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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
Renata Remešová
(renata.remesova@mafra.cz, tel.: 602
658 914).
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K. H. Mácha, Němcová i Neruda.
Výtvarník stvořil stovky medailí

V Jablonci začali
odvážet sníh
z ulic. Už ho ale
není kam odklízet
JABLONEC NAD NISOU (ČTK) V Jablonci nad Nisou začali odvážet
sníh z městských ulic, už ho však
není kam odklízet. V podhorském
městě napadlo od začátku ledna
už půldruhého metru sněhu. Technické služby odvážejí sníh hlavně
ze zastávek městské dopravy a přechodů pro chodce, kde vysoké sněhové bariéry překážejí ve výhledu
a není přes ně vidět třeba děti.
„Sníh se odváží i od škol a zdravotnických zařízení,“ řekl koordinátor
zimní údržby v Jablonci Pavel Kozák.
Odvoz sněhu se podle Kozáka
běžně řeší jako poslední možná varianta zimní údržby, tedy až v momentě, kdy jsou chodníky zavalené a neprůchodné. Na některých
chodnících začalo odklízení už ve
čtvrtek, v pátek technické služby
svážely sníh i z nebezpečných úseků ulic Podhorská, Ladova, Turnovská, Harrachovská a Janáčkova. Sníh z ulic končí v sousedství
prosečské skládky.
Tam, kde je to možné, se ale pracovníci snaží sníh odfrézovat na
volná prostranství přímo ve městě.
Jablonec je podhorským městem, a radnice proto počítá s vysokými náklady na zimní údržbu, které se každoročně pohybují kolem
20 milionů korun. Rekordní byla
zima předloňská, která stála dokonce 22 milionů. Letos je v rozpočtu města připraveno 18 milionů korun. „Věříme, že vlivem mírnějších klimatických podmínek
bude zima levnější. Loni jsme takto ušetřili sedm milionů korun,“
doplnil jablonecký místostarosta
Miloš Vele (ODS). Lednový úklid
stál zatím město 2,5 milionu korun.
V Jablonci zajišťují technické
služby v zimě úklid více než 165 kilometrů vozovek a přes 50 kilometrů chodníků.
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Výtvarník v Jablonci Výtvarník, medailér a designér Jaroslav Bejvl v jablonecké Galerii Belveder, kde začíná výstava k jeho životnímu jubileu Mince - medaile - kresby. Foto: Radek Petrášek, ČTK

Galerie Belveder v Jablonci vystavuje medaile
Jaroslava Bejvla. Představuje reprezentativní výběr
jeho tvorby, tedy asi 150 děl. Za svůj život jich Bejvl
navrhl asi tři stovky.
JABLONEC NAD NISOU (ČTK) Práce výtvarníka a designéra Jaroslava Bejvla mohou obdivovat návštěvníci výstavy, která začala v
Galerii Belveder jabloneckého
muzea.
Bejvl je známý především jako
oceňovaný návrhář svítidel. Výstava však představuje další činnost, kterou se dlouhá léta s úspěchem zabývá, tedy návrhy mincí
a medailí. Galerie vystavuje reprezentativní výběr jeho tvorby,
tedy asi 150 Bejvlových děl.
Umělec loni oslavil sedmdesáté narozeniny a výstava v Jablonci má toto výročí připomenout.
„Mé hlavní povolání jsou návrhy
svítidel a lustrů. Mimo to ale ještě dělám mince a medaile, což je
má druhá profese. A dělám ji
hlavně proto, že mě baví,“ řekl vý-

tvarník. Bejvl medaile navrhuje
od přelomu 70. a 80. let a do
dneška jich vytvořil na 300.
V 80. letech získal prestižní zakázku na stříbrnou pamětní min-

V 80. letech získal
prestižní zakázku na
stříbrnou pamětní minci
ke stému výročí narození
Josefa Lady.
ci v hodnotě 500 korun ke stému
výročí narození Josefa Lady.
Byla to Bejvlova první mince, která se skutečně razila. Mince s
motivem Ladových Hrusic byla
také komerčně velmi úspěšná.
Kromě jejího návrhu návštěv-

Odkaz brusiče skla Swarovského
žije na Jablonecku dodnes
WATTENS (RAKOUSKO), JABLONECKO (ČTK) Fascinující, dramatické,
smyslné, tajemné a proměnlivé - takové jsou výrobky z křišťálu od společnosti Swarovski.
Na jejím počátku stál Daniel
Swarovski, rakouský brusič skla českého původu, který zemřel 23. ledna 1956.

Příběh křišťálového úspěchu
začal v Jiřetíně
V malé továrně svého otce viděl Daniel, narozený 24. října 1862 v Jiřetíně pod Bukovou, výrobu křišťálového skla. S otcem vyráběl kameny s
ručně broušenými fasetami a s měděnými spínadly, které se usazovaly na šperky, hřebeny do vlasů a další dámské doplňky.
Viděl, že o zboží je zájem. A tak
si sedl a po nocích nakreslil průmyslové zařízení, které umožnilo

Daniel Swarovski se narodil na
Jablonecku.
broušení kamenů křišťálových
šperků s nepřekonatelnou přesností. Psal se rok 1891.

Daniel hledal místo, kde uplatnit své nápady, a tak se z Jizerských
hor přestěhoval do Tyrol. Bylo tam
dost přírodních zdrojů energie. Synové mu pomohli založit vlastní závod na výrobu křišťálů, aby mohli
vyrábět co nejčistší vlastní surovinu pro broušení. A se svými ženami pokračovali v rodinné tradici.
Světoznámá firma na výrobu
křišťálového skla Swarovski na své
české kořeny nezapomněla, dnes
má v ČR své vlastní kanceláře - Swarovski Bohemia, spol. s r. o., v Jablonci nad Nisou.
Firma Swarovski patří k předním světovým výrobcům šperkařských kamenů a komponentů z
křišťálu, předmětů, šperků a doplňků z křišťálu, brusných a lešticích
nástrojů (Tyrolit), přesných optických zařízení (Swarovski Optik) a
syntetických drahokamů (Signity).

níci uvidí i medaile či mince s podobiznami prvních dvou československých prezidentů, českých panovníků nebo významných umělců a literátů, například Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, Jana Nerudy a
řady dalších.
„Ukazuji tady jak modely, tak
i ražby pamětních medailí a mincí, které razila jablonecká Česká
mincovna, ale i ty starší, které se
dělaly ještě v Kremnici,“ dodal
výtvarník, jenž nejvíce modelů
vytvořil pro Českou národní banku. Jako návrhář svítidel je Bejvl
spojen s někdejším národním
podnikem Lustry v Kamenickém
Šenově, dnes jedním ze závodů
sklářské skupiny Preciosa.
Výstava nazvaná Jaroslav Bejvl Mince - Medaile - Kresby
bude v Galerii Belveder přístupná do poloviny března. Lidé na
ní budou mít příležitost vyzkoušet si, jak se návrhy medailí a
mincí tvoří. Z Jablonce výstava
zamíří do Klatov a do Chudenic.
Z jihu Čech totiž Bejvl pochází.

Vaším objektivem

Krásné ráno
na horách
MF DNES přináší čtenářské snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz.
Dnes jde o záběry slunečného
rána na lanovce a v jejím okolí v
Harrachově.
Foto: Tomáš Pečírka
mech.rajce.idnes.cz

