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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 na internetu na webových stránkách Města 

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

a ve vývěsních skříňkách spolku v ulici 5. května, v sídlišti u nádraží v ulici Kosmonautů a 

v ulici U Tří svatých. 

Na stejných stránkách najdete i fotografie z akcí spolku ve fotogalerii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Podzimní motiv  (JD) 

          Dočkáme se takové zimy?  (JD) 

 

 

 

Upozornění 

 

Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského. 

 
 

 

Vydání časopisu Náš Turnov je finančně podpořeno z rozpočtu města Turnov. 
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Kraje slaví 20 let 

 
 V letošním roce uplynulo 20 let od nového rozdělení republiky na samostatné správní 

celky – kraje. Kraje na území dnešních Čech byly vymezeny  již v období 

od středověku     (v Čechách od 13. století).  Přemysl Otakar II. jimi nahradil původní zřízení 

hradské. Jednalo se o 12 krajů. V 19. století bylo krajské uspořádání zrušeno, aby bylo ve 20. 

století opět zavedeno. O krajích na Moravě se hovoří teprve od 16. století a pravidelná kraj-

ská organizace se rozvinula až po Bílé hoře (vznik krajů datován rokem 1637), kdy se země 

dělila na 5 krajů. Krajské zřízení bylo ve Slezsku zavedeno teprve roku 1783. Reskriptem 

Marie Terezie z 23. ledna 1751 byly čtyři plošně největší české kraje rozděleny, počet krajů 

v Čechách se tak zvýšil na 16.  

V revolučním roce 1848 došlo k závažným změnám ve struktuře i činnosti rakouské 

správy. Předně byla zrušena vrchnostenská správa a nahrazena byla správou státní.  Zcela 

nově byly zřízeny okresy v čele s okresními hejtmany. Podle ústavy nově vznik-

lé Československé republiky již země (v Česku země Česká, země Moravská, země Slezská) 

neměly žádnou autonomii, ani zemský sněm či jiný zákonodárný orgán. Tatáž ústava také 

navrhla nové administrativní členění státu na menší župy, které by zcela nahradily stávající 

členění na země. Tatáž ústava také navrhla nové administrativní členění státu na menší župy, 

které by zcela nahradily stávající členění na země. V českých zemích bylo navrženo 15 žup. 

Toto členění ovšem nikdy nebylo uvedeno do praxe, s výjimkou využití ve volbách jako vo-

lební kraje. 

 Po Mnichovské dohodě bylo od Česka odděleno pohraniční území s převahou němec-

kého osídlení. Po mnichovských událostech přijal Parlament Československé republi-

ky ústavní zákon o autonomii Slovenskej krajiny a ústavní zákon o autonomii Podkarpatské 

Rusi. Republika se tím změnila ve federaci. Po vstupu německé armády do „zbytkového 

Česka“ byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava, jenž členil území na dvě země, jimiž by-

ly Čechy a Morava. Země se dále členily na oberlandráty.  

Po osvobození v květnu 1945 byly v restaurovaném Československu v podstatě obno-

veny správní poměry z doby před Mnichovskou dohodou. Nová lidově demokratická ústa-

va zavedla namísto zemského zřízení krajské, což bylo realizováno k 24. prosinci 1948 zá-

konem o krajském zřízení. Kraje byly nově vytvořeny 24. prosince 1948. Na území dnešní 

České republiky tak vzniklo 13 krajů (+ hlavní město Praha s postavením kraje). V čele kaž-

dého kraje stál krajský národní výbor (KNV). „Malé“ kraje z roku 1948 však z různých dů-

vodů brzy přestaly vyhovovat, proto se vedení státu rozhodlo přistoupit k jejich reformě.        

V roce 1960 vzniklo proto osm krajů.  

Po roce 1989 probíhaly dlouhé diskuse o nutnosti a formě územní samosprá-

vy. Zvítězil názor, že bude zavedeno krajské zřízení s omezenými pravomocemi. V České 

republice  vzniklo k 1. lednu 2000  14 samosprávných krajů. Původně byly všem krajům dá-

ny názvy podle jejich sídel, několik krajů se ale během prvních let přejmenovalo. Také došlo 

k dílčím úpravám hranic v zájmu přirozené spádovosti.  

 Město Turnov mělo vždy problémy, díky umístění na hranici několika krajů. Všichni 

pamatujeme příslušnost ke kraji Východočeskému. V současné době patří Turnov do kraje 

Libereckého, který tvoří tři okresy – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Po 

Praze je Liberecký kraj druhým územně nejmenším krajem Česka, jeho rozloha zabírá cca 

4 % území České republiky. Žije zde přibližně 444 tisíc obyvatel.  

 
Jaromír Ducháč 
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Jan Amos Komenský 

 
V letošním roce vzpomeneme i na „Učitele národů“ – J. A. Komenského, který ovliv-

nil způsoby výuky snad na celém světě a je stále uznávaný jako teoretik pedagogiky a autor 

mnoha spisů.  

Jan Amos Komenský, latinsky Johannes Amos Come-

nius, byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších 

českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.  Byl jediným tvůr-

cem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy      

v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výcho-

vy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků        

a sám sepisoval originální učebnice. Literární odkaz Jana 

Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 

1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latin-

sky i bohatou a působivou češtinou. Jeho ideálem by-

la pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, za-

nechal však také díla teologická i teosofická. Do obecného po-

vědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného 

díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. 

Místo jeho narození není známo. Jako pravděpodobná 

místa se uvádějí Uherský Brod nebo Nivnice. Jisté je, že se na-

rodil na Moravě a Moravu celý život považoval za svou vlast. Jan žil s rodiči v Uherském 

Brodě (pocházel z měšťanské rodiny). Jeho otec Martin Segeš byl významným čle-

nem Jednoty bratrské, jeho matkou byla Anna Chmelová. Roku 1608 začal studovat 

na latinské škole (gymnáziu) v Přerově, odkud v roce 1611 odešel na vysokou školu 

do Herbornu.  

Roku 1613 Jan navštívil Amsterdam, v té době vysoce rozvinuté město Evropy. Odtud 

se vypravil na univerzitu do Heidelbergu v Německu. V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele 

a následně odešel do Fulneku, kde působil jako rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty 

bratrské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu Magdalénu Vizovskou. Po poráž-

ce stavovského povstání (1621) byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech 

v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po roce ukrývání (ro-

ku 1622) mu na mor zemřela žena a jeho dvě děti. V roce 1624 začal Jan působit v Brandýse 

nad Orlicí, kde se seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou Cyrillovou. Na podzim ro-

ku 1627 se během svého tajného pobytu ve východních Čechách seznámil s Kristinou Ponia-

towskou, schovankou Angeliny Zárubové z Hustiřan, majitelky panství Horní Branná. Se-

dmnáctiletá Kristina trpěla duševní chorobou, prý po zhlédnutí komety. V roce 1628 odešel 

(spolu s rodinou a Poniatowskou) do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské 

víry. Začal psát učebnice a připravoval plán na zlepšení organizace školství. Byl zván 

na univerzity několika zemí, nabídky však odmítal. První významnou nabídku (zprostředko-

vanou Samuelem Hartlibem) Jan přijal až roku 1641, kdy se rozhodl vyhovět pozvá-

ní anglického parlamentu na přednáškové turné, během něhož vystoupil i před Královskou 

akademií věd. 

 Roku 1642 odešel přes Amsterdam do Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu 

tamního školství a napsal pro ni učebnice. Roku 1648 se společně s těžce nemocnou manžel-

kou vrátil zpět do Lešna, kde působil jako biskup. V Lešně jeho druhá že-

na 26. srpna zemřela a již o rok později se v Toruni oženil potřetí.  

*28. března 1592 
 †15. listopadu 1670 

Amsterdam 
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Roku 1651 přijal pozvání sedmihradského knížete Zikmunda Rákocziho do Šarišského 

Potoka, kde měl u jeho dvora organizovat reformu školství 

a pansofickou sedmiletou školu. V letech 1654–1656 opět pobý-

val v Lešně.  Roku 1654 Švédsko napadlo Polsko a při následném 

požáru přišel téměř o všechen majetek i cenné rukopisy ja-

ko Česko-latinský slovník, na kterém pracoval prakticky celý ži-

vot a který považoval za stěžejní dílo. Konec svého života (14 let) 

strávil v holandském Amsterdamu v bytě na jedné z nejlepších 

ulic, kde se konečně mohl v klidu a pohodlí věnovat pracím vše-

nápravným. V Amsterdamu byla vydána polovina z celého Ko-

menského díla. Zemřel po dlouhodobých zdravotních problé-

mech, ve společnosti své ženy Jany. Byl pohřben v kostelíku 

v Naardenu. 

Vysoce oceňoval význam výchovy. Podle něj by žádné dítě 

nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané 

dítě lze alespoň poněkud vychovat. Klade důraz na význam káz-

ně. Odmítá tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je 

v určitých případech připouští. 

 

Ve svých spisech navrhoval Komenský tuto školskou organizaci: 

 od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma. 

 od 6 do 12 let navštěvují děti školu obecnou, která by měla být v každém městě 

i vesnici. 

 od 12 do 18 má mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém 

městě. 

 od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání akademie, která by měla být v každé zemi. 

 

Děti dělil podle nadání:  

 bystré, dělají radost 

 bystré, líné 

 bystré, vzpurné 

 s nedostatkem bystré mysli 

 s nedostatkem bystré mysli, líné 

 s nedostatkem bystré mysli, vzpurné 

 

Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Rodiče a učitel mají být vhodným příkla-

dem pro dítě a vést jej ke správné životosprávě.  

Jan Amos Komenský vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal přede-

vším česky, latinsky a německy. 

Nejvíce známá jsou díla: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj 

srdce, Orbis pictus (Svět v obrazech), Didactica magna (latinsky Velká didaktika), Informa-

torium školy mateřské. 
 

Zdroj Wikipedie                                                                                                                        Jaromír Ducháč 
 

  

Nejstarší dochovaný 
rukopis z roku 1611 
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Bitva na Bílé hoře 

 
 S nástupem Habsburků na český trůn (roku 1526) docházelo k stálým sporům mezi 

nimi a českou šlechtou. Habsburkové chtěli neomezeně vládnout a oslabovali pravomoci 

českých úřadů, které ovládali šlechtici. V českých zemích mohli dosud lidé vyznávat vedle 

katolického náboženství i jiné nekatolické víry. Tuto nábo-

ženskou svobodu začali Habsburkové jako vášniví katolíci 

omezovat. Začali podporovat pouze katolické kněze a kláš-

tery. Rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou vedly na-

konec k vojenskému střetnutí. 

Bitva na Bílé hoře, svedená v neděli 8. listopa-

du 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války.       

V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády 

katolické. Stavovské vojsko se rozložilo nedaleko praž-

ských hradeb na návrší Bílá hora, které k severu a západu 

prudce klesá zhruba o 50 výškových metrů do údo-

lí Litovického potoka. Pravé stavovské křídlo se opíralo 

o vysokou zeď rozsáhlé obory u letohrádku Hvězda a levé křídlo bylo posíleno dělostřelec-

tvem. Císařská část armády tvořila pravou část uspořádání a skládala se ze tří šiků, první tvo-

řily dvě pěší tercie (reálný počet mužů se pohyboval kolem 4000) a napravo od nich valon-

ské pluky. Ligistická armáda, která ležela nalevo od císařské, byla seřazena do čtyř šiků.  

Katolické armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně početnou stavovskou ar-

mádu. Bitvy se účastnilo 48 000 bojovníků a znamenala faktický konec českého stavovského 

povstání. V té době už existoval letohrádek Hvězda, Nejznámější, ale také nejvíce diskuto-

vanou částí bitvy se stala nadcházející závěrečná část útoku katolických sil na pravé křídlo 

stavovské armády. Tato část je známa tím, že se jí zúčastnily především jednotky 

z německých zemí najaté za peníze moravských stavů pod vedením Jindřicha Šlika, spolu 

s částí Thurnova pěšího pluku pod velením Františka Bernarda z Thurnu. Thurnovi se poda-

řilo ustoupit, ale Šlikovi již ne. Na české straně padlo v řádném boji poměrně málo lidu, 

mnoho vojska však bylo pobito na útěku.  Nejvíce pěchoty a 

jízdy zahynulo u letohrádku Hvězda. Počet padlých mohl 

tedy být kolem 5 000 mužů. Zpráva o nešťastně svedené 

bitvě ohromila skoro veškeré třídy pražského obyvatelstva, 

odjezd Fridricha Falckého z královského sídla způsobil na-

prostý zmatek a zděšení. Král zapomněl na svou královskou 

povinnost a jako psanec utíkal ze země. Bitva zpečetila 

osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let 

ovlivnila osud českého státu.  

Dnes je Bílá hora 380 m vysoká vyvýšenina při zá-

padním okraji Prahy na hranici souvislé pražské zástavby. 

Většinu někdejšího bitevního pole pokrývají vily z první po-

loviny 20. století. Jen vlastní temeno návrší představuje ote-

vřené pole s malou mohylou a pomníčkem z roku 1920 na 

paměť třístého výročí bitvy. Ve vilové části sousední čtvr-

ti Břevnov je na památku bitvy jedna z místních ulic pojmenována jako ulice Osmého listo-

padu.  
Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1620
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_hora_(Pra%C5%BEsk%C3%A1_plo%C5%A1ina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1reck%C3%BD_potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda_(letohr%C3%A1dek)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercie_(vojensk%C3%A1_jednotka)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda_(letohr%C3%A1dek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_%C5%A0lik
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Bernard_z_Thurnu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohyla
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99evnov
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Z nedávné historie Turnova 

 
 Před 80 lety vydala Národohospodářská propagace Čech a Moravy v Brně zajímavou 

publikaci „Turnov město a jeho kraj“ pod záštitou městské rady v Turnově. Na obsahu pu-

blikace se podílela redakční rada ve složení: Josef  Herbst, J. Honner, Jan Knob, Jan Polák, 

Josef Varcl, Karel Vik, Karel Zakouřil a Vlad. Zlámal. Rozsáhlá publikace obsahuje mnoho 

zajímavých údajů o městě, o sportu, kultuře, školství, peněžnictví, průmyslu, obchodu a ze-

mědělství na Turnovsku. V nelehkých podmínkách okupace vzniklo dílo, které má přede-

vším historickou cenu, protože zahrnuje hospodářské a kulturní dění tehdejší doby. 

Z činnosti spolků jsem vybral následující článek, pod kterým je podepsán Josef Pochop. Ze 

zaniklých institucí reklamní stránku na hotel Modrá hvězda a z dosud činných elektrárnu    

E. Votrubce. V textech je ponechán dobový pravopis.  
Jaromír Ducháč 

 

Šlechtův stůl pravdy v Turnově 

 
Mezí turnovskými spolky zaujímá velmi čestné místo Šlechtův stůl pravdy. Je to dobro-

činný spolek, který pro chudé žáky a studenty místních škol vaří chutné a výživné polévky. 

Založil jej před padesáti a pěti lety turnovský lidumil, továrník František Šlechta.   V hostinci 

»U bažanta« shromažďoval kolem sebe společnost dobrých 

lidí, kteří ani při své zábavě nezapomínali na lidskou bídu. 

V útulném koutě oblíbeného hostince stál jejich »stůl prav-

dy«, u kterého se každé nepravdivé slovo a usvědčená lež 

trestaly pokutou do spolkové pokladničky. Z výtěžku těchto 

pokut, rozmnožovaných hojnými dary, vařily se polévky pro 

chudé žáky nově zřízené školy zlatnické a kamenářské, 

později i pro děti škol národních. Ze stolní společnosti vzni-

kl spolek s podivným jménem: Šlechtův stůl pravdy. Léta 

ubíhala, strávníků přibývalo. Bylo nutno najmouti stálou 

kuchařku a zříditi řádnou kuchyni. Dnes má Šlechtův stůl 

pravdy dvě kuchyně, jednu ve škole chlapecké, druhou ve 

škole dívčí, obě pohodlně zařízené a s prostornými jídelna-

mi pro mladé strávníky. V posledních letech se vaří polévky 

i pro nemajetné žáky živnostenských škol pokračovacích i 

pro chudé studenty. 

Největšího výkonu dosáhl spolek v minulých letech, kdy počet strávníků převýšil číslo 

1500. Za jediné stravovací období ve školním roce 1939/1940 rozdělil mezi žactvo turnov-

ských škol celkem 133.847 porcí polévky a rozdal 129.582 housek. Celkový náklad obnášel 

57.854 K. 

Takto vypadá Šlechtův stůl pravdy ve světle číslic. Koná více než půl století dobré sociální 

dílo, které nelze ani zhodnotit ani ocenit. Předsedou tohoto podivuhodného spolku je nyní 

továrník František Pospíšil, přímý pokračovatel v díle šlechetného zakladatele, který mu dá-

vá nejen značné podpory hmotné, ale i krásnou ideovou náplň, směr a cíl. 

Polévky Šlechtova stolu pravdy jsou pro mládež turnovských škol pravým dobrodiním. 

Zvláště dětem přespolním jsou velmi vítány. 
 

Josef Pochop
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Elektrárna firmy Ing. Emil Votrubec, Turnov 

 
Elektrárna byla původně vybudována v roce 1906 mlynářem Emilem Votrubcem v t. zv. 

»Podkostelním mlýnu«, kde postavena 1 Francisova turbina o výkonnosti 60 ks, akkumulá- 

torová baterie o 144 článcích a 2 parní lokomobily o výkonu 40 a 60 ks. 

Dodáván byl stejnosměrný proud 220V a sice do části města Turno-

va a přilehlých obcí Daliměřic s osadou Hrubý Rohozec a Nudvojo-

vic, kde největším odběratelem bylo hlavní nádraží. V letech 1920 

až 1923 provedl nynější majitel úplné přebudování podniku. Posta-

veny tři vodní turbiny Francisovy o úhrnném výkonu 475 ks, dva 

třífázové generátory o výrobním napětí 6600 V, výkonu 256 kW. 

Provedeno velmi nákladné probagrování a výkop přívodného a od-

padového náhonu Malé Jizery, čímž docíleno užitečného spádu 3,3 

m. Až dosud dodávaný stejnosměrný proud 220 V změněn na třífá-

zový a rozvodné sítě postupně upraveny pro dodávku střídavého 

proudu 380/220 V a to nejdříve v nynějším Nádražním předměstí a 

pak téměř v celé oblasti dodávky proudu v Turnově. V roce 1921 

navázala elektrárna spojení s tehdejším Svazem okresů, obcí, hospodářských družstev pro 

dodávku elektrické energie v Hradci Králové a počala s dodávkou proudu do právě stavě-

ných primérních sítí tohoto Svazu. Později v roce 1923 počala pracovati paralelně s parní 

elektrárnou v Poříčí u Trutnova (Trautenau) a to jednak dodávati přebytečnou energii do sítí 

Svazu nynější Východočeské elektrárny, akc. spol. v Hradci Králové, jednak v době nedo-

statku vody hlavně v zimě, odebírán proud ze sítí této elektrárny. Tato spolupráce se zvláště 

osvědčila v kruté zimě 1928/29, kdy veškerá spotřeba proudu v lednu až březnu 1929 byla 

bezvadně kryta touto elektrárnou, neboť síla 

ledu na řece Jizeře byla nejméně 1 m. Elek-

trárna zaměstnává 19 zaměstnanců včetně 

úředníků a jejího ředitele Václava Jermáře. 

Upotřebení elektrické energie bylo daleko-

sáhlé. Již v roce 1936 zavedl továrník Ant. 

Schmidt ve své brusírně tavení skla v elek-

trických pecích, které se velmi osvědčilo         

a  v roce 1940 Josef Čejka, továrna velocipédů      

v Nádražním předměstí elektrickou pec na 

smaltování o výkonu 24 kW za použití levného 

nočního proudu  ku posledních letech zavedením velmi výhodných sazeb bytových dle 

osvědčeného vzoru   u VČE a zlevněním dodávaného proudu pro domácnosti a sice pro mě-

síce zimní říjen až březen 1 K za 1 kWh a pro ostatní měsíce duben až září 65 hal. za 1 kWh 

nastalo značné používání elektr. proudu v domácnostech.  V roce 1940 z celkového počtu 

1585 konsumentů používalo výhod bytové sazby 652 konsumentů, tedy 41%. V těchto do-

mácnostech spotřebováno 250.432 kWh, kdežto v roce 1939 všech 1343 domácností spotře-

bovalo pouze 106.500 kWh, v čemž je nejlépe viděti výhodnost sazeb pro domácnosti a 

značné používání elektrického proudu ku vaření a topení. Elektrické kuchyňské sporáky se 

tak osvědčily a tak rychle jejich počet i v městech se zavedeným plynem stoupá, že možno 

dnes s určitostí předpověděti, že v dohledné době bude používán elektrický sporák pro svou 

čistotu, láci a dokonalost pokrmů v každé domácnosti. 
 

Emil Votrubec, za-

kladatel elektrárny 

Elektrárna firmy Ing. Emil Votrubec 
 (Kresba Vl.  Zlámal, Brno) 
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Vojtěch Rón 
 

Vojtěch Rón se narodil 26. 11.1930 v Turnově do rodiny, která byla divadelně velice 

aktivní. Jeho otec byl jedním z předních členů ochotnického spolku Antonín Marek. Není 

proto divné, že Vojta měl k divadlu tak vřelý vztah. Po skončení základního vzdělání, na 

přání svého otce, studoval na „šperkárně“ obor stříbrník a rytec. 

Poprvé se na jevišti našeho divadla objevil ve čtrnácti le-

tech v roce 1944 ve hře Strakonický dudák v režii mého otce. 

Po válce ochotníci začali znovu hrát a Vojta dostává příležitost 

uplatnit svůj nesporný talent. Z plakátů spolku jsem napočítal 

36 her, ve kterých vystoupil. O jeho životní cestě rozhodla hra 

F. L. Věk, ve které hrál Vojta titulní roli. Režíroval Karel Sajíc. 

Hru při své návštěvě u příbuzných v Turnově shlédl ředitel       

a režisér Vinohradského Divadla Jan Škoda a doporučil mu, 

aby se divadlu věnoval profesně. 

Tak Vojta úspěšně složil přijímačky na AMU a začal 

studovat herectví. Ve stejné třídě s ním studují Petr Haničinec, 

Alena Vránová, Josef Zima, Vladimír Brabec a Jana Štěpánko-

vá pozdější manželka našeho rodáka, režiséra Jaroslava Dudka. 

Profesorem tohoto ročníku je Otomar Krejča. Po ukončení stu-

dia dostává Vojta umístěnku do oblastního divadla v Mladé 

Boleslavi, kde v té době hraje i Vlasta Burian. V roce 1960 přechází do Divadla F. X. Šaldy 

v Liberci, kde hraje až do důchodu v roce 1990. 

Měl řadu nabídek z divadel v Praze, ale Vojta 

zůstal věrný rodnému kraji. 

V Divadle F. X. Šaldy za dobu svého pů-

sobení vytvořil řadu vynikajících postav, napří-

klad Saliéry v Amadeusovi, Napoleon ve hře 

Světa pán v županu, Veleba ve Veselých panič-

kách windsorských a mnoho dalších rolí. Mohli 

jsme ho spatřit i na filmovém plátně v roli mlyná-

ře v Babičce, či v Arše bláznů a dalších. Vojta 

byl i autorsky činný, po letech hledání v archi-

vech v oblasti Turnova, Železného Brodu a dalších v Horním Pojizeří a severovýchodních 

Čechách, autorsky vydal knihu „Lidové pašijové divadlo v českých zemích“. Jako badatel    

v této oblasti dostal v roce 2001 pamětní medaili Filozofické Fakulty Karlovy Univerzity za 

badatelský přínos české tetralogii. 

Jím upravená hra O umučení Ježíše Krista byla hrána i na scéně Národního Divadla. 

Vojta na své členství v ochotnickém spolku Antonín Marek nikdy nezapomněl a při význač-

ných příležitostech Turnova, či spolku u nás hostoval. Při oslavách 700 let města Turnova, 

hrál postavu Vrchního v Lucerně, v roce 1976 pak roli Dubského v Našich furiantech. Se 

spolkem vystupoval při různých vzpomínkových pásmech oslav Antonína Marka, či rodáků 

v Turnově i Praze. 

 

Vojtěch Rón zemřel v Liberci 17. října 2007. 
Jan Sajíc 

 



                   Časopis Náš Turnov č. 61 – prosinec 2020, strana 11  

Koncerty na Hrubé Skále se opět vydařily 

 
S velkými obavami jsme připravovali jubilejní XX. ročník Letních koncertů vážné 

hudby na Hrubé Skále. Počáteční přípravy tentokrát ohrozila, jako ostatně všechny veřejné 

akce, začínající virová epidemie a my jsme se už postupem doby smiřovali s tím, že tento, 

tolik očekávaný ročník, budeme muset zrušit. A to i přesto, že jsme už jeho celý program 

inzerovali v rodáckém časopise „Náš Turnov“ i na stránkách turnovských propagačních listů. 

Na poslední chvíli nám ale účast potvrdili všichni vystupující a pak se rozběhl známý kolo-

toč s opětovným zajišťováním termínů pro hruboskalský kostel. Pochopitelně i tisk, distribu-

ci a vylepení plakátů a také rychlé opětovné zajištění finančních prostředků od našich stálých 

sponzorů. Měli jsme veliké štěstí. Všichni nám vyšli vstříc a zbývalo jen nakonec čekat, zda 

nová situace neodradí naše stálé posluchače. Kupodivu, naše obavy se nenaplnily. Všichni 

účinkující, jakoby tušili, že jejich letošní veřejná vystoupení zřejmě budou nadlouho jedny   

z posledních, podali vynikající výkony a my mohli konstatovat, že ten, kdo tentokrát z po-

sluchačů nepřišel, mohl jen litovat. 

 

Už první prázdninové vystoupení (11.7.)  známé sopranistky Jany Heryánové, její dce-

ry Liji a barytonisty Václava Šolce z Jičína v do-

provodu klavíristky Silvie Noskové, se stalo pro 

všechny zážitkem. Sympatická zpěvačka opět po-

dala bezvadný výkon. Například árie Rusalky byla 

v jejím podání velice sugestivní, přesvědčivá, 

vznešeně a přesto tklivě vyzněla i Gounodova Ave 

Maria. Příjemným překvapením se pro nás všechny 

stalo i krátké vystoupení její dcery, která by rovněž 

bez obav mohla nastoupit dráhu umělkyně. Po ně-

kolikaleté odmlce zde v kostelíku sv. Josefa opět 

dobře zapůsobil i Václav Šolc. 

 

 

 

Skutečným, ačkoliv trochu očekávaným pře-

kvapením, se stala hruboskalská premiéra houslové-

ho virtuóza s ruskými kořeny, Alexandra Shonerta 

(1.8.). V doprovodu klavíristky Natálie, jeho matky, 

jsme tentokrát zažili koncert opravdového virtuóza, 

při jehož hře jsme mnozí ve skvělém akustickém 

prostředí kostelíka chvílemi ani nedýchali. Avšak 

mistrovských výkonů jakoby tentokrát nebylo dost.  

Hned o týden později (8.8.) jsme se mohli po-

těšit malebným zvukem hoboje a anglického rohu 

nestárnoucího virtuóza, Jana Adamuse, v doprovodu 

výborného klavíristy Martina Levického. Známé trio, 

obnovené po odchodu houslistky Jitky Adamusové 

Markétou Vokáčovou, opět zazářilo na umělecké 

scéně a právě tak i mladá subtilní umělkyně.  

Silvie Nosková, Jana Ryklová, MUDr. 
Václav Šolc, Ryklové její dcera Lija 

Alexander Shonert 

s matkou a syny. 



Časopis Náš Turnov č. 61 – prosinec 2020, strana 12 

A to nejen ve společné souhře, ale především v sólovém vystoupení Saint Saenseho 

Introduction et rondo capriccioso, doslova nadchla publi-

kum. Škoda jen, že právě tento mistrovský koncert navští-

vila jen třicítka posluchačů.  

Zato tenorista Jakub Pustina (15.8.) si na nepřízeň 

posluchačů nemohl stěžovat. Šedesátka lidí z Turnova a 

okolí si přijela poslechnout výkon charismatického zpě-

váka, který už nejednou překvapil posluchače na předních 

scénách doma i v zahraničí. Stále mladý umělec s sebou 

kvůli virové epidemii tentokrát nepřivezl žádného ze za-

hraničních hostů, jak bývá jeho zvykem, ale zvolil svého 

přítele z nedalekých 

Semil, méně známé-

ho, avšak velmi nadějného basistu Pavla Kobrleho. Je-

jich duet opět na klavír bezvadně doprovodil dirigent 

orchestru Bratislavského národního divadla s příznač-

ným jménem, Branko Ladič a posluchači byli nadšení. 

Překvapením se stalo i závěrečné vystoupení tohoto roč-

níku (29.8.) tria učitelů Základní umělecké školy v Tur-

nově, ve složení Šárka Košťálová-housle, Michaela Fal-

tusová-violoncello a Bohuslav Lédl-klávesy. Kdo čekal 

jen pouhé „kantorské“ představení pedagogů svých žá-

ků, byl jistě velmi příjemně překvapen. Bezvadná souhra 

mladé trojice, brilantní výkon jednotlivců i v náročných skladbách byl srovnatelný s výkony 

předchozích hudebníků a dal tušit, že o těchto „domácích“ umělcích v budoucnu ještě mnoho 

uslyšíme. 

Závěrem je třeba připomenout, že mimořádný význam pro nás tentokrát měla finanční 

podpora našich stálých sponzorů. Především jejich ochota, 

spolehlivost a věrnost i v době velké nejistoty toho, že 

celý ročník budeme muset nakonec zrušit a peníze vracet. 

Se štěstím se tak nestalo, a tak zcela mimořádný příspěvek 

MUDr. Marcela Nesvadby, stálá podpora Nadace B. J. 

Horáčka Českému ráji, dále pak příspěvky turnovských 

podnikatelů: Ing. Václava Formánka, Karla Zimy z Hote-

lu Štekl a Františka Zikudy, nám pomohly uspořádat tak 

rozsáhlou akci a to jen s minimální dotací spolku. Těší nás 

i přízeň a otevřený přístup k našemu počínání nového 

představitele Římskokatolické církve v Rovensku pod 

Troskami, Tomasze Dziedzice, který převzal pozici po 

přívětivém a lidském faráři, panu Františku Kocmanovi. 

Pochopitelně, že všechno naše úsilí by nemělo smysl bez podpory našich posluchačů. 

Důvěra v to, že jim dovedeme připravit krásné zážitky a proto si oni opět rádi přijedou po-

slechnout živou hudbu starých mistrů v bezvadném akustickém prostředí, i důvěra naše v 

jejich stálou přízeň, nás naplňuje přesvědčením toho, že tyto koncerty hodláme pořádat i na-

dále. 
Text a foto Otakar Grund 

Markéta Vokáčová, Martin Le-
vický, Jan Adamus 

Branko Ladič, Jakub Pustina, 

Pavel Kobrle. 

Šárka Košťálová, Michaela Fal-
tusová, Bohuslav Lédl 
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Pražská pobočka Spolku rodáků a přátel Turnova 

Milí rodáci! 

Život s coronavirem nás všechny donutil k samotě v izolaci. Naposledy jsme se sešli  

5. září 2020 tradičně na Vyšehradě u hrobu Antonína Marka. Dalším aktivitám už zabránila 

pandemická opatření. 

Žijeme, jak to nejlíp umíme a jak to jde. Vzpomínáme na naše členy, jak se jim asi da-

ří zvládat tuto pohnutou dobu, plnou odloučení od milých přátel, od rodin. Jsme většinou      

v seniorské věkové skupině, tedy té nejvíce ohrožené. Tak musíme být obzvláště opatrní a 

chránit se před nákazou. Ne všichni jsme dostatečně stateční. Nezapomeňte si zacvičit, pro-

běhnout se, jak to jde. Chodili jste přece do Sokola, ne? Napište nám, jak se Vám daří. Pře-

jeme všem hodně zdraví, dobrou náladu a obezřetnost. Ve zdraví se, doufejme, brzo zase se-

jdeme. Třeba na vánočním posezení ve vinárně v Jenštejnské. 

Anna Mánková, za výbor rodáků v Praze (animankova@gmail.com) 

 

Některá významná turnovská jubilea v roce 2021 

Před 150 lety, dne 17. ledna 1871, se v Turnově v rodině místní-

ho truhláře narodila Abigail Horáková (roz. Hedvika Černovická; † 7. 

listopadu 1926 v Turnově). Jako sedmnáctiletá odešla k divadelní spo-

lečnosti Vendelína Budila, po sňatku s hercem Jožkou Horákem se stalo 

její doménou vystupování v recitačních pořadech a přednes pohádek. 

Psala rovněž drobné prózy, čerpající zpravidla z hereckého prostředí     

s autobiografickými rysy. Je autorkou idylického dramatického obrazu 

Libuňský jemnostpán (o Antonínu Markovi) a hry Prstýnek (na námětu 

se podílel historik J. V. Šimák). Posledních deset let svého života strávi-

la v rodném Turnově. 

Před 150 lety, dne 15. června 1871, v Turnově zemřel František Petr Marek         

(*5. července 1790 v Turnově), mladší bratr vlasteneckého kněze P. Antonína Marka. Proslul 

jako cestovatel do Ruska (druhá výprava se synovcem Michalem Kotlerem) a obchodník s 

drahokamy, který se natrvalo usadil v Petrohradě, kde působil u carského dvora coby doda-

vatel a odhadce drahých kamenů. Závěr života strávil tento zámožný obchodník v v Turnově. 

Zde stál u založení nové odborné školy (1865). 

Před 120 lety, dne 2. srpna 1901, se v Turnově narodil Karel Kin-

ský (†28. dubna 1969 v Turnově). Absolvoval Umělecko-průmyslovou 

školu v Praze. Uplatnil se nejen jako malíř a grafik (zaměřený na grafiku 

knižní a drobnou, např. ex libris), ale také dlouholetý spolupracovník tur-

novského muzea, autor vlastivědných tisků a organizátor výstav, kronikář 

města a Spolku divadelních ochotníků Antonín Marek. 
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Před 100 lety, dne 18. dubna 1921, přišel na svět ve Svijan-

ském Újezdu Lumír Jisl (†22. listopadu 1969 v Praze), předčasně 

zesnulý archeolog spjatý se Zemským (Slezským) muzeem v Opavě 

a Archeologickým ústavem ČSAV. K archeologii jej přivedl chocně-

jovický rodák prof. Jan Filip, znalec počátků historie Českého ráje. 

Jisl se stal předním znalcem archeologie Slezska, zakládal opavskou 

expozituru Archeologického ústavu ČSAV v Brně a po odchodu do 

Archeologického ústavu ČSAV v Praze se orientoval převážně na 

středoasijskou archeologii a umění (vedení výzkumných expedic v 

Mongolsku). 

Před 100 lety, dne 9. září 1921, zemřel v Praze Jindřich Metel-

ka, rodák ze středočeských Svémyslic (*11. srpna 1854). Po studiích 

geografie a historie se stal středoškolským profesorem. Vynikl přede-

vším jako kartograf a pracovník pro české menšiny v pohraničí (zvl. 

podporoval zakládání českých škol). Za mladočechy byl poslancem 

Říšské rady i Českého zemského sněmu (zde od 1911 za volební obvod 

Mnichovo Hradiště, Turnov, Bělá pod Bezdězem). Je pohřben na tur-

novském hřbitově, jeho pomník najdeme v turnovských sadech, které 

dodnes nesou Metelkovo jméno. 

 

Před 80 lety, 30. ledna 1941, v Praze zesnul Josef Vítězslav 

Šimák (*15. srpna 1870 v Turnově), historik, první profesor historic-

ké vlastivědy československého státu na Karlově univerzitě. Před 70 

lety, dne 27. dubna 1951, v Turnově zemřela Marie Vítězslava Ježko-

vá (*10. září 1872 v Turnově), klavíristka, učitelka hudby a básnířka. 

Rodinu Šimákových a Marii Vítězslavu Ježkovou pojilo dlouholeté 

přátelství, ale o tom napíšeme více třeba někdy příště. 

 

Před 50 lety, dne 20. února 1971, zemřel v Semilech Jiří Šolc (*21. dubna 1898          

v Turnově). Stal se lékařem a byl veřejně velmi činnou 

osobností – jako člen Klubu československých turistů, 

Sdružení turnovských fotografů a turnovského Muzejní-

ho spolku i jako starosta turnovského Sokola (1946 – 

1950) a náměstek starosty sokolské župy Ještědské. Do 

turnovského muzea věnoval velkou část své sbírky mine-

rálů a zůstal po něm i jedinečný celek fotografií. Asi nej-

známější je jeho zásluha (byť vlastně dnes do značné 

míry anonymní) na vyhlášení první chráněné krajinné 

oblasti v Československu v roce 1955. Stal se jí Český 

ráj díky J. Šolcovi, tehdejšímu konzervátorovi pro ochranu přírody v turnovském okrese. 

Hana Kábová – Karol Bílek 

https://www.zsmetelkovo.cz/obrazky/_thumbs500/metelka1.jpg
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Oslavili jsme 150 let od narození Josefa Pekaře 

Už před dvěma lety se ujal Rohozecký okrašlovací spolek příprav na oslavy sto pade-

sáti let, které uplynuly od narození slavného rodáka z Malého Rohozce, známého historika, 

profesora Josefa Pekaře. Byli jsme pozváni k přípravám, kterých se pravidelně účastnili i zá-

stupci turnovského muzea, turnovské i Jenišovické radnice i učitel historie turnovského 

gymnázia, prof. Pavel Mlejnek. Předpokládaný letošní dubnový termín musel být kvůli viro-

vé nákaze nakonec přeložen na 26. září a to i s rizikem, že ani ten nebude, jako veřejná akce, 

povolen. 

Nakonec ale vše dobře dopadlo, zklamalo nás jen počasí. V takovém, „že byste ven ani 

psa nevyhnali“, se vydala padesátka nadšenců od Dlaskova statku v Dolánkách, cestou le-

movanou poznávacími panely, které 

budou návštěvníka informovat o životě 

a díle slavného rodáka. Jejich obsah 

připravil právě turnovský profesor       

P. Mlejnek, který také příchozím se 

svými studenty podával podrobnější 

informace. Na Malém Rohozci, na Čer-

navě, byl pak slavnostně odhalen žulo-

vý obelisk s plaketou J. Pekaře v režii 

ředitele turnovské knihovny, Jaroslava 

Kříže a předsedy okrašlovacího spolku 

Lukáše Berndta. Při této příležitosti 

promluvil o Pekařově životě a práci 

rektor UK v Praze Tomáš Zima, zdravi-

ce pronesli též starosta Turnova Ing. 

Tomáš Hocke, liberecká radní Ing. Kvě-

ta Vinklátová, krátce o rodáckém spol-

ku, který Pekař v Praze tehdy založil, se zmínil i Otakar Grund. Slavnostní události se účast-

nili i další vzácní hosté, jako rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof. Bo-

humil Jiroušek, poslanci Ing. Petr Beitl (ODS), prof. Ivan Jáč (ANO), David Pražák (ANO) a 

řada dalších členů spolků a organizací. Turnovský skladatel Martin Hybler zde uvedl premié-

ru své skladby, věnovanou tomuto okamžiku, s názvem „Pohled do starobyla“. Tu zahrál 

žesťový soubor Absolute Brass Qintet, pod vedením Pavla Jeníčka. Hrstka nadšenců se pak 

vydala po další trase naučné stezky až do Jenišovic, kde u rodinné hrobky Pekařů promluvil 

starosta obce Bohumil Bradáč, Pekařův synovec Ing. Josef Pekař a prof. Zdeněk Beneš z Ús-

tavu českých dějin FF UK v Praze. V areálu pivovaru na Malém Rohozci pak byl pro všech-

ny zbylé účastníky připraven filmový dokument o historiku Pekařovi, který vznikl v roce 

2005 a malé pohoštění, k dispozici byly i některé Pekařovy publikace. Odborné veřejnosti je 

známo, že profesor Pekař se vedle své vědecké práce věnoval také propagaci krajiny České-

ho ráje, kterou považoval za jednu z nejkrásnějších. Na svých domácích i zahraničních 

cestách totiž poznal, že je v ní soustředěno tak neobvyklé množství historických památek a 

přírodních krás, že je ji nutné zachovat jako přírodní skvost i pro další generace. 

Text a foto O. Grund 

Odhalení pamětní desky Josefu Pekařovi  
na Malém Rohozci 
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Činnost spolku  

 

Červen 2020 

 
 Konečně jsme se dočkali. Přísná opatření pominula, můžeme chodit bez roušek a tak 

jsme mohli uskutečnit odloženou exkurzi do vodojemu v Ohrazenicích. Ve středu 10. červ-

na se před branou vodojemu sešlo přes 40 nedočkavých, které 

přivítal Ing. Milan Hejduk, ředitel VHS Turnov. V odborném, ale 

srozumitelném výkladu vysvětlil účel stavby, postup stavby i po-

tíže, které stavba přinášela. Celkové náklady překročily částku 75 

mil. Kč. Objekt vodárny je tvořen zemními vodojemy a věžovým 

vodojemem. Propojením zdrojů vody se podařilo odstranit i pro-

blémy s výskytem nežádoucího manganu ve vodě. Po výkladu 

jsme sešli do armaturní komory, prohlédli si nerezová potrubí a 

šoupátkové uzávěry. Pak jsme již vystoupali po 96 schodech do 

výšky 16,8 m a obdivovali panoramatický výhled. Někteří stateč-

ní pokračovali po dalších 46 schodech až do vnitřku koule           

o průměru 8 m do výšky 27,5 m. Koule vyrobená z ocelového 

plechu tl. 10 mm pojme 150 m
3
 vody a celková hmotnost činí 

185 tun. Stavba zajišťuje dostatek pitné vody do budoucna a samotná věž je ozdobou města. 

Plni dojmů jsme pak lesem vyrazili do Rohozecké restaurace, která prošla nákladnou rekon-

strukcí a poskytuje kvalitní služby. Po vydatném občerstvení jsme se autobusem vrátili do-

mů. 

 

 Další akcí spolku byl výlet auty do oblasti Lužických hor. Tradičně ve středu 21. 

června se sešlo na parkovišti v Maškovce rekordních 8 posádek s 30 výletníky. Cesta vedla 

nejprve do Hamru na Jezeře, kde jsme z hráze jezera sledovali v dálce Ještěd, poblíž hrad 

Děvín. Došli jsme i do Dvořákových katalpových sadů se sousoším Piety a na Křížovém 

vrchu zahlédli kulturní památku kapli sv. Panny Marie zasvěcené sv. Barboře - patronce 

všech horníků. Popojeli jsme dále a před obcí Noviny obdivovali Průrvu řeky Ploučnice, kte-

rá protéká uměle vytvořeným tunelem mezi kamenný-

mi stěnami. Další zastávka byla v Brništi na parkovišti 

firmy ZOD, která je výrobcem krůtího masa a vybudo-

vala Ekocentrum. Prohlédli jsme si vystavené dřevěné 

sochy a zamířili na stezku Sochy ve skalách dlouhou 

700 m, kde umělci z Čech a Německa vytvořili umě-

lecká díla inspirovaná lesem, sny a legendami. Někteří 

z nás navštívili i podnikovou prodejnu drůbežího masa 

a nakoupili drůbeží speciality. Pokračovali jsme dál a 

v obci Lindava nás zaujala sklářská galerie Jiřího Pa-

čínka. Dřevěnou roubenku obklopuje překrásná zahra-

da s vystavenými sklářskými výrobky. Pohodovou atmosféru doplňoval i mohutný kocour. 

Na další cestě nás provázel déšť. Ve Cvikově jsme postávali před uzavřeným kostelem sv. 

Alžběty, když se náhle objevila dobrá duše a nabídla prohlídku kostela, kterou jsme využili. 

V plánu jsme měli i návštěvu Kalvárie, ale pro déšť jsme ji vynechali a pospíchali do Maře-

nic, kde nás v restauraci U tří lip očekával oběd. Po obědě jsme se vydali ke zdejšímu skvos-
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tu – kostelu Máří Magdalény s ambitem a kaplí. Celá oblast Lužických hor nás velmi zaujala 

a určitě se tam ještě někdy podíváme. Za deště jsme dojeli na ranč Malevil, ale déšť umožnil 

jen velmi rychlou prohlídku. Poslední zastávkou byla Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdi-

slavy v Jablonném v Podještědí. Monumentální barokní stavba se vznosnou kupolí nabízí 

množství uměleckých památek a v podzemí je i hrobka sv. Zdislavy, která zemřela předčasně 

v přibližně 33 letech. Cestou domů se někteří zastavili na kávu v restauraci Lemberk a za 

stálého deště pak pokračovali domů. 
 

Červenec 

 
 Letošní první výlet 8. července směřoval do pohádkového Vesce u Sobotky. Na za-

stávce autobusu ve Vesci vystoupilo 13 výletníků a pejsek 

Kulíšek a pod vedením osvědčené průvodkyně – místní 

obyvatelky a kronikářky paní Šimůnkové se vydalo do 

obce. Drobně pršelo, ale zasvěcené informace o Vesci 

jsme v pohodě vyslechli, prohlédli obec, seznámili se 

s její historií a zavzpomínali na filmy, které se zde točily. 

Dále jsme pokračovali směrem k Humprechtu, minuli 

lesní studánku a vystoupali k zámku. Z ochozu zámku 

vyhlíželi další cíl, restauraci Bůrovnu, kde byl připraven 

vydatný oběd. Po jídle jsme prošli méně známou částí 

Sobotky, obdivovali citlivě opravené historické domy i novou výstavbu. Výlet jsme ukončili 

ve vyhlášené cukrárně Stáza na náměstí. Pak již nám déšť nevadil, v autobusu nepršelo.  

 

 Dalším výletem byla návštěva hradu Grabštejn ve středu 22. července. Nádherné po-

časí – konečně – přivítalo na nádraží ČD 36 výletníků a již tradičně i Kulíška. Vlak nás od-

vezl do Chotyně, kde jsme obdivovali nádražní budovu, přilepenou na straně vysokého že-

lezničního náspu. V současnosti je značně zdevastovaná, ale místní usilují o zapsání mezi-

kulturní památky a pak bude zrenovována. Obec je známá již ve 14. století, kdy patřila 

k blízkému hradu Grabštejnu. V 19. sto-

letí bylo v okolí založeno několik strojí-

renských a chemických továren. Ze slé-

várny zůstal tovární komín, na kterém 

sídlí čapí rodinka. V obci byly i lázně, 

ale po roce 1945 již nebyly obnoveny. 

Cestou k hradu nás zaujaly výstavné do-

my a celková upravenost obce. Po 1300 

metrech chůze jsme došli na hrad. Po-

sledních 300 m bylo náročných, ale tré-

novaní turisté je zvládli dobře. Využili 

jsme možnost výběru dvou prohlídkových tras a někteří vystoupili až na hradní věž. 

V zámecké krčmě jsme doplnili chybějící energii a po různých turistických cestách vyrazili 

do Hrádku nad Nisou. Někteří pěšky, jiní vlakem nebo autobusem. Čekání na vlak jsme vyu-

žili k prohlídce města a k návštěvě cukrárny. Město se nám velice líbilo, hlavně náměstí, po 

kterém není vedena žádná doprava. Příjemně unaveni, ale plni dojmů jsme se vrátili do Tur-

nova. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kupole
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
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 Třetí červencovou akcí byla exkurze do sokolovny Turnov ve Skálově ulici. V budo-

vě probíhá restaurování nástropních maleb a Ing. Milan Hejduk, starosta sokola nám nabídl 

exkurzi. Proto ve středu 29. července 21 účastníků netrpě-

livě očekávalo začátek exkurze. Starosta nejprve pohovořil 

o historii sokolovny a potom nás postupně provedl rozsáh-

lou budovou. Prohlédli jsme si bývalou restauraci, z které 

je nyní malý sál pro cvičení. Nahlédli jsme do velkého sálu, 

vyplněného lešením nesoucím podlahu, z které pracují re-

staurátoři. Vystoupali jsme až na půdu a žasli. Půdní pro-

stor dokonale vyčištěný, nová podlaha, opravené trámy, 

nová moderní izolace. Sešli jsme i na balkon odkud jsme viděli práci restaurátorů, kteří spe-

ciálními houbičkami čistili malby na stropě a opravovali drobná poškození. Oba restaurátoři 

nám krátce pověděli o pracovních postupech a o místech, kde již pracovali. Na závěr jsme 

byli pozváni do salonku sokolovny k přátelskému posezení. Dostali jsme i občerstvení a po-

hovořili o minulosti a budoucnosti sokolské organizace. Velice spokojeni jsme se po dvou 

hodinách rozešli. 

 

Srpen 
 

 Nádherné počasí přivítalo ve středu 5. srpna 22 výletníků na jejich výlet na Javorník. 

Po příjezdu jsme nejprve obdivovali sportovně rekreační areál, který vyrostl v  na úbočí kop-

ce a slouží od roku 2011. Lanovkou jsme pak vyjeli téměř k vrcholu 864 m vysokého kopce, 

a kochali se nádherným výhledem – Ještěd, Liberec, Císařský ká-

men a další objekty. Nahlédli jsme i do Javornické kapličky. Čeka-

la nás již jen krátká cesta k restauraci Obří sud. Historie restaurace 

začíná v roce, kdy skupina přátel koupila v roce 1898 na Jubilejní 

výstavě ve Vídni za 600 zlatých obrovský sud, který na výstavě 

sloužil jako vinárna. Sud nechali rozebrat, převézt do Liberce a 

znovu postavit na Javorníku, kde sloužil od roku 1899 jako stylová 

restaurace. V roce 1974 sud vyhořel a teprve až v roce 2011 byl postaven nový, který 

s původním sudem má již společný jen název. Po obědě jsme sešli k lanovce a sjeli do areálu 

– někteří šli pěšky. Prohlédli jsme si množství sportovních a volnočasových zařízení. Zvlášť 

nás zaujala bobová dráha. Uviděli jsme i daňčí stádo, které přitahuje hlavně děti. Někteří 

z nás se vrátili autobusem domů, skupina pokračovala do Jeřmanic a vrátila se vlakem. 

 

Po období půstu, který způsobil koronavirus, jsme konečně mohli uskutečnit plánova-

ný zájezd na Broumovsko. Ve středu  

19. srpna jsme vyjeli za střídavého poča-

sí novým autobusem firmy JASTR nej-

prve na Broumovské stěny. Poloprázdné 

parkoviště umožnilo pohodlné zaparko-

vání 13 metrů dlouhého autobusu. Pak 

jsme vyšli nejprve k barokní kapli Panny 

Marie Sněžné vystavěné v letech 1731-

33 K. I. Dientzenhoferem.  Potom jsme 

obdivovali z kamenné vyhlídky broumovskou kotlinu. 
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Viděli jsme Broumov a řadu vesnic většinou dlouhých několik kilometrů, v dálce Javoří hory 

a za nimi jsme tušili sousední Polsko. Zaujala nás i Chata Hvězda postavená v alpském stylu 

v roce 1856. Někteří zdatní chodci vyrazili i po hřebenu skal na krátkou procházku. Po ná-

vratu k autobusu nás čekalo zaplněné parkoviště a byli jsme rádi, že se nám podařilo odjet. 

Pokračovali jsme na oběd do Broumova. V restauraci hotelu Veba jsme pojedli a pokračovali 

k dřevěnému hřbitovnímu kostelíku Panny Marie ze 14. století,  jednomu z nejstarších ve 

střední Evropě. Po prohlídce interiéru kostela jsme si prohlédli i zajímavé památky na minu-

lost města umístěné v ochozu kostela. Nedočkavě jsme pospíchali do kláštera Řádu svatého 

Benedikta, založeném ve 14. století, který je chloubou nejen města. S průvodcem jsme si 

prohlédli benediktinskou jídelnu, obrovskou knihovnu s freskovým stropem a 17 000 svazky. 

Viděli jsme i barokní kopii Turínského plátna.  V úžasu jsme zírali na prostor kostela sv. 

Vojtěcha s bohatou výzdobou od významných umělců. V současné době klášter spravuje be-

nediktinský řád, spolu s klášterem v Praze Břevnově. Pospíchali 

jsme k autobusu a již nezbyl čas na prohlídku města. Důvodem 

byla dlouhá doba oběda. Čekala nás cesta do obce Bezděkov, 

kde byl pro nás otevřen kostel sv. Prokopa. Kostel patří mezi 

skupinu broumovských kostelů - unikátní soubor barokní sakrál-

ní architektury postavený v letech 1700 – 1730. Půdorys kostela 

je osmiboký s presbytářem situovaným na šířku. 

V průčelí kostela jsou dvě věže. Na hlavním oltáři je obraz Se-

tkání knížete Oldřicha se svatým Prokopem z roku 1743. Čekal 

nás již jen návrat domů, ztížený mnoha objížďkami. Přesto nám zbylo trochu času na zastáv-

ku v Miletíně, rodišti básníka K. J. Erbena, na krátké občerstvení v místní restauraci. 

 

Září 
 Na tento měsíc jsme připravili neplánovanou akci – exkurzi do jaderné elektrárny 

Temelín.  Brzy ráno v sobotu 12. září jsme za nádherného počasí vyjeli na dalekou cestu. 

Množství objížděk zvládl řidič pan Stránský mistrně a 

s časovým předstihem jsme dojeli na místo. V zámečku Vyso-

ký Hrádek jsme se přihlásili na infocentru elektrárny, prohlédli 

si expozice věnované výrobě elektřiny i výstavbě a fungování 

jaderné elektrárny. Na závěr prohlídky jsme v kinosále vy-

slechli podrobné informace a zhlédli odborný film. Do provozu 

elektrárny jsme se nedostali – prohlídka je pouze pro odborní-

ky. Objekt elektrárny jsme si 

prohlédli alespoň zvenku a 

mohli obdivovat velikost stavby, která od roku 2000 dodá-

vá výkon 2000 MW a je tak největším energetickým zdro-

jem v republice.  

Další zastávkou na naší cestě bylo starobylé město Písek. 

Nejprve jsme poobědvali v příjemném prostředí restaurace 

Ostrov a pak se vypravili na prohlídku města na řece Ota-

vě, přes kterou se klene nejstarší dochovaný most u nás. 

Na náplavce řeky nás zaujaly sochy vytvořené z písku s námětem „777 let města Písku“. Přes 

historický střed města jsme došli k Putimské bráně, vrátili se na ostrov a pokračovali do dal-

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADnsk%C3%A9_pl%C3%A1tno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_(kn%C3%AD%C5%BEe)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Prokop
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šího místa, kterým byl památník věnovaný konci 2. Světové války v obci Milín. Zklamalo 

nás, že památník není nijak označen a je téměř zapomenutý.  

Posledním místem cesty byla návštěva Národní kulturní pa-

mátky Baziliky Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora. Barok-

ní areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozmě-

rech 80 × 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké 

kamenné terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí 

Panny Marie. Po příjezdu nás překvapilo obrovské množství 

návštěvníků – netušili jsme, že v areálu probíhaly Mariánské 

oslavy. Kromě prohlídky barokního areálu jsme tak měli 

možnost občerstvit se u množství stánků a ochutnat různé 

speciality. Pak nás již čekala cesta domů. Projeli jsme plynule Prahou, krátce se zastavili 

před Mladou Boleslaví a po osmé hodině byli doma. 

 

Letošní závěrečný zájezd ve středu 23. 9. směřoval na Kutnohorsko. Po trase Mladá 

Boleslav, Kolín jsme dojeli na zámek Kačina, 

nejvýznamnější empírovou stavbou na našem 

území. Zámek nechal postavit nejvyšší purkrabí 

Království českého hrabě Jan Rudolf Chotek 

v letech 1802-1822. Krásné počasí zlákalo ně-

které k procházce rozsáhlým parkem a k ná-

vštěvě tropického skleníku a bylinkové zahrád-

ky, jiní navštívili Muzeum českého venkova, nebo 

knihovnu se 40 000 svazky, zámecké divadlo, či lé-

kárnu. Pokračovali jsme dále do obce Žleby, kde je 

překrásný novogotický zámek přestavěný z původního 

hradu z 13. století. Interiéry zámku vybudované podle 

představ knížete Vincence Karla Auersperga jsou 

vzácně zachované. Viděli jsme nejen honosné míst-

nosti, ale i kuchyni, přípravnu jídel a dokonce i toale-

tu. Zámek obklopuje anglický park sahající až k řece Doubra-

vě. Na jeho prohlídku již nezbyl čas, čekal nás oběd v hospodě 

U Kosů a další cesta do Kutné Hory. Měst-

ská památková rezervace láká mnoha pa-

mátkami. Proto jsme se rozdělili a každý 

navštívil objekt mu blízký – chrám sv. 

Barbory, Vlašský dvůr, malebné uličky 

s předzahrádkami.  Na závěr zájezdu nás 

čekala ještě návštěva Havířské boudy nedaleko města. Na vrchol kopce 

vede úzká silnice s mnoha zatáčkami. V jedné z nich jsme uvízli a 

k rozhledně na vrcholu šli pěšky. Do kavárny na rozhledně nás dopravil 

výtah a nezadýcháni výstupem jsme sledovali okolí. Využili jsme i po-

hostinství místní restaurace a ochutnali krajová piva. Mezitím pan Strán-

ský vysvobodil autobus ze zatáčky a mohli jsme pokračovat dál. Projeli jsme Kolínem, za-

hlédli rodný dům prezidenta M. Zemana a přes Jičín se vrátili domů.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ambit
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Říjen 

 
 S nástupem podzimu končí výlety a zájezdy. Nechceme však zahálet a tak jsme ve 

středu 7.10. navštívili židovskou synagogu v Turnově. Více jak 20 orouškovaných zájemců 

vyslechlo od pracovníka Infocentra Miroslava Hlouška informace o 

historii i o současném využití synagogy. Viděli i liturgické předmě-

ty, používané při bohoslužbách. Synagoga pochází z 18. století. Ne-

jedná se však o první synagogu ve městě. Dříve již v Turnově Židé 

postavili dvě dřevěné synagogy, které ale obě shořely při požárech 

města. Architektura turnovské synagogy je typickou ukázkou pozdně 

barokní synagogální architektury v Čechách. Vnitřní dispozice se 

skládá ze tří částí: ze vstupní části, která byla využívána jako před-

síň, z ústřední části sloužící jako modlitebna a z ženské galerie. Na 

ženskou galerii vede ze dvorku kamenné schodiště. Je původní a je 

kryto stříškou s břidlicovou krytinou. Dřevěná vrátka pod schodiš-

těm vedou na boční dvorek synagogy s působivou sochou Golema, legendární umělé bytosti. 

Slovo „synagoga“ (hebrejsky „bejt kneset“ - „dům shromáždění“) pochází z řeckého slova 

pro „místo shromáždění“. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale 

také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské ob-

ce. Synagoga sloužila až do roku 1941. Po válce se z koncentračních táborů vrací pouze asi 

19 Židů z celé původní židovské komunity. Od 50. let 20. století do roku 2003 synagoga 

sloužila jako skladiště. V roce 1997 se Městu Turnov podařilo prohlásit synagogu za kulturní 

památku. Synagoga pak prošla v letech 2007–2008 rekonstrukcí a od roku 2009 slouží ke 

kulturním a společenským účelům. 

 

 Další akcí měla být exkurze do sklárny Novosad v Harrachově. V důsledku koro-

navirových opatření však majitelé sklárny exkurzi zrušili.  

Proto alespoň několik informací. Sklárna je nejstarší fungující sklárnou v Čechách. 

Součástí exkurze je unikátní 100 let stará historická brusírna skla po-

háněná transmisemi a vodní turbínou. Sklárnu v Harrachově na No-

vém Světě postavil Elias Müller v roce 1712 a o půl století později ji 

převzali Harrachové. Sklárnu vlastnili až do roku 1943, kdy ji museli 

nuceně prodat říšskému Němci Rudolfu En-

dlerovi. Po druhé světové válce se stal podnik 

majetkem státu. Někdejší závod Crystalexu 

koupil současný majitel za 60 milionů korun, 

převzal ho 1. července 1993. Novosad je tak 

za 300 let teprve pátým vlastníkem podniku.  

I v 21. století vyrábějí v Harrachově sklo tra-

dičním způsobem, obnovili i výrobu křišťálových lustrů, které se tam 

kdysi dělaly. Pokles odbytu skla dovedl majitele k tomu, aby podnik 

otevřel turistům. Ze 180 lidí, které firma v době privatizace zaměst-

návala, je jich dnes 110. V rámci exkurze je možné navštívit i Muze-

um skla. Skládá se z historicky a technologicky ucelené sbírky historického skla z produkce 

harrachovské sklárny. Pokud si chceme některý z krásných výrobků zakoupit, můžeme vyu-

žít dvou prodejen skla, které se nacházejí v areálu sklárny.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/2007
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
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Na závěr exkurze je možné posedět i ve stylové restauraci a ochutnat některé z nabízených 

piv. Minipivovar vaří tři druhy kvasnicových piv – Franti-

šek (světlý ležák), Čerťák (tmavý ležák) a Huťské pivo 

(světlé výčepní). Pivo je nefiltrované a nepasterizované, 

takže si zachovává blahodárné vlastnosti a mnoho vitamínu 

B. Harrachovské pivo je výjimečné tím, že při výrobě pou-

žívá vodu z pramene zřízeného před více než 150 lety Ja-

nem Nepomukem Harrachem.  

 

Listopad 
 

Tento měsíc je vyhrazen pro přednášky a besedy. Koronavirová krize znemožnila be-

sedy uspořádat. Plánovali jsme dvě besedy.  

První měl připravenou Mgr. Martin Witkowski na téma Smírčí 

kříže. Tyto kříže byly stavěny nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní 

zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců 

uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký 

úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s 

postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na 

místě, kde byl zločin spáchán. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli 

pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. V okolí Turnova 

se nalézá zdokumentovaný kříž v Nudvojovicích a další kříže lze nalézt 

v Ktové, v Sekerkových Loučkách i jinde. 

Na druhou besedu byl pozván senátor za náš obvod Raduan Nwelati (* 26. červen-

ce 1966 Praha),  český politik a lékař, od roku 2018 senátor za obvod  

Mladá Boleslav, v letech 2004 až 2016 zastupitel Středočeského kraje, od 

roku 2006 primátor města Mladá Boleslav, člen ODS. Po otci 

je syrského původu. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval všeobecné 

lékařství. V komunálních volbách v roce 2018 byl lídrem kandidát-

ky ODS do Zastupitelstva města Mladá Boleslav, dne 1. listopadu 2018 byl 

po čtvrté zvolen primátorem. Je ženatý a má dvě děti. 

 

Pevně věříme, že problémy s koronavirem skončí a akce, které jsme ne-

mohli letos uskutečnit, realizujeme v příštím roce. K blížícím se vánočním 

svátkům přejeme hezkou pohodu, hodně zdraví a lepší situaci v příštím roce.  

Zvláště blahopřejeme panu Mgr. Daliborovi Sehnoutkovi, který mnoho 

let pracoval aktivně ve výboru spolku a 20. prosince oslaví 90. let. 

Jaromír Ducháč 

. 

Čtenáři Našeho Turnova,  

toto číslo je poslední, které jsem pro vás připravil. Zdravotní stav a věk mi nedovolují dále pracovat 

v redakční radě. Přeji vám do dalších let hodně zdraví a spoustu zajímavých článků v příštích číslech časo-

pisu. 

Jaromír Ducháč 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_pr%C3%A1vo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1966
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._38_%E2%80%93_Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._38_%E2%80%93_Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sy%C5%99an%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C3%A1_Boleslav
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Vážení čtenáři, 

V důsledku vládních opatření nelze v době vydání časopisu zodpovědně sdělit datum 

konání valné hromady. Lze předpokládat, že valná hromada se uskuteční v pozdějším termí-

nu – únor, březen. V každém případě se valná hromada uskuteční. Je totiž volební – budete 

volit výbor spolku na období 2021-2022. Na valné hromadě můžete zaplatit i členské pří-

spěvky v částce 100,- Kč. 

Datum konání valné hromady bude včas oznámeno. Sledujte proto 
internetové informace a plakáty ve vývěsních skříňkách spolku. 
 

 

 
 

ČLENY SRPT ZVEME 
 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTEL KAREL IV. 
sál hotelu 

 
Pátek xx. ledna 2021 

od 14:00 hodin 
 
 

Možnost občerstvení 
 

Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 
které činí 100,- Kč 

 
Schůze bude volit výbor na další dva roky 

 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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