
 
 
 
 
 
 

ČASOPIS SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA  
       
 
       ČERVEN 2013                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 46 

 



Časopis Náš Turnov č. 46 – červen 2013, strana  2 
 

 

 

 

Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách města Turnova   

na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel Turnova. 

 

 

Aktuální informace o akcích spolku najdete také ve vývěsních skříňkách spolku  

v ulici 5. května, v sídlišti u nádraží v ulici Kosmonautů a v ulici U Tří svatých 

a na internetu na webové stránce http://rodaciturnov.webnode.cz  

 

 

Fotografie z akcí spolku jsou k dispozici na internetové adrese www.srpt.rajce.net,  

od roku 2011 na www.turnovaci.rajce.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Jaro pod hradem Valečov (JD) 

Před letní bouřkou na vrchu Brada (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč (3) 

        Otakar Grund (9) 

        Ivan Veselý (1) 

 Pavel Jakubec (1) 
 

 

 

 

 

 

Číslo do tisku technicky připravil Ing. Jaromír Ducháč 
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Vzpomínka na starý Turnov 

 

 Členy Spolku rodáků a přátel Turnova jsou v naprosté většině občané starších 

generací, kteří s přibývajícím věkem stále častěji vzpomínají na léta mládí, kdy procházeli 

ulicemi města, které by mladší lidé ani nepoznali. Jen staré fotografie občas mohou jim 

připomenout, že před poměrně nedávnou dobou by mohli na náměstí spatřit vozy s koňským 

potahem, že při výročních trzích se náměstí ocitlo pod plachtami tehdejších trhovců, kdy 

auto bylo dosud vzácným dopravním prostředkem. 

 Před více než 20 lety byl pod značkou HK otištěn 3. července 1991 v Pojizerských 

listech pěkný vzpomínkový článek líčící Turnov před 80 lety. Věříme, že jeho otištění přijde 

našim čtenářům vhod a že se ve svých myslích na cestu ulicemi vydají a připomenou si 

obchody a provozovny, které ve své době znamenaly většinou osvědčenou kvalitu a služby 

zákazníkům. 
 

 Prosím, zavřete oči, mírně se zakloňte, soustřeďte se a sněte! Jste ve třicátých letech 

minulého století. Jak krásně se sní, když je o čem. 

 Lehce se kolébající vlak unáší nás krajinou Českého ráje k rodnému městu. Okna 

vlaku čistá, řemeny u oken celé, sedadla neporušená, WC jak má být, průvodčí družný, 

vtipný, ochotný, prostě pohoda. Do tohoto poklidu slyšíme to krásné: Turnov, Turnov, a než 

jsme stačili otevřít dveře vagonu, libozvučný hlásek čistě oblečeného pikolíka ovládá celý 

peron. Jeho — horké párky — a dalšího pikolíka — pivo, limonáda — jsou balzámem pro 

cestující a rázem je celý peron v pohybu. Turnovské nádraží, byť pamatuje c. k. Rakousko, 

jako vždy čisté, útulné, samá kytka v truhlících i upravené záhony. A to už jsme v zajetí 

příjemně se usmívajících kustodů v čepicích s 

kšiltem a nápisem zlatým či stříbrným: Hotel 

Centrál, Modrá hvězda, Grand, hotel Benda, Slavie, 

Karel IV., kteří s hlasitou reklamou svých podniků 

nabízejí ubytování a samozřejmě odvoz kufrů a 

batožin. Jaká pohoda a světovost vládne na tur-

novském nádraží. Davem těchto příjemných 

reprezentantů svých podniků proklouzli jsme z 

nádraží, kde čeká známý hranatý autobus dopravní 

firmy Tomsa, a před hotelem Wachtl stojí stoly, bíle 

pokryté, lákavě vítající návštěvníky Turnova. 

Těšíme se pohledem už od východu z nádraží na 

krásně upravený ovocný bazar, kde typicky jižním způsobem nabízí se k volnému zakoupení 

ve velkém výběru jižní i tuzemské ovoce, a nad tím vším působivé, barevné protisluneční 

plachty, prostě jih v Turnově. Velké výkladní skříně „firmy Ducháček“, které sousedí s 

bazarem, nabízejí bohatý sortiment pian v různých barvách. Tato malá přehlídka nás utvrzuje 

v tom, že je Turnov kulturní. 

    Ale to už jsme na hlavní třídě a hned za rohem samá vůně a lákavá nabídka zboží. 

Známá cukrárna pana Růžka a jeho báječných věnečků, pekařství pana Tomáška a kousek 

dál opět cukrářství pana Drbohlava s proslulou obrovskou porcí zmrzliny. Drogerie pana 

Kopáče a první benzinová pumpa. Své služby nabízí firma Fuchs, obchod motorovými oleji, 

naftou a benzínem. Lékárna pana Navrátila nabízí aspirin firmy Bayer s typickou reklamou, 
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provaznický krám pana Říhy, obchod pana Peciny doslova vnucuje broušené kameny a velký 

kámen ve výkladě, který je stálou reklamou, nutí k zastavení, stejně jako usměvavá a vlídná 

tvář pana Plesla, zvoucí do své příjemné restaurace. A to už jsme u Kudrnáčových hodin - 

jsou tak populární, jako by šlo o vzácnou památku. Už zdálky vidíme obchod pana Čejky - 

velocipédy všeho druhu, barev i velikostí. Jirkovcovo cukrářství nás láká svou vůní, ale 

prohlížíme si obrovské reklamní tabule s nabídkou všech možných zábav a podniků. Na rohu 

vidíme známý závod pana Bonharda - výroba pian, ale jméno Bonhard proslulo také 

atraktivní inscenací operety „Růže z Argentiny“ se soudním koncem. Reklama je reklama. 

Další výroba pian, Turnov má nejen brusírny kamenů. Nevábný na pohled závod Srb a Štýs, 

ale proslulou optickou výrobou reprezentující Turnov. Ani instalatérský závod pana Tomeše, 

i když velmi úspěšný a důvěryhodný, nás neupoutá a pospícháme dál. 

    Hned za viaduktem, který postavila stavební firma Salač, je vidět značka ČZ - 

motocykly, široko daleko známá firma bří Cacákových. Jinak populární to závodníci. 

Seskupení několika dřevěných krámků se zbožím rozličným uzavírá působivá a zajímavá 

Krejbichiova květinová síň. Vždy se zde zastavíme jako v botanické zahradě. Usměvavý pan 

Havelka, hoteliér, zve do hotelu Modrá hvězda. Je to hotel velmi populární hlavně mezi 

sportovci a má nejen dobrou kuchyň, ale i výborné ubytování a garáže. Hotel na úrovni. 

Panoráma nad Jizerou tvoří provazárna, proslulá na celém světě. Ve škole se učíme, že je 

největší ve střední Evropě. No vida. Protější stranu nelze přehlédnout. Truhlářský závod 

pana Šefra, velmi populární čalounický závod pana Viléma Fořta a podnik paní Knížkové, 

který vyrábí kočáry a provádí opravy karoserií aut. Před svou Abaldou sedí tradičně pan 

Šilhán s viržinkem. To vše tvoří hezké 

seskupení secesních domů. 

    A to už jsme na velkém mostě s velkým 

železným obloukem. Snad každý kluk 

skokem z tohoto mostu okusil blaho Jizery. A 

hned potom pod mostem malá, ale milá 

dřevěná plovárna vedle tenisu LTK Turnov. 

Půjčovna lodiček na Jizeře se také plně 

využívá. A jsme za mostem, kde firma Mašek 

nabízí textilní zboží v bohatém výběru a s 

dokonalou obsluhou. Jdeme kolem domu 

dentisty pana Kosnara, přítele hokeje, ten 

rozumí moc klukům a říká se mu Edák. V 

tom domě je malé, ale velmi známé holičství 

pana Šebrleho. Taky tu pracuje pan Starý, oba své řemeslo povýšili dokonalou profe-

sionalitou. Ti holiči se s tím snad rodí. 

    Na rohu, jak se jde k tenisu, SKD obchod, beze jména. Uvnitř málo zboží, jde se. Ale 

o pár kroků dál — svérázný obchod papírnický pana Vačleny. Proslavil se hlavně prodejem 

známek z celého světa a paní Vačlenovou. A už vidíme sud plný slanečků, ano, obchod pana 

Lebedy. Svou výraznou vůní kávy, skořice, papriky a jiného koření a samozřejmě slanečků 

dotváří atmosféru, která tu panuje. Přes ulici Foto Lochman a v něm krámek mistra 

Drozena, housle všeho druhu, a ve výkladě, ano, je tam i dnes dopis, uznání a poděkování 

od houslového virtuoza Jana Kubelíka. Fotoateliér Lochman, tam je stále co prohlížet, nám 

klukům se líbí paní Lochmanová. A ještě v tom domě je pojišťovna pana Trojny a fotografie 

nabouraných aut. 
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 Dominantou nábřeží malé Jizery je dům firmy Herman a Palma. To je opravdový palác 

a v něm má svůj obchod bytovým textilem a koberci pan Heller, známý to ochotník. Míjíme 

výklady s nábytkem (závod pana Machky) a před malým mostem hostinec pana Brože, 

hostinec útulný a domácí, založen tu byl i slavný spolek Hudlice. V tomto domě je i 

kožešnictví pana Krouzy, Jsme na malém mostě a pod ním jako vždy sedí rybáři. 

    A jsme za malým mostem. Dům čp. 132 je živou legendou ochotnického spolku 

Antonín Marek. Majitel pan Karel Knop, vždy příjemný, je jeho členem s celou rodinou. 

Rodiny Ronů, Chundelů a Jeřábků proslavily tento divadelní dům. V domě bydlel také pan 

dirigent Zuna, pozdější dirigent ND v Praze a ND v Bratislavě, dirigoval také ve Vratislavi a 

později i v Liberci. V domě je neméně známý obchod zlatnický pana Rona, tak trochu 

svérázný. Ve vedlejším domě je pekařství paní Prokopcové. Stále veselá, optimistická a jezdí 

taky na koni. Zelinářství Blažkovy rodiny a železářství pana Janků nás přivádí ke kadeřnictví 

pana Fojtíka. Holič a zase osobnost. V témže domě je i drogerie Rochovanských a další 

benzinová pumpa. Celou protilehlou frontu tvoří továrna pana Pospíšila. Celá rodina je 

prima. Přejí sportu, skautingu, Sokolu a hlavně moc a moc lyžování. V budově je také 

prodejna a brusírna nožů pana 

Mařana. Na rohu tohoto domu je 

trafika pana Loudy. A to je velká 

osobnost. Celý Turnov mu říká 

„Božda“. Jeden neví, kdy si dělá 

legraci a kdy to myslí vážně. Spo-

lečně s panem Víškem jsou dvoji-

ce, která nezkazí žádnou legraci. 

Legiobanka, jako vždy strohá, 

prostě banka. A to už vidíme 

obchod obuví paní Hákové, hned 

za rohem. Obchod toaletními 

potřebami, taková drogerie, pana 

Podvince. Je moc známý. Pan 

Podvinec ale taky přeje hokeji a 

nikdy nezapomene v zimě v noci 

kontrolovat pana Linku, jestli polejvá kluziště. Výstavná budova hotelu Kazaň a hned vedle 

Valšíkovo železářství. Chvalně známé řeznictví pana Četla, později pana Novotného, při-

tahuje vůní, čistotou a ve výkladě, ano, je tam, prasečí hlavou s citronem. Vždy svérázné je 

cukrářství pana Kloučka, hlavně jeho originální cenovky a osobitá úprava výkladů. Přes ulici 

už vidíme hračkářský krám pana Hermana a v pasáži ukázky velkého výběru zboží, ráj to 

dětí. Velký semenářský závod pana Pokorného má svůj vznik už v minulém století, tudíž 

tradice. Vždy nás upoutává velká firma „Krkonošská prodejna", ano, textil pana Lukeše. 

Kupovat u Lukeše, to je pohoda. A už je před námi pytel plný čerstvě pražených buráků, stojí 

samozřejmě před obchodem koloniálním pana Müllera. Obchod láká svou exotickou vůní 

buráků, kávy, koření a jiných dobrot. To je obchod jaksepatří. 

    Přes ulici vedle známého obchodu s květinami pana Maška má svůj obchůdek pan 

Kvarda, opět postavička. Je radost tam nakupovat a dost se tam člověk dozví. Koukneme za 

roh – je tu pěkná budova kina, kina Invalidů. Vida, invalidi a mají kino. Naproti restaurace 

pana Ryšavého „U Vola". Asyl studentů, mládeže a sportovců. Byl to výjimečný hostinský. 
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 Veleznámé řeznictví pana Řeháčka dráždí naše nozdry. Jeho jelítka a jitrničky jsou 

známé široko daleko. Elektro závod pana Zelinky, deštníky Novotný vdova, drogérie Jarky 

Šepse, Voltrovo uzenářství s tradičně výbornými párky, kam chodí snad celý Turnov, 

papírnictví pana Vericha, vše končí obchodem paní Verichové - bavlnky, vlna, bavlna všeho 

druhu, podnik nabitý zbožím až ke stropu. Opačnou frontu tvoří Táborského pivovar, před 

kterým je řada přízemních obchodů. Gramofonové desky, mlékárna paní Knéblové, 

Tomášova restaurace v Kufru, otevřená snad po celý den, trafika paní Prudičové, kde se vždy 

rádi zastavíme, a už je vidět pana Špičku a slyšet jeho hlasité poklony. A zase holič s 

vybraným chováním, ale selského zrna. Švárovo zelinářství a na rohu prodejna cukrovinek 

RUPA. Své kroky zastavujeme před obchody a domem pana Hníka. V drogerii Jarka, 

koberce a bytový textil má Slávek, dohromady vždy kvalitní obsluha a důvěra, prostě obchod 

s velkým O. Obchod s kůžemi a 

čalounickými potřebami pana Valhy 

vítá svou typickou vůní a pan Valha je 

známý obchodník se smyslem pro 

legraci. 

 Baťa, slovo a jméno, které pře-

vrátilo svět. Ano, tomu se říká kšeft. 

Reklama, výlohy, dokonalá prodejna 

s dominantou čp. 9, z toho kouká 

skutečně světovost. Jiného názoru 

jsou asi ševci, ale takový je už život. 

Málokteré město má svou hlavní ulici 

do kopce, ale Turnov ano. Je opravdu 

působivá a nutí každého k pomalé 

chůzi a častému zastavení. Říká se jí 

Hluboká. I my zpomalujeme a už jsme u hotelu Slavie. Ve dvoře hotelu útulné a velmi hezké 

divadlo turnovských ochotníků, postavené v roce 1874. A pak jeden obchod za druhým a 

samá kvalita, obrovský výběr zboží: Malíkův obchod látkami, Nesvadbova pojišťovna 

Slavie, Tomášovo řeznictví, později oděvy firmy Rolný Prostějov, velký závod pana 

Kinského, sklo a porcelán, hodinářství pana Klofce, textilní obchod vždy s velmi nízkou 

cenou firmy Sehnoutka, cukrářství a výborná mražená káva pana Janaty s lákavým po-

sezením v boxech. U Petrnoušků má své sídlo rakouská firma Meinl s dokonalou obsluhou a 

nabídkou kvalitního koloniálního zboží vždy jen v první jakosti. Knihkupectví pana 

Krejčíka, obchod oděvy prostějovské firmy Nehera a stojíme před textilním obchodem pana 

Kobosila. Obchod Kulík konkuruje firmě Meinl, ale je to firma česká. A na rohu náměstí 

výborný hotel Centrál. Nájemce pan Pluhař. Zároveň sledujeme i druhý chodník a zajímá nás 

hodinářství pana Šídy, známého to cyklisty. Lahůdkářství pana Brodského, vinárna a 

restaurace Globus, středisko nočního života v Turnově. Typická stará lékárna pana 

Radského, krejčovský závod pana Cidlinského a v tom domě populární prodejna textilu 

Respo. Velmi hezký kout se schodištěm skýtá obchod a závod pana Viktora Kobosila. Útroby 

prodejny jsou nepřeberné, ba tajemné. Vždy uhlazený obchod klobouky pana Plachého je v 

sousedství výborného lahůdkářského závodu pana Linky. Říkáme tam podle zkratky firmy u 

Josfrlinky. Oba obchody doplňuje elegantní obchod látkami pana Fatora, velkého to sokola. 

Cukrárna pana Jíny patří k oblíbeným zastavením Turnováků. Obchod hračkářský, sklo a 

porcelán pana Formánka se stále vylepšuje zásluhou syna Karla, známého to sportovce.  
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V malém obchodě sportovními potřebami vidíme Honzu Sochora, příznivce skautingu a 

lyžování. Ale teď perla Hluboké ulice, prodejna neomezených možností — Leopold 

Lavecký. A konečně se před námi vyhoupne cíl naší dnešní cesty — Masarykovo náměstí. 

Turnovské náměstí je svým způsobem zvláštní. Ani ryba ani rak, utrpělo necitlivými 

přestavbami. Ale v něčem má přece jen primát. V počtu hotelů a restaurací, je jich tu celkem 

sedm! Centrál máme za sebou, restaurace U Zlatého jelena, restaurace U Koruny, U Beránka, 

Grand hotel Benda — Petrmichl, U Jislů, Belgický dvůr. Bez povšimnutí minout budovu 

spořitelny není možné. Je ozdobou náměstí. Spořitelna je velkým mecenášem Turnova. Na 

protilehlé straně budova starobylé krásné radnice s vysokou věží a hodinami. V ní 

strategicky umístěná městská strážnice se sedmi policajty. Vedle radnice je budova Hos-

podářské záložny - výstavný to dům se stejně mecenášskými sklony jako spořitelna. V 

průjezdu pasáže je prodejna automobilů zn. Škoda.  Na rohu Markovy ul. stojí stará reálka, 

tak jí říkáme. Krásnou kulisu tvoří františkánský klášter s pěknou zahradou. Chodíme tam 

rádi. Na obchody na náměstí – kvůli restauracím a veřejným budovám – moc místa nezbylo. 

Tak známý Šrajerův krejčovský závod, firma Polický a Popper, koloniální obchod pana 

Petery, textilní prodejna rodiny Vaňkovy, drogérie pana Bureše a další benzinová pumpa. Na 

začátku Jiráskovy ul. vidíme koloniální obchod pana Šubrta a vedle kouzelný krámek pana 

Kopeckého. Na rohu Skálovy ul. nová lékárna U Koruny. Ze Skálovy ul. vůně z Hakenova 

pekařství, Švorcova řeznictví a z cukrárny pana Černého. Bujarý zpěv studentů ozývá se ze 

známé restaurace U Patočků, kde se sedí i v přírodě. Zrakem přejedeme náměstí, kde 

Hendrychovo papírnictví láká stejně jako řeznictví, pobočka firmy Ráliš, Kühnova mlékárna, 

Tokanův elektrozávod. Otáčíme se a spočineme zrakem na starobylé kašně, symbolu, bez 

něhož si náměstí nedovedeme představit. Vysoký sloup se sochou Panny Marie a zurčící 

voda. U kašny, jako každý večer, stojí i dnes nádherný pojízdný krámek paní Hoškové... 

 Jak je ten Turnov hezký, město žije svým životem, okna restaurací se 

rozsvěcují, obchody zhasínají, jeden druhému přeje, a tak si myslíme, že by to mělo zůstat 

navždy. Lidé jsou stále stejní, mění se tak, jak se s nimi jedná. Hodiny odbíjejí 19. hodinu a 

vážení, prosíme vás, otevřete oči, narovnejte se, už nebudeme snít, jsme v reálu. Ale Turnov 

se k tomu, co jsme slyšeli, pomalu vrací a vrátí. My tomu věříme, věřte i vy.  

—HK— 
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PhDr. Hana Kábová, PhD. – kniha „Josef Vítězslav Šimák“  

 V dubnu 2013 spatřila světlo světa objemná kniha o životě a 

díle významného turnovského rodáka Josefa Vítězslava Šimáka 

(1870–1941). Autorkou je Hana Kábová, mladá vědecká 

pracovnice Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České 

republiky. Obsahem knihy jsou výsledky jejího bádání za dobu 

posledních 10 let. Biografie prof. Šimáka byla též obsahem její 

disertační práce, kterou autorka obhájila v roce 2011 na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

 J. V. Šimák byl prvním profesorem historické vlastivědy na UK a patří nesporně mezi 

nejpřednější postavy moderní české historiografie. My, jako přátelé a rodáci Turnova a 

Českého ráje, u Šimáka nejvíce oceňujeme, že jako vědec 

celostátního významu nezapomněl na město a kraj, kde se 

narodil. Věnoval se stále jejich historii, památkám a 

propagaci. Kniha, která má více než 600 stránek, popisuje 

a hodnotí do značných podrobností celý život historika, 

jeho myšlenky a filozofické názory, objasňující české 

dějiny od středověku až po devatenácté století. 

Mimořádná pozornost je při tom věnována široké škále 

zejména regionálních problémů, které je možno zařadit do 

sféry historické vlastivědy.  

 Velká část knihy H. Kábové obsahuje věcně i 

chronologicky perfektně uspořádaný komplexní přehled 

Šimákovy rozsáhlé publikační, přednáškové a 

pedagogické činnosti a také soupis dosud publikované 

literatury o něm. Vydaná kniha je nesporně nejrozsáhlejší 

prací hodnotící život a dílo občana a vědce J. V. Šimáka.  

 Pro nás, členy Spolku rodáků a přátel Turnova, je kniha o Šimákovi obzvláště blízká a 

cenná. Autorka je členkou současného výboru naší Pražské pobočky Spolku a ústřední osoba 

této vědecké práce J. V. Šimák byl ve 30. letech 20. století v Praze významným a velice 

aktivním členem pražského „Kroužku rodáků turnovských“ a od roku 1940 členem 

nástupnického „Spolku rodáků a přátel města Turnova a okolí“. Za mimořádnou aktivitu v 

rodáckém spolku bylo J. V. Šimákovi 9. října 1940 na valné hromadě v Praze uděleno 

„Čestné členství Spolku“.  

 V první polovině května tohoto roku se uskutečnily hojně navštívené a úspěšné 

prezentace této nové práce na půdě Muzea Českého ráje v Turnově (spolupořadatelkou byla 

Pekařova společnost Českého ráje) a také v Praze, kde akce proběhla pod záštitou vydavatelů 

knihy (Nová tiskárna Pelhřimov a Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice) a 

autorčina zaměstnavatele, Masarykova ústavu a Archivu akademie věd ČR.  

 

 Knihu objednávejte na adrese: Nová tiskárna Pelhřimov, Krasíkovická 1787,  

 393 01 Pelhřimov; tel. 565 332 290, 724 538 031; e-mail: ntp@ntp.cz 

Ing. Drahomír Machaň  
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Vzpomínka na redaktora Václava Kudrnáče  

 Letos v březnu uplynulo už 90 let od smrti 

redaktora, nadšeného novináře a propagátora krás 

Českého ráje, Václava Kudrnáče. Světlo světa prvně 

spatřil v Hořicích v Podkrkonoší, 28. září 1855, právě 

na den patrona České země a proto si přinesl své 

křestní jméno dnem svého narození.  

 Kudrnáč pocházel z chudé rodiny a proto se 

dlouho a těžce probíjel životem. Nakonec zakotvil v 

Turnově, kde nastoupil jako redaktor a zakladatel 

krajinských listů. Ty si právě v té době jeho zásluhou 

udržovaly dobrou úroveň. Kudrnáč byl totiž dlouhá 

léta nejen redaktorem, ale i vydavatelem a 

administrátorem „Hlasů Pojizerských“ a „Listů 

Pojizerských“, a také regionálního časopisu „Český 

Dub“. Jeho Pojizerské listy pak byly cele věnovány 

turnovskému kraji.  

 Redaktor Kudrnáč neustále zápasil s finančními 

potížemi a s nepochopením rakouské byrokracie, 

která zvláště v době první světové války cenzurovala každičký volnější vlastenecký projev. 

Svou žurnalistickou činnost vykonával jen a jen pro čest a slávu našeho krásného koutu 

české země.  

 Václav Kudrnáč se nesmírnou měrou zasloužil o obrovskou propagaci Českého ráje. 

Propagoval jej v pražských novinách, vyjednával zvláštní vlaky na zájezdy na Turnovsko a 

Jičínsko, přitom se musel i zaručit, že vlaky budou plně obsazené. Na svůj náklad vydával 

také propagační brožury o Českém ráji, vydal například veliký plakát, zvoucí k návštěvě 

kraje a téměř sám jej musel zaplatit. Tak se dostal do dluhu, na tehdejší dobu velikého. V 

roce 1892 totiž bylo 800 zlatých opravdu značným majetkem. Kudrnáč ale tyto peníze rád 

obětoval, aniž měl sám osobně z takových akcí vlastní prospěch, ale věděl, čemu tím slouží. 

Ve svém nevelkém krámku zřídil turistickou noclehárnu, vydal Průvodce po Českém ráji, 

vydával i výletní listy a časopis (věstník) „Český ráj“. Veškerým svým konáním tak položil 

dobré základy pro rozvoj turistiky v Českém ráji. Právě jeho zásluhou se proto tady u nás 

rozvíjela mnohem rychleji a účinněji, nežli tomu bylo v jiných místech naší vlasti. U 

Kudrnáče musíme obdivovat jeho vytrvalost a houževnatost. Díky nim dokázal překonávat 

všechny potíže a nepochopení tehdejší společnosti, ale například i majitelů panství, kteří se 

dlouho zdráhali povolit vstup turistům do panských lesů a budovat v nich turistické stezky.  

 Na úseku regionální žurnalistiky a propagace turismu v Českém ráji pracoval Václav 

Kudrnáč až do své smrti 5. března 1923. Byl pohřben na turnovském hřbitově u zdi chrámu 

Panny Marie. Na jeho náhrobku se objevil velmi výstižný nápis, který hlásá, že: „Celý svůj 

život zasvětil zájmům Turnova a turistice v Českém ráji“. Proto je nutné, abychom 

nezapomínali na jeho veliké zásluhy na rozvoji turistiky v tomto našem krásném koutu české 

vlasti. K tomu jsem chtěl přispět právě dnešním připomenutím, a snad i v duchu položením 

kytičky vzpomínek k jeho hrobu mnohými z nás.  

František Mlejnek  
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Jubileum manželů Mileny a Václava Šolcových  

 

 V první polovině letošního roku oslavili oba manželé v krátkém intervalu 85leté 

výročí. 

 Životem obou prochází angažovanost v proměnách celého XX. století. Studium na 

gymnáziu je zastihlo zčásti v době II. světové války a nadvlády nacismu, kdy poznávali 

tísnivé podmínky diktátorského režimu. Po jeho porážce zažili několik málo let, v nichž se 

ustavil po stránce práv sice omezený, přeci však nadějný demokratický režim. Maturovali v 

době, kdy tato naděje byla pohřbena 

nastolením tvrdé diktatury. Lidé, 

kteří byli zařazeni svým původem či 

smýšlením mezi novému režimu 

„nebezpečné“ či „kritické“, byli 

bedlivě sledováni, mnozí pak i 

trestáni. Václav prožil vojenská léta 

u proslulých jednotek PTP, což 

naznačovalo, že budoucí život nejen 

jeho, ale i celé jeho budoucí rodiny 

bude probíhat pod dohledem a že 

zvláště jeho společenské působení 

bude omezováno.  

 Na konci šedesátých let se 

zdálo, že strnulý režim bude snad 

možné učinit snesitelnějším. 

Prohlubující se kritika vyústila i do ustavení organizací, které se legálně pokoušely vnést do 

politického života více občanských svobod. Vznikl Klub angažovaných nestraníků a Turnov 

patřil mezi města, kde KAN dosáhl značné popularity. Na jeho činnosti měli právě velkou 

zásluhu oba manželé Šolcovi. Srpen 1968 však znamenal konec nadějí. Oběma manželům 

přinesl dalších dvacet let života v nejistotě, kdy se je režim snažil izolovat i společensky. Až 

teprve listopadové události v roce 1989 změnily od základu politické poměry. Občané 

Turnova se ve velké většině vyslovili pro to, aby se Václav stal prvním polistopadovým 

starostou jejich města. Veřejně tak ocenili nejen jejich dosavadní smýšlení, občanský postoj, 

ale i jejich morální hodnoty. Pod vedením Václava vkročil Turnov do období velikých 

proměn, které městu výrazně prospěly. Manželé také navázali přátelství s emigrantem, 

panem Bohuslavem Janem Horáčkem, a proto mají i velikou zásluhu na jeho rozhodnutí 

věnovat finanční prostředky na stavby, které dodnes zdobí řadu míst v Českém ráji.  

 Oba manželé patří i mezi zakladatele Spolku rodáků a přátel Turnova. V něm byla 

paní Milena dlouhou dobu aktivní členkou výboru. Často přinášela nové náměty, pravidelně 

přispívala do našeho časopisu čtivými články a působila v jeho redakční radě. Z jejího 

podnětu také vznikly Letní koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, které 

tak připomínají i zásluhy mecenáše B. J. Horáčka o rozvoj tohoto kraje. Manželům 

Šolcovým proto přejeme, aby v klidu a s dobrou myslí prožili další léta uprostřed rodiny a 

mezi přáteli v milovaném městě, jehož rozvoji svou prací významně přispěli. 

 

Dalibor Sehnoutka, místopředseda výboru SRPT  

 



Časopis Náš Turnov č. 46 – červen 2013, strana  11 
 

 

Opustil nás RNDr. Ivan Šolc, CSc  

 

 Jen těžko se smiřujeme se smutnou zprávou o odchodu milého a skromného člověka, 

který město Turnov proslavil tak, jako právě RNDr. Ivan Šolc.  

 Narodil se 20. května 1927 v rodině známých turnovských lékařů a po maturitě na 

zdejším gymnáziu studoval na Univerzitě Karlově v Praze aplikovanou fyziku a astronomii, 

kde také pokračoval ve studiu své kandidatury. Už jako student třetího ročníku university byl 

požádán, aby založil piezoelektrickou laboratoř v tehdejším Výzkumném ústavu pro 

elektronickou fyziku. Jeho znalost problematiky krystalových oscilátorů a krystalové optiky 

mu později dovolila vše využít k návrhu originálního úzkopásmového filtru, který nazval 

řetězový. Ve světové literatuře je dodnes nazýván jako „Šolcův filtr“. Po návratu z pražských 

studií se Ivan Šolc v Turnově věnoval práci v turnovském Výzkumném ústavu 

monokrystalů, zasloužil se o vznik optické vývojové dílny a stavbu podniku Dioptra a v roce 

1970 o založení samostatné Optické dílny Astronomického ústavu ČSAV, která zde v jiné 

podobě působí dodnes. Ivan se věnoval i další vědecké práci a jeho patenty v oboru 

astronomie a optiky obohatily současný vědecký život. Stotisícové finanční odměny 

zpravidla věnoval do budování domů pro staré občany (1953) a řady společensky 

prospěšných akci, jako například finanční příspěvek pro stavbu a vybavení turnovské 

hvězdárny Na Vrchhůře. Vědecké práci se věnoval i po odchodu do důchodu a ještě do- 

nedávna se pravidelně účastnil odborných seminářů v jím založeném turnovském ústavu. 

Nebylo proto divu, že právě náš Spolek rodáků a přátel, jej v roce 2010 navrhl k udělení 

Čestného občanství města Turnova.  

 Oficiální hodnocení však málokdy může vystihnout opravdovou povahu člověka, a to 

je v Šolcově případu dvojnásob příznačné. Snad právě proto si dovolím osobní vzpomínku 

na člověka, jehož jsem měl možnost poznat blíže.  

 S Ivanem jsem se prvně osobně setkal krátce po roce 1970 v Symfonickém orchestru 

Jiřího Matlase v Lomnici nad Popelkou. Dojížděl tam pravidelně na zkoušky, hrál na 

kontrabas, a účastnil se také řady veřejných koncertů. Hned mi nabídl, jako muzikant, tykání, 

a já jen pozvolna přivykal besedám s člověkem, který byl už tehdy světově uznávaným 

vědcem. První můj ostych se mi nechtěně podařilo prolomit na kůru kostela v Železném 

Brodě. Setkali jsme se tam spolu opět po roce 1980 při provedení České mše vánoční Jana 

Jakuba Ryby. „Trochu na tu basu zaber, ať ji taky slyšíme,“ prohodil jsem dozadu od pultíku 

žesťů. Když se po cinkotu skla jeho smyčcem vyraženého okénka zpět ozvalo: „Tak se 

koukej, co děláš!“ a zahlédl jsem Ivanovu bezelstnou rozesmátou tvář, bylo nám rázem všem 

veselo i v mrazivém večeru kostela. Ivan byl neobyčejně přátelský, tak jak jen opravdu 

vzdělaní a skutečně moudří lidé být dovedou. Mnohokrát jsme se pak spolu zastavili a 

probírali život veřejný i duchovní. V tom prvním jsme se vzácně shodovali, k druhému měl 

Ivan, jako pozdější lidový kazatel, na rozdíl ode mne, velmi blízko. Proto se dnes, asi jako 

mnozí z nás, jen těžko smiřuji s vědomím, že už jej nepotkám, nezískám cenné rady, ani 

neprohodím pár slov s člověkem tak milým. Zůstalo mi po něm jen několik osobních dopisů, 

plných cenných rad, nápadů a hlavně hřejivých slov. A pak mnoho vzpomínek na člověka, 

na jehož práci i celoživotní pouť můžeme hledět jen s neutuchajícím obdivem.  

O. Grund  
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A zde je sled akcí připravených výborem v prvním pololetí roku 2013 
 

ÚNOR 

 

Valná hromada 

 

 Rok 2013 jsme zahájili valnou hromadou, která se konala 2. února 2013 v 

Kongresovém centru hotelu Karel IV. Jako hosté se zúčastnili bývalá starostka města, nyní 

náměstkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hana Maierová, senátor PČR PhDr. Jaromír 

Jermář, zástupci pražské pobočky SRPT v čele s paní Annou Mánkovou, dále zástupci 

Spolku Karoliny Světlé, rodáckého spolku z Hodkovic n. Mohelkou a Klubu důchodců z 

Turnova. Členů spolku se sešla tradičně necelá stovka. 

Na valné hromadě byl zvolen výbor spolku a revizní komise na další dvouleté období. 

 

Výbor: 
   předseda: Otakar Grund 

    místopředseda: Mgr. Dalibor Sehnoutka      

    místopředseda:  Marie Hurychová 

        jednatel:  Vladislava Ejemová 

            hospodář: Ladislav Bičík 

            matrikář: Jana Legáthová-Tomanová 

        kronikářka: Ing. Milena Pekařová 

             členové: Marie Hamadová, Anna Koucká 

Revizní komise: 
     předseda: Milan Pekař 

       členové: Hanička Táborská, Václava Válková 

 

 Výbor se scházel vždy v úterý každých 14 dní v restauraci Divizna v hotelu Paradis,  

ul. 5. května v Turnově. 

 V únoru jsme spustili novou webovou presentaci pro lepší informovanost široké 

veřejnosti nejen našeho města a okolí, zároveň pro rodáky žijící po celé republice, ale i pro 

ty, které život zavál do celého světa. 

Více zde: http://rodaciturnov.webnode.cz 

Návštěva PLR 

 

 V rámci spolupráce partnerských měst 

Turnova a polského města Jawor jsme se 9. února 

zúčastnili návštěvy v PLR. 

 Součást návštěvy byla účast na maškarním 

plese s tematickým názvem „VESMÍR“ 

 Maškarní ples se konal v kulturním domě v 

Jaworu od 15h za účasti velkého počtu seniorů z 

různých oblastí okresu Jawor. Každý stůl 

zastupoval část vesmíru – MARS, ZEMĚ, 

MLÉČNÁ DRÁHA,... Naše skupina byla 

pojmenována SLUNCE – zastoupená členy Spolku 

http://rodaciturnov.webnode.cz/
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rodáků a přátel Turnova - p. Ota Grund, p. Václava Válková, p. Ing. Milena Pekařová, p. 

Jana Legáthová-Tomanová a p. Jan Vojtíšek. Zúčastnili jsme se i soutěží. Naše účast byla i 

zdokumentována. Druhý den 10. února jsme navštívili Dům sociální péče města Jawor, kde 

jsme nahlédli tak trochu „pod pokličku“ činnosti tohoto domu. Během dopoledne jsme si 

také prohlédli město Jawor – radnici, vodárenskou věž, nádherný protestantský kostel ze 17. 

st, celý dřevěný, uvnitř nádherně malovaný a kostel Sv. Michala. Ubytováni jsme byli v 

Centru mládeže, které bylo nově zrekonstruováno z grantu EU a je otevřeno cca 3 měsíce. 

Návrat domů byl v odpoledních hodinách přes zasněžené Krkonoše – Harrachov. 

 

BŘEZEN 

 

Vítání občánků 
  

Společně s vedením města a zástupci dalších organizací 

přivítali nové občánky Turnova 16. března v Galerii Muzea 

Českého ráje i členové Spolku rodáků a přátel Turnova. 

Členky spolku připravily pro malé občánky drobné dárky. 

 

Na snímku jeden z nejstarších členů spolku pan Holas se sklání 

nad dalším přírůstkem do rodiny. 

 

 

Zájezd členů Spolku rodáků do partnerského města Jawor v PLR 

na sportovní setkání seniorů 21. března 2013 

 

Na sportovním setkání seniorů se utkala čtyřčlenná 

družstva v soutěžích v bowlingu - muži. Za šachy 

reprezentovali spolek členové turnovského šacho-

vého oddílu pod vedením Františka Zikudy.  Soutěže 

ve stolních hrách se účastnily členky rodáků z 

Turnova. Prvenství v 

bowlingu obhájili 

turnovští Oldřich 

Ejem a Otakar Grund, 

další místa obsadili 

Poláci. Na předních 

místech šachového turnaje  se umístili i členové pod vedením 

Fr. Zikudy. 

 Poláci uspěli v žádosti u Evropské unie na podporu 

přeshraniční spolupráce při zajištění důstojného života seniorů 

a v rámci něj uspořádali lednový maškarní bál i tuto 

turnajovou soutěž. Pokračovat budou ještě v poznávacích 

návštěvách obou regionů a společném setkání, na němž budou 

prezentovat místní folklor. 
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Vycházka - Vazovecké údolí, návštěva Abelova mlýna v Dolánkách 27. 3. 2013 

 

 Část účastníků jelo autobusem a pěšky z Roudného jsme sešli Vazoveckým údolím 

přes Bartošovu pec do Dolánek. Ač byla docela 

zima a vítr, bylo nádherné pozorovat krajinu, 

jak se konečně probouzí do jara. V Dolánkách 

jsme pozorovali pramen ve studánce 

„Bezednice“ - Pověst praví, že nemá dno ... a 

že v ní kdysi beze stopy zmizel rytíř i s koněm. 

Jde o pseudokrasový výtvor, kde voda vyvěrá 

poté, co část své cesty údolím urazila skryta v 

podzemí. 

 Další skupina účastníků nás čekala v 

Abelově mlýně. Společně jsme poseděli u 

roztopené pece, popovídali, pojedli a popili. 

Přestože byla zima, se výlet vydařil. 

 

DUBEN 

 

Zájezd Praha - zahrady 11. 4. 2013 

 

Plánovaný zájezd do Prahy byl zrušen pro nepříznivé počasí. 

 

Návštěva Poláků z partnerského města Jawor 18. 4. 2013 

 

 Ve čtvrtek 18. dubna se uskutečnila návštěva Poláků z partnerského města Jawor v 

Turnově.  

 

Rehabilitační a provozní 

pracovníci z města Jawor  

navštívili Domov důchodců 

– POHODA a seznámili se 

s péčí o seniory a vyměnili si 

navzájem zkušenosti. 

 Po obědě jsme se 

společně s Poláky účastnili 

prohlídky Turnova - kostel 

P. Marie, Muzeum Českého 

ráje. 

 Polští přátelé hodnoti-

li návštěvu Turnova velice 

kladně, obdivovali spoustu 

zeleně a chválili čistotu ulic. 
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Výlet Jílové u Hodkovic nad Mohelkou 27. 4. 2013 
 

 Výlet do Jílového se uskutečnil v sobotu 27. 4. 

2013 vlakem do Hodkovic, kde jsme obdivovali 

budovy vlakového nádraží. Byli jsme pouze čtyři 

členové spolku.  

 Odtud jsme se vydali na pěší procházku necelé 

2 km do Jílového, kde jsme shlédli model půvabné 

železnice. 

 Procházkou Hodkovicemi jsme dospěli do vy-

sněné hospůdky na nezbytné občerstvení. 

 Sice promrzlí, ale spokojeni jsme dorazili zpět 

vlakem do Turnova. 

KVĚTEN 

Výlet s Pekařovou společností - Bělá pod Bezdězem 4. 5. 2013 

 V sobotu 4. května se několik členů spolku rodáků přidalo k Pekařově společnosti a 

společně odjelo ráno autobusem do Bělé pod Bezdězem. 

První zastávka byla v Bělském raně barokním zámku, kde 

jsou zachovány unikátní dřevěné kolorované stropy z 

přelomu 16. a17.století. Dále jsme zde měli možnost si 

prohlédnout expozici Muzea Mladoboleslavska, která 

mapuje historický vývoj regionu Bělska od nejstarších dob 

do konce 19. století. Obdivovali jsme též expozici 

dobových fotografií Bezdězu a Máchova kraje. Od roku 

2005 probíhá na zámku, který patří obci, větší stavební 

rekonstrukce a je zde vidět snaha o oživení této kulturní 

památky. Procházkou jsme se vydali do historické 

části města. Mezi významné památky, které stojí za 

zhlédnutí, patří Česká brána se zbytky opevnění 

města, dále kostel Povýšení sv. Kříže a 

augustiniánský klášter s kostelem sv. Václava. Velmi 

jsme obdivovali náměstí s krásným parkem, který 

svou rozlohou více než dva a půl hektaru i svou 

úpravou patří k nejhezčím v celých Čechách. Na 

náměstí stojí také zachovalé roubené domy v 

chráněné městské památkové zóně. Ve středu parku 

stojí hudební pavilon postavený z iniciativy Klubu 

rodáků a přátel Bělé v roce 1933. Po prohlídce jsme v místní restauraci dobře poobědvali a 

vydali se na další cestu. Autobusem jsme pokračovali přes Stráž pod Ralskem až k Hamru na 

jezeře. Pod kopcem Děvínem jsme vystoupili a po lesní cestě jsme stoupali směrem ke hradu 

Děvín. Poslední metry byly poněkud neschůdné, ale na hrad vystoupali všichni účastníci 

včetně pana Holase, kterému jsme nahoře zatleskali. Hrad nás překvapil nejen svojí polohou 

ale i rozlehlostí. Do dnešních dnů se zachovalo dosti zdí, z kterých je možné si představit, 
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jak byl hrad velký, pevný a nedobytný. Také prý odolal i nájezdům husitských vojsk. Děvín 

založil rod Markvarticů před rokem 1250 a ve 13. století byl v majetku krále Přemysla 

Otakara II. Byl postaven na ochranu staré obchodní cesty na sever do Lužice. Hrad postupně 

patřil dalším vlastníkům a po roce 1516 jej dostali Bibrštejnové, kteří jej rozšířili. Při 30leté 

válce byl pobořen Švédy a pak zcela zpustnul. Přesto je možné tuto zříceninu doporučit ke 

zhlédnutí, určitě stojí zato vystoupat nahoru a potěšit se i výhledem na jezero. Tím skončila 

naše cesta, a jelikož i počasí přálo turistice, byli všichni spokojeni. Chceme též poděkovat za 

perfektní výklad paní Mgr. Jeníčkové a panu Mgr. Jakubcovi, kteří nás provázeli a i po cestě 

upozorňovali na historické památky tohoto krásného kraje.  

Procházka do okolí - Hruštice 7. 5. 2013 
 

 Tento den se uskutečnila vycházka na Hruštici za poměrně vysoké účasti členů spolku. 

S historií Hruštice i Turnova nás seznámili pracovníci turnovského muzea paní Jitka 

Petrušková a pan Mgr. Jiří Sajbt. 

 Zdaleka viditelný kostel sv. Matěje na Hruštici (jeden z šesti turnovských kostelů) byl 

původně gotický, naposledy upraven v roce 1894. Vnitřní zařízení vyrobili řezbáři Petr 

Bušek a synové ze Sychrova. 

Něco z historie:  

 S názvem Hruštice se pro jednu z nejstarších a kulturně nejvýznamnějších lokalit v 

Českém ráji setkáváme již v první polovině 13. století. Byla sídlem Jaroslava z rodu 

Markvarticů, jenž se psal po svém sídle z Hrutwice (1234 – 1269). Tento Jaroslav je 

předkem pozdějších pánů na Rotštejně a na Valdštejně. 

 Vlastní dějiny vsi Hruštice splývají s dějinami pánů z Rotštejna, jimž po věky 

náležela. V písemných pramenech se připomíná zejména Vok z Rotštejna, který roku 1318 

pohnal před královský soud více jak 150 okolních šlechticů (Desky zemské I–57–60). Páni z 

Rotštejna vykonávali podací právo na plebánii hruštickou společně s pány z Valdštejna. 

Rotštejn se v souvislosti s kostelem svatého Matěje objevuje v historických pramenech ještě 

mnohokrát. Roku 1415 Žofie z Rotštejna (dcera husitského hejtmana Jana Čapka ze Sán) 

obdarovala kostel velkým darem. 

 Za husitských válek je již Rotštejn zmiňován jako hrad pustý. Ve stejnou dobu zanikla 

i ves a plebanie hruštická. Konfiskační protokol z roku 1547 připomíná již pouze kostel sv. 

Matěje a okolo ves stojící. Touto listinou je připojen „…co kostel filiální a pohřební i s 

osadou k němu náležející k děkanství turnovskému.“ 

 Nalevo od kostela odpočívají vojáci, kteří zemřeli v turnovských nemocnicích po 

zraněních v bitvě u Jičína roku 1866. 12. dubna 1868 se na návrší hruštickém mezi sousedy 

turnovskými pod praporem ostrostřeleckého sboru a vzbouřeným lidem Podkrkonoší strhla 

bitka, ve které Turnovští zvítězili. 

 V noci ze 3. na 4. srpna 1890 se nad Turnovem přehnala strašlivá bouře. Během tohoto 

řádění živlu zapálily podle očitého svědka dva blesky kostelík. Obětavým občanům se 

podařilo zachránit oltářní kámen, dřevěné sochy, kříže, tři lavice a několik drobností. 

 Požár trval necelé čtyři hodiny a během něho bylo zničeno celé zařízení včetně tří 

zvonů. Kostel byl obnoven v letech 1883 – 1894 včetně všech tří zvonů. 
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 Dvacáté století se ke kostelu nechovalo zrovna nejlépe. Dva velké zvony byly 

odvezeny za druhé světové války. V roce 1978 tady měla být zřízena rozlučková síň, které 

by musely ustoupit mimo jiné také hroby v nejstarší části hřbitova. Kostel byl zcela 

vystěhován. Město od tohoto záměru ustoupilo a v roce 1997 vrátilo značně poničený kostel 

církvi. Ihned byly zahájeny opravy. Kostel svatého Matěje byl znovu vysvěcen na podzim 

roku 2001. 

 Část finančních prostředků na opravu této památky poskytli občané obce Mírové pod 

Kozákovem (historicky část původního panství rotštejnského a sama obec zaplatila novou 

elektroinstalaci). U vstupu na hřbitov je na ohradní zdi tabulka s historií místa. 

 

Prameny: PhDr. F. Gabriel, PhDr. M.Ebel - Stavebně historický průzkum hradu Rotštejna 

Josef V. Scheybal – Kraj kolem Jizery, V. Kudrnáč – Filiální kostel na Hruštici, archiv OKS 

článek převzat ze stránek OKS www.interdata.cz/oks 

 

Nyní je před hřbitovem nově 

umístěna informační tabule 

naučné stezky s informacemi o 

roku 1866. 

 

 

 

 

       U této památné hrušně jsme se vyfotili. 

 

Nedaleko od kostela se 

nachází i památný 

strom, podle jehož 

druhu byla pravdě-

podobně tato část 

Turnova pojmenována. 

Je to majestátná planá 

hrušeň nad silnicí 

směrem do Bělé. 
 

http://www.interdata.cz/oks
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Výlet Sychrov zámek - klenotnice 17. 5. 2013 

 V pátek se uskutečnil zájezd na 

Sychrov za nečekaně krásného sluneč-

ného a teplého počasí. Účastníci si 

prohlédli zámeckou klenotnici, zahradu 

a obnovenou oranžerii.  

 Členové spolku před oranžerií v 

parku při návštěvě sychrovského zámku 

a klenotnice turnovského rodáka, 

světoznámého zlatníka 

Františka Khynla (1907- 2003). 

 

 Vítání občánků - 18. 5. 2013  

 

Vítání nových občánků Turnova 18. 5. v Galerii Muzea Českého 

ráje, na kterém se opět podíleli členové spolku.  

Na snímku je malá Karolina Chama, vnučka Ivana Veselého, 

bývalého jednatele spolku.  

Turnaj ve hraní karet - 21. 5. 2013 

 V úterý 21. května se uskutečnil TURNAJ VE HRANÍ KARET - Prší, Mariáše v 

restauraci Divizna, kde se scházíme pravidelně každé úterý. 

Návštěva Votrubcovy elektrárny Turnov – 29. 5. 2013 

Velký zájem mezi členy spolku byl o návštěvu 

Votrubcovy elektrárny. Všichni s obdivem 

sledovali hukot turbín, které pracují od roku 

1920 naprosto spolehlivě a dodávají elektrický 

proud do rozvodné sítě. Po modernizaci byl 

provoz vybaven počítači, které hlídají bez-

chybný chod elektrárny a usnadňují tak 

obsluze práci.  
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

 

XII. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:30 hodin 
 

Vstupné 50,- Kč 
 Doprava je možná turistickými autobusy z Turnova. 

 Odjezd v 15:20 hod z Terminálu – červená trasa, 

 Zpět v 18:37 hod od zámku – žlutá trasa 

 

Sobota 27. července  

 

JANA HERYÁNOVÁ 

soprán 

 

FRANTIŠEK LAMAČ 

housle 

 
Árie ze světových oper, 

atraktivní melodie  

ze světových muzikálů 

 

Sobota 13. července 

 

MUSICA PUELLA 

 
Vokální sexteto 

 
Skladby z přelomu baroka 

a renesance v doprovodu 

dobových hudebních 

nástrojů 

 

 

Sobota 24. srpna  

 

BOHUSLAV LÉDL 

klavír 

 

MARTIN HYBLER 

klavír 

 

Klavírní skladby 

z repertoáru obou 

skladatelů 
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