
Tradici českého trvanlivého pečiva založil rod Jínů v Lomnici nad Popelkou

Na rod Jínů - podnikatele v průmyslu trvanlivého pečiva
v Lomnici nad Popelkou, můžeme dnes upomenout repro-
dukcí krabice dětských sucharů. Zatím nejnověji o osudech
několika  generací této rodiny, přehledně a zasvěceně píší
Dr. Ivan Šolc a Dr. Jana Scheybalová, a to na základě ruko-
pisných vzpomínek, které se zachovaly v jejich rodinných
archivech. Jejich práci přinesl vlastivědný sborník Od Ještě-
da k Troskám v prosinci roku 2006. Slavné lomnické más-
lové, oříškově a mandlové suchary, oplatky, piškoty, desert-
ky, magronky a kokosky už neochutnáme. Tradiční výrobu,
zlikvidovanou po r. 1990, připomíná snad už jen cukrárna
v bývalém Jínově domě na lomnickém náměstí a v ní zavě-
šený obraz s pohledem na továrnu Ant. Jíny z roku 1938,
se sloganem “Za důvěru jakost“ ...

Přidejme tedy aspoň malý soupis jínovské literatury:

- Petrák, Josef: Vlastní silou - Josef Jína. Lomnicko nad Popelkou, vlastivědný sborníček, roč. 2, 1921 - 1922.
- Z Deníku Josefa Jíny. Tamtéž, pořádal Josef J. Fučík.
- Navrátilová, Jana: Výroba sucharů v Lomnici nad Popelkou. Tamtéž, roč. 1924 - 1925.
- Fučík, Josef J. (ed.): Historický místopis města Lomnice nad Popelkou. Lomnice n. P. 1928.
- kol.: Lomnice nad Popelkou, město sucharů a textilu. Jínové s. 57-63, 66-69). Brno 1947.
- Cerman, Jaroslav: Odešla nejstarší pamětnice lomnického sucharářství. Beseda - Obrázkový čtrnáctideník Českého
  ráje a Podkrkonoší, roč. 4, Semily 1947.
- Myška, Milan a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska. Vydala Ostravská univerzita,
  Ostrava 2003, biografická hesla rodu Jínů sestavil Doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc., s. 205.
- Šolc, Ivan - Scheybalová, Jana: Nejstarší továrna a nejstarší parní továrna na suchary. Od Ještěda k Troskám,
  vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí, roč. 13, číslo 4, prosinec 2006.

Článkem reagujeme na dotazy k rodu Jínů,  red. RR


