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Lidé od nás
Secesní památky
by si zasloužily
větší pozornost

JABLONECKO Devět let. Tolik času
věnovali badatelé archeologické-
mu výzkumu, než mohli s jistotou
určit, že 500 metrů od Kittelova
muzea se nachází vzácný těžební
areál. Zde naši předci těžili surovi-
nu důležitou pro výrobu kamen-
ných nástrojů.

Tou surovinou je metabazit, z
něhož vyráběli kamenné nástro-
je, převážně sekery. „Pravěká těž-
ba kamene začala už před sedmi
tisíci lety. Během dvaceti minut tr-
valo předkům vytvarovat poloto-
var. Tvar sekerky pak brousili i de-
sítky hodin,“ přiblížil archeolog
Petr Šída.

Surovina, odštěpky, polotovary
i hotové sekery jsou nyní k vidění

v Kittelově muzeu nedaleko Pěnčí-
na. „Výstavu věnovanou těžbě a
zpracování kamenných sekerek
jsem umístili do muzea, protože
areál se nachází nedaleko a budo-
va muzea je postavená z právě to-
hoto kamene,“ odůvodňuje vý-
znam stálé expozice Jan Vokurka,
jednatel firmy Kitl.

Než mohli expozici představit
veřejnosti, běžel archeologický vý-
zkum devět let a ještě několik dal-
ších potrvá. Odborníci mají pro-
zkoumaný jen zlomek z celého
území, kde těžba probíhala.

„Prozkoumali jsme zhruba še-
desát metrů čtverečních. Celková
plocha, kterou zasáhla těžební
činnost, dosáhla přes jeden kilo-

metr čtvereční,“ upozorňuje Šída.
Kromě Jistebska zpracovávali su-
roviny na dalších sedmi místech.
Například ve Velkých Hamrech,

Maršovicích či Pasekách nad Jize-
rou. „Největší koncentrace je však
na Jistebsku.“

Objev horniny měl celosvětový
ohlas. „Surovinou tehdy zásobo-

vali celou nejen Čechy, ale i střed-
ní Evropu. Těžili ji zhruba pět set
let,“ podotkl univerzitní profesor
a ekolog František Fediuk.

Jak již bylo řečeno, surovinu na
výrobu kamenných nástrojů získá-
vali lidé mladší doby kamenné na
Kittelovsku. Nicméně kamenné
nástroje se nedokončovaly přímo
v místě těžby.

Zde surovinu upravili do podo-
by polotovarů, a poté převezli nej-
prve do podhorských oblastí.
„Zde lidé měli specializované díl-
ny na výrobu kamenných nástro-
jů. Další možností získávání suro-
viny byl její sběr přímo z říční tera-
sy Jizery,“ vysvětluje Vokurka.

Zájemci, kteří se chtějí ponořit

do historie, mají jedinečnou šan-
ci. Výstavu mohou navštívit kaž-
dý den od 10 do 18 hodin. 16. čer-
vence se bude v muzeu konat
Den pravěkých sekerek. Lidé si bu-
dou moci vyzkoušet drcení obilí
na senostěrce, vytvarovat poloto-
var a vybrousit si vlastní sekyrku.

Vokurka zmínil, že pravěké se-
kerky budou doplňovat expozice
Kittelova muzea, které je zaměře-
no na život a léčení pověstného lé-
kaře spojovaného s ďáblem. „Ex-
pozici pravěké těžby bychom
chtěli i nadále rozšiřovat. V bu-
doucnu by zde mohla vzniknout i
naučná stezka,“ vyslovil přání Vo-
kurka.

Lenka Brabencová

Jan Mikulička

P ředstavte si, že hledáte part-
nera a máte na výběr ze tří
opravdu skvělých uchaze-

čů. Líbí se vám všichni, jste neroz-
hodní a víte, že vybrat můžete jen
jednoho. Život je někdy těžký.

Přesně v takové situaci se ocitla
porota finálového kola soutěže
amatérských hudebních skupin
Stárplej, které se konalo v pátek v
Klubu Na Rampě v Jablonci nad
Nisou.

Klání se zúčastnily čtyři skupi-
ny, které vyhrály předchozí soutěž-
ní kola: liberečtí Exil 51, jablo-
nečtí Sabotters, liberečtí Scoffers a
Post Pubescentos z Jičína a Jablon-
ce. Sestavu doplnila pátá kapela
na divokou kartu, kterou se stali
jablonečtí Ve vývoji.

Právě oni celý večer odstartova-
li; ne zrovna nejlíp. Ska, které hra-
jí, musí být rytmicky přesné a to
se úplně nepovedlo – jako by se
bubeník rozhodl, že kapelu řádně
potrápí. O moc lepší pak nebyli
ani domácí Sabotters trpící klasic-
kými neduhy začátečnických ka-

pel v čele s naprostou nepřesvědči-
vostí. Fanoušků však měli bezkon-
kurenčně nejvíc a vyhráli divácké
hlasování. Exil 51 nabídli dospě-
lou, hotovou muziku a jako jediní
využili možnosti dopřát si vlastní
světelné efekty a projekci. Působili
jako dokonalý celek.

Skvěle sehraní byli Scoffers, sou-
dobí rockeři, kteří si pohrávají s
názvuky grunge. Názorně předved-

li jak to vypadá, když kapela umí
pracovat s dynamikou.

Post Pubescentos pak vyčarova-
li svým optimistickým crossove-
rem na tvářích diváků rozesmáté
rohlíky od ucha k uchu a ač nejmé-
ně známí, dokázali lidi zvednout
ze židlí.

Porota se dohadovala skoro půl
hodiny. Jména tří nejlepších, Exil
51, Scoffers a Post Pubescentost

se skloňovala ve všech pádech a
bylo jasné, že to je zatím nejtěžší
rozhodování ze všech dosavad-
ních ročníků Stárpleje.

Nakonec přece jen na pódiu za-
znělo jméno vítěze: Post Pubes-
centos. Ty teď čeká hraní na někte-
rém z letních festivalů. Takže na
Stárpleji zase za rok? „Stárplej je v
plánu,“ potvrzuje předseda poroty
Martin Bauer.

Krátce
JABLONEC NAD NISOU

Toalety na přehradě
Na jablonecké přehradě je nyní li-
dem k dispozici celkem devět toalet
a pět sprch. Najdou je naproti měst-
ské hale, pod Českou mincovnou, za
Povodím Labe, u sauny u beachvo-
lejbalových hřišť, ve Slunečních láz-
ních, na Tajvaně, u Rybářské bašty a
na mšenské straně u prutu. (bra)

TANVALD

Přijedou speciální vlaky
Na sobotu 25. června připravila Že-
lezniční společnost Tanvald boha-
tý program ve stanici Kořenov,
kam vyrazí zvláštní vlaky v čele s
ozubnicovou lokomotivou a moto-
rovým vozem. Ve stanici se usku-
teční představení loutkového diva-
dla a podávat se budou české a pol-
ské pokrmy. (bra)

Švédské dny v Liberci
Propagaci všeho švédského byla
o víkendu v centru Liberce
zasvěcena akce s názvem
Švédské dny.

Foto: Alexandra Petričková
http://sasulka.rajce.idnes.cz

L íbí se mi, že se do rozhodo-
vání o dění v Jablonci zapoji-
li občané formou osadního

výboru. Je to podle mě jediná mož-
nost, jak změnit to, s čím nesou-
hlasíme. Byla bych ráda, kdyby
vzniklo více osadních výborů,
ráda bych v jejich zástupcích měla
další partnery nejen při jednání za-
stupitelstva. A osobně se mi moc
líbí, že dnes můžu podle chuti a
nálady kdykoli zajít na výstavu,
kulturní akci, koncert přímo v Jab-
lonci a nemusím často vyjíždět do
jiných měst. Nelíbí se mi napří-
klad necitlivé návrhy na změny
v okolí přehrady, která je ne vždy
doceněným klenotem města a
mrzí mne, že nevěnujeme přimě-
řenou pozornost secesním památ-
kám ve městě, i když vím, že je to
finančně velmi náročné.

Pět tisíc let před naším
letopočtem těžili předci
na Jablonecku
jedinečnou surovinu –
metabazit, z něhož
vyráběli kamenné
nástroje. Sekerky
z místního kamene
objevili až v Porýní či v
severní Itálii.

Letní závod na lyžích

Šedesát borců se
na běžkách řítilo
plážemi v Jablonci
Rekordní počet účastníků se v so-
botu sjel na jedenáctý ročník let-
ního závodu v běhu na lyžích
Prasoloppet – Prasův běh 2011 v
Jablonci nad Nisou. Na start se
jich postavilo 61. Ředitelka závo-
du Ivana Hancvenclová řekla, že
čas vítěze Jana Háska, který trať
zvládl za 17 minut, ale rekordní
nebyl. Nejlepší ženské závodnici
Lence Winterové se v sobotu po-
dařilo trať zdolat v čase 23:36.
Podmínkou závodu je, že musí
běžet v zimním oblečení. Někte-
ří přijdou poctivě v kožichu a ku-
lichu, jiní zvolí o něco lehčí ob-
lek, ale tak, aby vypadali obleče-
ni do zimy. (ČTK)

Zprávy z měst

FAKTA

Finále Stárplej 2011
Vítěz poroty
Post Pubescentos
Vítěz diváků
Sabotters
Cena Klubu Na Rampě
Exil 51 + Scoffers
Nejlepší zpěv
The Scoffers
Nejlepší kytara
The Scoffers
Nejlepší basa
Post Pubescentos
Nejlepší bicí
The Scoffers

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

J. Fojtíková
ředitelka Domova
důchodců
Jablonecké Paseky

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy

středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Kromě Jistebska
zpracovávali suroviny na
dalších sedmi místech –
třeba ve Velkých
Hamrech či Maršovicích.

Běžkař na přehradě, 18. června
Foto: Radek Petrášek, ČTK

Sekerky u Kittela Surovina, odštěpky, polotovary i hotové sekery jsou nyní k vidění v Kittelově muzeu nedaleko Pěnčína. Výstavu umístili do muzea
proto, že jeho budova je postavená právě z kamene, který tu kdysi těžili. Foto: Kittelovo muzeum

The Scoffers Liberečtí rockeři The Scoffers sice nezvítězili, ale získali
ceny za nejlepšího kytaristu, bubeníka a zpěváka. Foto: Václav Novotný

Vaším objektivem Čtenářské snímky z rajce.idnes.cz

Na Jablonecku v pravěku
těžili kámen pro celou Evropu

Reportáž Redaktor MF DNES sledoval finále soutěže amatérských skupin Stárplej v Jablonci

Vybrat nejlepšího z nejlepších? Těžká volba


