na-
bídne po celé prázdniny tvůrčí dílny určené
především rodinám s dětmi. Každý druhý pátek
se návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tra-

diční výroby skla a bižuterie v rámci Skleně-
ných pátků (v červenci 8. a 23., v srpnu pak 12.
a 26.), případně si něco hezkého sami vytvořit. 

Nikdo by si neměl nechat ujít ani prohlídku
aktuálních výstav. Jen my dva, ve skleněné pří-
stavbě, je poctou sklářským velikánům Miluši
a Renému Roubíčkovým k jejich 100. výročí
narození. V kosmickém prostoru se pak mohou
zájemci ocitnout na výstavě Vesmír, naplněné
kolekcí skleněných objektů i autorského šperku
vytvořených na dané téma. Je k nim připraven
i samoobslužný kvíz. Pro zvídavé návštěvníky
nabízí i program Vzhůru na palubu! k výročí
vyplutí parníku Gablonz. 

Muzeum je i letos partnerem prodejní výstavy
Křehká krása, která proběhne od 4. do 7. srpna
v areálu Eurocentra. Ve spolupráci s pořádají-
cím Svazem výrobců skla a bižuterie financuje
část ukázek mistrovství regionálních sklářů
a nabízí zvýhodněné vstupné účastníkům akce.

Po celé prázdniny je denně otevřena Liščí
bouda na Kristiánově v Jizerských horách, kde

najdete stálou expozici Sklářská osada Kristiá-
nov, rodinný program O skláři Lišákovi i jistě
vítané občerstvení. Ve vybraných víkendech je
možné nahlédnout pod ruce sklářů a vyzkoušet
výrobu foukaných ozdob, tažených figurek,
květin či zdobení knoflíků (ve dnech 2. a 16. 7.,
13. a 27. 8.). Vstup do expozice je letos zdarma,
včetně doprovodných akcí. 

Podrobnosti o prázdninovém programu na
www.msb-jablonec.cz.

Foto Petr Zbranek

Foto Aleš Kosina

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. července 1922, 178, strana 1, 2, 3, R, V
Jizerka. Německý horský spolek pořádá pro
chudé podvyživené dívky čtyřtýdenní ozdravný
pobyt. Pro částečné pokrytí nákladů se bude po-
řádat květinový den.

Kino invalidů hraje od 1. 7. kriminální drama
Dědic devíti miliónů. Napínavá podívaná začí-
ná v sobotu a v neděli již od 5 hodin odpoledne.

Smržovka. Svěcení zvonů v kostele sv. Mi-
chaela. 9. 7. se poprvé rozezní nové zvony, po-
řízené z darů občanů Smržovky, Nové Vsi
a Jiřetína. Odpoledne se pořádá na Císařské vý-
šině (nyní Parkhotel) koncert.

Černá kronika. Jablonec. Pokus o loupežnou
vraždu na obchodnici uhlím Františce Bart-
hové, bytem Körnerova 6. Dva mladíci se dosta-
li otevřeným oknem do obývacího pokoje paní
B. a začali tlouci spící ženu plotovými latěmi.
Paní se vzbudila a začala volat jméno mladého
muže, který byl ubytován ve stejném pokoji,
načež lupiči uprchli a zanechali na okně otisk
ruky. Paní B. je vážně zraněná. Na hlavě má
hluboké škrábance od hřebíků v latích. Obyva-
telé domu jí přispěchali na pomoc a přivolaný
pan doktor Zenkner jí poskytl první pomoc. Když
se nájemník paní B. o půlnoci vrátil z práce,
rozruch v domě již utichl. Detektivové Behrin-
ger a Görner okamžitě zahájili pátrání, služeb-
ní pes však nezachytil stopu. Paní B. těsně před
válkou ovdověla a ve válce jí zahynul syn.

Praha. Každá německá obec v Čechách musí
mít i německé jméno. Lidové noviny přinášejí
nová česká jména, popřípadě uvádějí původní
česká jména ze starých urbářů.

13. července 1922, 190, strana 2, 7, R a V
Sčítání lékařů. V celé republice je podle lékař-
ského schematismu celkem 3 504 lékařů. Z to-
ho na Slovensku jich ordinuje pouze 293, zato
v samotné Praze 918.

25. července 1922, 202, strana 2, R
Jablonec. Dítě utonulo v sudu. Včera dopoled-
ne si hrál dvouletý adoptivní synek obchodníka
Franze X. Stanga v zahradě jejich domu
v Bartelberggasse 13 (Horská) a byl krátce bez
dozoru. Chůva totiž v domě vykonávala něja-
kou práci. Chlapeček spadl hlavou dolů do
43 cm vysokého sudu, který byl jen ze dvou tře-
tin naplněn vodou. Našli ho pak už mrtvého.
Paní Stangová je zoufalá, pan Stang dosud nic

neví, protože je na služební cestě. Případ vyšet-
řuje soudní komise.

26. července 1922, 203, strana 7, V
Inzerát. Koupím zachovalý prapor v barvě
černé, červené a žluté. Nabídky zašlete spolu
s rozměry pod zn. Prapor do redakce.

28. července 1922, 205, strana 3, 5, V
Jizerskohorský týden. Výstava zdejší kultury
a práce proběhne na rozhraní července a srpna.
Vyzýváme spolky a obce, které se chtějí zúčast-
nit slavnostního průvodu, aby se přihlásily
u Rudolfa Flekny, Malá Růžová 5, do 1. 8. Pro-
běhnou také exkurze v šesti školách pod vede-
ním tamějších učitelů. Na závěr týdne se koná
v kinu Metropol akce Jizerské hory ve filmu. 

Učitel Hugo Simm píše o starých Vrkoslavi-
cích. Význačným občanem obce byl v 18. stole-
tí řezáč kamenů Wenzel Hübner z domu číslo 7.
V jeho dílně pracovalo 27 tovaryšů, v obci mu
patřilo pět domů. Založil zde malý kostelík, kte-
rý jeho potomek Franz v roce 1811 opravil
a zkrášlil. (Wenzel Hübner: *1702, †16. 1. 1780) 

29. července 1922, 206, strana 1, 3, 2,
5, 8, R, V
Program jizerskohorského týdne. Sobota
29. 7. – v 18 hodin – chorál na dechové nástroje
zahrají trubači z ochozu radniční věže. V nedě-
li 30. 7. v 10 hodin se koná slavnostní zahájení
v tělocvičně a otevření výstav. V 15 hodin – pro-
menádní koncert v parku na Střelnici, hraje
100 hudebníků. Městské divadlo uvede ve 20
hodin hru Bukový statek (Buchenhof). Ubyto-
vání účastníků je zajištěno v hromadných uby-
tovnách za laciné ceny a v soukromých bytech.

Vyhláška. Během slavnostního týdne se zaka-
zuje vyvěšování praporů, které obsahují ně-
mecké a rakouské barvy.

Rodinná kronika. Sňatek. Dne 29. 7. se v evan-
gelickém kostele v Jablonci koná svatba slečny
Almy Hemmrichové, dcery architekta Roberta
Hemmricha a jeho choti Almy, s Rudolfem Neu-
mannem, okresním soudcem v Novém Boru.

3. srpna 1922, 211, strana 2, R
Myslivci, pozor. Chraňte hrdličky, protože po-
žírají mnišky. 25. 7. zastřelil Pauli, majitel Les-
ního zátiší, ležícího mezi Pilníkovem a Kocléřo-
vem, hrdličku. Měla ve svém volátku 137 kukel
mnišky. Prosíme lovecké organizace, aby okam-
žitě zařídily ochranu hrdliček.

5. srpna 1922, 213, strana 7, 8, 9, 10, V
Horní Maxov. V neděli 13. 8. ve 14 hodin se hra-
je ve zdejším lesním divadle historické drama
z období třicetileté války Jantarová čarodějka.

Model sanatoria Dr. Glettlera v Pasekách je
vystaven v dívčí škole, sál 15. Zaujímá 6 m2.
Postavil jej Josef Tischer z Jablonce v roce
1893. 

Inzerát. Hrací karty s akty. Zašlete 10 korun
a obdržíte diskrétně sérii uměleckých obrázků.
Hledám také distributory. Otto Stary, Wien,
XX/37.

6. srpna 1922, 214, strana 1, R
Sport. V neděli odpoledne se v rámci jizersko-
horské výstavy odehraje fotbalový zápas mezi
DSK Jablonec a Žitavským fotbalovým klubem.
Před zápasem přistane na hřišti letadlo. Při
dobrém počasí se bude filmovat.

Ze světa. Itálie. Milán. Velké fašistické nepoko-
je. V pátek po 18 hodině zahájili fašisté útok na
redakci listu Avanti, zdemolovali a zapálili bu-
dovu. Policie se stáhla, aby zabránila krveproli-
tí. V ranních hodinách zaútočili fašisté na ko-
munistický klub v předměstí Sempione.

16. srpna 1922, 224, strana 3, V
Jablonec. Potíže s mniškou. V neděli a v pon-
dělí byly v Jablonci pozorovány lety mnišek,
zvláště v okolí obloukových lamp a jasně osvět-
lených lokálů. Okolo jedné hodiny v noci zapá-
lili nějací noční chodci na Starém trhu velký
oheň z papírového odpadu, aby k němu přilá-
kali mnišky a ty v něm shořely. Myslili to dob-
ře, ale toto řešení by mohlo ohrozit i domy ve
městě.

R – ranní vydání, V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 90 let od
narození cestovatele, horolezce, dobrodru-
ha, publicisty a fotografa Gustava Ginzela
(1932–2008). Jeho jméno je především spoje-
no s Jizerskými horami, a proto se i městská
knihovna rozhodla téma vědomostní soutě-
že roku 2022 Znáte – víte – tušíte věnovat té-
to osobnosti. V každém čísle Jabloneckého
měsíčníku bude zveřejněna jedna soutěžní
otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží,
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 finančního příspěvku
kanceláře primátora statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. 

Více informací získáte na webové stránce:
https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihov-
na-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z červnového kvízu: Jedno
z muzeí v našem regionu získalo v letošním ro-
ce osobní věci a horolezecké předměty Gustava
Ginzela, které mu věnoval jeho bratr Hans.
Tyto exponáty můžete spatřit v Severočeském
muzeu v Liberci.

Výhercem červnové otázky je čtenářka Da-
niela Weishauptová.

Otázka na prázdniny
V srpnu roku 1995 shořel do základu Hnojový
dům. Gustav Ginzel tak přišel o všechny kurio-
zity, cennosti a diapozitivy. Ztratil tak veškerou
motivaci a stal se apatickým. Z Jizerky se od-
stěhoval a konec života strávil u své sestry
Friedelind:
a) ve švýcarském Porrentruy
b) v rakouském Halstattu
c) v německém Kemptenu

■ Znáte – víte – tušíte aneb Vzpomínka na nezapomenutelného Gustava Ginzela

Požár Hnojového domu 24. srpna 1995

Vzhůru na Bramberk! Dne 16. června 2022 uply-
nulo 110 let od slavnostního otevření rozhledny
Bramberk, která byla realizována dle projektu jab-
loneckého architekta Roberta Hemmricha. Zá-
kladní kámen byl položen 16. 7. 1911, hrubá stav-
ba z mohutných žulových kvádrů byla dokončena
v říjnu téhož roku. Dobová pohlednice archiv Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LXXI.

Věřili kdysi jizerskohorští horalé v magic-
kou moc a přitažlivost bystrých vod stejně
tak, jako v jejich sílu věřím dnes i já. Však
mne také síla pramenů rodících se ve sva-
zích pod Kynastem znovu a znovu táhne do
lesnatého údolíčka za bývalým Glettlerovým
sanatoriem.

Tentokráte jsem se procházel smrčinami zarost-
lými svahy na kopci „Belváku.“ Tak místní někdy
říkávají kopci nad Letohradskou ulicí. Ostatně,
teprve nedávno mi došlo, jak vlastně tento poně-
kud bizarní název asi vznikl. Jde o českou zko-
moleninu pojmenování kdysi velmi popu-
lárního podniku Waldterrassen Café Belle-
vue čili Kavárna lesní terasa Krásná vy-
hlídka. Tu si nechala roku 1932 postavit
mšenským stavebním a tesařským mist-
rem Josefem Kolomasnikem podnikavá
paní jménem Brigitte Olbrich. Původně
zde na kraji lesů sice počítala s provozem
jakési Milchhalle, což by se dalo přeložit
jako Mléčný bar. No, byl to asi nápad znač-
ně naivní. V kolaudaci stavby je ovšem už
uveden Kaffehaus čili Kavárna.

Podnik v moderním domě s nízkou stře-
chou se záhy stal – zejména opravdu jedi-
nečné a půvabné vyhlídce na Jablonec – ob-
líbeným cílem nedělních výhledů obyvatel
města i okolních obcí. Paní Olbrich ale
v domě v roce 1936 zřídila ještě barvírnu
dřevěných perel a na kavárnu asi proto
neměla čas, protože ji ve stejné době pro-
najala provozovateli jménem Otto Naab.
Ten zde pořádal velikonoční slavnosti pro
děti, masopustní veselice i tehdy velmi
navštěvované taneční večery. Krásné mís-
to na okraji lesa bylo ale po válce rychle
zapomenuto. Z bývalé kavárny Bellevue
se stal obytný dům. Onu velkou, ale příliš
krátkou výletnickou slávu zde na krásné
vyhlídce připomíná už jen název Belvák,
který následně přešel na celou stráň oko-
lo železniční trati.

Koukám ale, že jsem se na tom Belváku pěk-
ně rozpovídal a zapomněl na svůj původní cíl.
Vlastně jsem tudy jen zamýšlel projít na své ces-
tě do dnes již značně zarostlého lázeňského le-
soparku u paseckého domova důchodců. Zde
jsem tentokrát toužil najít sebenepatrnější zbyt-
ky vcelku neznámé rozhledny, která tam doce-
la dlouhou dobu stála. Málokdo to dnes ví, ale
tato vyhlídková věž vlastně také patřila mezi
proslulé jizerskohorské rozhledny. Pravda, do-
posud jsem ji viděl pouze na jediné fotografii.
Ční na ní nad upraveným lesoparkem, který ne-
chal majitel sanatoria Dr. Georg Glettler postup-

ně na začátku 20. století zřídit v lese a na lukách
nad novou budovou sanatoria při lesní silničce
na Kynast. Rozhlednička tvořila jakousi domi-
nantu celého areálu rozkládajícího se v rozsáh-
lém území mezi dnešní ulicí Pod Kynastem
a zmíněnou kavárnou Bellevue v Letohradské
ulici. Rozhledna to přesto nebyla plnohodnotná:
ze starých fotografií je zřejmé, že celý lesopark
byl oplocen a sloužil tak patrně jen lázeňským
hostím a pacientům Dr. Glettlera. Podle všeho
jen oni směli vystoupat na dřevěnou konstrukci
trámové rozhledny, která měla dvě patra a na-
horu se šplhalo po šikmých žebřících. 

Z dokumentace, která se k sanatoriu
dochovala, se bohužel dnes již nedá zjis-
tit, kdy přesně zde byla vyhlídková věž
vztyčena. Areál lesoparku se v této části
budoval v časech okolo 1. světové války,
kdy zde vznikl i nedávno obnovený Háj
hrdinů; takže lze předpokládat, že také
rozhlednička vznikla v rámci těchto
úprav. Obdobné dřevěné rozhledny v Ji-
zerských horách, tedy vyjma té na
Smrku, obvykle nevydržely déle než dvě
desetiletí. Tomu by také odpovídalo i to,
že věž je ještě zakreslena na mapě Pasek
z roku 1934. Druhé světové války se ale
asi již nedožila.

Koneckonců tehdy se sanatorium změ-
nilo na azyl pro válečné uprchlíky a upra-
vený lesopark zašel, ploty okolo něj zmi-
zely. Známý jablonecký sběratel pohlednic
a můj kamarád Petr Kurtnin vzpomínal,
že na místě, kde věž stála, byly ještě ne-
dávno k nalezení zbytky cihel ze zá-
kladů. Jenže já chodil po lese a hledal
a hledal, ale zatím marně. Nevadí, mám
alespoň dobrý důvod, proč se do zašlého
paseckého lesoparku vydat znovu a zno-
vu. A moc rád zase vyrazím do onoho
přitažlivého království smrků, žulových
balvanů a bystrých přitažlivých vod. 

Marek Řeháček

Ztracená pasecká rozhlednička

Kresba Petr Ferdyš Polda

Výstava mimořádné umělecké kvality v kos-
tele svaté Anny představuje českého malíře,
grafika, scénického výtvarníka a pedagoga
Františka Jiroudka. Je vůbec nejrozsáhlejší
přehlídkou díla tohoto velkého autora, jenž
část malířského života věnoval malbě a toul-
kám kolem milované Jizery, po Semilsku, Ko-
zákově a v dalších lokalitách severních Čech.

Jablonecký kostel svaté Anny hostí v pořadí tře-
tí výstavu, která vznikla díky spolupráci Kul-
tury Jablonec, p. o., (dříve JKIC) se Spolkem
výtvarných umělců Mánes a Kooperativou, a. s.,
jež část děl ze svých sbírek zapůjčila. Po České
krajinomalbě a dílech Mánesáků můžete nyní od
června do září vidět obrazy Františka Jiroudka.

„Když vstoupíte mezi obrazy Františka Ji-
roudka, jako byste vstoupili do jiného světa.
Jejich vůně, krása, barvy, to vše silně působí
a dává prostor fantazii. Jsem nesmírně rád, že
jsme mohli uspořádat tuto trilogii výstav spolu
s výtvarníky ze spolku Mánes. Pomohlo nám
i získání mobiliáře z Pražského hradu, díky kte-
rému se z kostela svaté Anny stal pro tuto pří-
ležitost jedinečný výstavní prostor,“ říká Petr
Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o.

U příležitosti výstavy byl vydán také katalog
František Jiroudek – Malíř skryté krásy, který

je k zakoupení na místě konání, stejně jako dal-
ší exkluzivní výtvarné publikace.

Otevírací doba červenec a srpen 
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin
víkendy 10–13 hodin
Výstava v kostele sv. Anny potrvá do 24. 9. 2022
Vstupné: 30/50/70/150 Kč
Více info na www.kulturajablonec.cz

František Jiroudek byl významným regionálním
rodákem (*17. února 1914 Lhota u Semil, †15. červ-
na 1991 Praha). V letech 1934–1935 studoval na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, od roku 1935
do roku 1939 pak na Akademii výtvarných umění
v Praze u prof. Williho Nowaka. V roce 1937 se po-
prvé účastnil výstavy (Neapol) se svými studentský-
mi pracemi. Od roku 1940 vystavoval v rámci kolek-
tivních výstav, samostatně pak od roku 1943.

Během 2. světové války pracoval jako scénograf
a kostýmní výtvarník v Národním divadle v Ostravě,
což významně ovlivnilo i jeho pozdější tvorbu. Sou-
středil se na figurální malbu, v níž často zachycoval
divadelní svět. Po válce se seznámil s dílem Pierra
Bonnarda, jehož vliv je patrný zejména v příklonu k dra-
matičtější barevnosti vítězící nad kresebnou linkou,
mj. v Jiroudkových stále častějších krajinomalbách. 

Jiroudek je autorem několika monumentálních
maleb (cyklus Proti válce). Působil jako profesor
(1963–1986) a rektor (1970–1976) AVU. V roce
1976 mu byl udělen titul národní umělec. František
Jiroudek byl členem skupiny Sedm v říjnu a SVU
Mánes. Je zastoupen ve sbírkách v České republice
(zj. v NG v Praze) i v zahraničí (Dánsko, Japonsko,
Kanada, Rusko, Vídeň, Sofie). V roce 2001 proběhla
v Novoměstské radnici v Praze výstava k 10. výročí
úmrtí Františka Jiroudka, v roce 2011 pak retro-
spektiva Jiroudkova díla v Domě umění v Ostravě.

Malíř skryté krásy František Jiroudek

Vernisáž výstavy Františka Jiroudka se konala
22. června. Foto Denisa Zbranková Albaniová
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Bartošková a Kahánek obohatí hudební léto
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou chystá
na léto dva výjimečné koncerty, které se usku-
teční v rámci projektu Město plné tónů za fi-
nanční podpory Státního fondu kultury ČR.

Na tom prvním ve čtvrtek 18. srpna zazpívá
v zahradě Klubu EX od 19 hodin populární
šansoniérka Zlatka Bartošková. „Ta k našemu
divadelnímu létu už neodmyslitelně patří. Jak
sama říká, každá písnička musí mít v sobě kus
života. Snad právě pro svou živočišnost je oblí-
bená,“ je přesvědčen ředitel jabloneckého diva-
dla Pavel Žur. Zlatka Bartošková je známá tím,
že nepřebírá písně druhých, ale staví výhradně
na vlastním repertoáru. Píší pro ni současní
čeští textaři, básnící a skladatelé, jako napří-
klad Ondřej Suchý, Jarmila Hannah Čermáko-
vá, Petr Ožana nebo Jiří Toufar. Koncert se ko-

ná v zahradě Klubu EX (při nepřízni počasí
v restauraci). Vstupné 250 Kč.

Druhým letním koncertem, který nadchne
milovníky hudby, je v úterý 30. srpna od 19 ho-

din vystoupení klavíristy Ivo Kahánka. „Jako
interpret nevšední emocionální síly a hloubky
si klavírní virtuos Ivo Kahánek získal pověst
jednoho z nejpůsobivějších umělců své genera-
ce. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu
s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve sklad-
bách od baroka po modernu s těžištěm v ro-
mantickém repertoáru,“ říká o umělci Žur.

Koncert Ivo Kahánka se koná v městském di-
vadle a vstupné je 250 Kč.

Další koncerty v rámci projektu Město plné
tónů jsou plánovány na září, a to ve čtvrtek
22. 9. vystoupí zpěvačka Hana Křížková a v pá-
tek 30. září zahrají houslový virtuos Václav Hu-
deček a hvězda českého cembalového umění
Martin Hroch.

Více na webu www.divadlojablonec.cz.
(end)

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

V létě zahrají muzikanti z celého světa
Prázdninový program Jabloneckých tónů 2022
je více než lákavý. Vstupné je zdarma či dob-
rovolné. Vybrat si můžete ze tří koncertů
každý týden. Všechny se odehrají pod širou
oblohou kromě těch úterních, ty budou vždy
v některém z jabloneckých kostelů. A dra-
maturgie festivalu přináší letos i jednu no-
vinku, tzv. Rodinné festiválky.

Letní koncerty Jabloneckých tónů 2022 budou
na letní scéně, v Tyršově parku a ve čtyřech
jabloneckých kostelích. „Pro tuto sezónu jsme
v Tyršově parku připravili i novinku – Rodinný
festiválek. Budou dva, jeden 10. července a dru-
hý 7. srpna, vždy od 14 do 18 hodin. A nabídnou
nejen hudbu, ale i divadlo, soutěže, hry a dět-
ské dílničky. Svůj program v nedělním odpo-
ledni tu prostě najde celá rodina,“ říká náměs-
tek primátora David Mánek s tím, že k dobré
odpolední pohodě jistě přispěje také občerstvení. 

„Červencový Rodinný festiválek připravil
malým i velkým návštěvníkům skvělou muziku
pro děti v podání kapely Bombarďák i pro do-
spělé, a to v podobě classic rock and rollové ka-
pely Přehmat. Dramatickou stránku naplní
loutkové divadlo Rudy Hancvencla,“ doplňuje
náměstkova slova Lucie Kocourková z oddělení
kultury a pokračuje: „Druhý festiválek přinese
vystoupení zpívajícího violoncellisty Pavla
Čadka, kytaristy, zpěváka, pastora a snílka Ro-
mana Hampachera. Doplní je KTZ BAND, ne-
boli Klub tajných zahradníků z Jablonce. Opět
nebude chybět loutkové divadlo Rudy Hanc-
vencla, soutěže, hry a dětské dílničky.“

Varhaní úterky
Příjemnou tradicí hudebního léta v Jablonci
nad Nisou jsou úterky v místních sakrálních
stavbách. Ani tento rok nebude výjimkou.

Program připravuje spolek Musica Varia v kos-
telech Dr. Farského, Nejsvětější Trojice ve
Mšeně a Povýšení sv. Kříže na náměstí B. Něm-
cové. Jen koncert k poctě sv. Anny, patronky
města, je plánovaný v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Začátek je
vždy v 17 hodin. 

„Hlavní roli při všech koncertech v jablonec-
kých kostelích budou hrát jako vždy varhany,
pouze na tom k poctě sv. Anny vystoupí smyč-
cový Krása Quartet, protože tamní varhany ješ-
tě prochází dokončovacími pracemi po gene-
rální opravě. Podrobný program koncertů je na
www.jablonecketony.cz,“ zmiňuje Petra Hand-
lířová ze spolku Musica Varia.

Čtvrtky a neděle v rytmu tónů
Čtvrtky na Letní scéně Eurocentra a neděle
v pavilonu Tyršových sadů zaplní umělci z nej-
různějších hudebních oblastí i koutů světa.
V dramaturgii programu společnosti Kultura
Jablonec se můžete těšit např. na blues v podá-
ní Tria Jana Spáleného, bluegrass a country re-

gionálních kapel nebo fúzi perské a španělské
hudby Tria Shahab Tolouie, moderní folk usku-
pení Bookie Baker a energický blues-rock Ge-
ralda J. Clarka. 

„Největší radost mám z koncertu Písničkáři
Šafránu / 1982–2022, kteří v Jablonci vystoupí
symbolicky v den, kdy uplyne 54 let od vpádu
sovětských vojsk do Československa. Objeví se
Jiří Dědeček, Trojka Zuzany Homolovej a Petr
M. Lutka,“ dává osobní tip ředitel Kultury Jab-
lonec, p. o., Petr Vobořil. Neoficiální sdružení
folkových písničkářů Šafrán vzniklo v roce 1972.
Jeho členové se nepodvolili režimu a hráli více
či méně oficiálně. „O tom, jak Šafrán fungoval,
se umělci zmíní právě na koncertě, který bude

na Letní scéně Eurocentra v neděli 21. srpna od
15 hodin. Pokud bude extrémně nepříznivé po-
časí, pak se přesune do Velkého sálu Euro-
centra,“ upozorňuje Vobořil. 

Bonusem letošní nabídky jsou koncerty
v rámci Voicingers on Tour Česko 2022. Kromě
mezinárodních workshopů pro hudebníky je
připraven i program pro veřejnost, který se bu-
de konat v termínu od 11. 7. do 15. 7. na Letní
scéně Eurocenta vždy od 19 hodin. Vystoupí
Marta Kloučková, Tamara Lukasheva, Karnas
Formula, Manu Domergue’s Pebble in the Shoe
a další.

Podrobný program festivalu je na webových
stránkách www.jablonecketony.cz, FB Jablo-
necké tóny, webu města a Kultury Jablonec.

(jn) 

Blue Apples

Shahab Tolouie

Voicingers Marta Kloučková, foto Kateřina Bibrlíková

Futur Swing


