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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 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:

Zimní motiv z Turnova (OG)

Společná fotografie členů SRPT při poznávacím výletu u štěpu památné hrušně na 

Hruštici v Turnově (OG)

Fotografie v časopise pořídili:

Otakar Grund, Tomáš Grindl (22)
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Procházka starým Turnovem
(Vzpomínky bývalého turnovského kronikáře, Karla Kinského, zapsal František Mlejnek)

Turnov se měnil od nejstarších dob až po naše časy neustále. Každá doba, každá 
vláda, každá politická změna, přinesla i našemu městu nad Jizerou něco nového. Tu 
k  lepšímu, bohužel, někdy i k horšímu. Pamatujeme si doby nedávno minulé, vždy 
srovnáváme, a my dříve narození ještě vzpomínáme na Turnov první republiky.

Dnes je město opravdu tím pravým centrem našeho Českého ráje. Na  náměstí 
svítí nedávno obnovené fasády skoro všech domů, do jeho středu se vrátila replika 
historické kašny, po  městě je plno orientačních tabulí, směrníků a  upozornění pro 
přicházející turisty. A  to domácí a  hosty z  blízkého i  dalekého zahraničí. Máme tu 
dobře upravené Muzeum Českého ráje s jeho obrazovou galerií, v Dolánkách přírodní 
skanzen i  s  někdejším Dlaskovým statkem. V  městě byl upraven starý židovský 
hřbitov, kostel sv. Františka z Assisi, kostelík sv. Matěje na Hruštici i chrám Narození 
Panny Marie a historický kostelík v Nudvojovicích. V Turnově máme dobře udržované 
městské sady, výbornou Městskou nemocnici, penziony a domovy pro důchodce atd. 
Mně se dostaly do rukou záznamy někdejšího turnovského kronikáře, akademického 
malíře pana Karla Kinského (ten zde má i ulici se svým jménem). Vzpomíná na starý 
Turnov z druhé poloviny XIX. století a o některé údaje se chci podělit i s vámi, čtenáři 
Našeho Turnova.

Malíř Karel Kinský ve svých pamětech vypráví, že na dnešním náměstí Českého ráje 
(má poznámka: Kolik si vy sami pamatujete názvů našeho historického centra? Já 
například Masarykovo náměstí, za Německa-Hauptplatz in Turnau; za vlády komunistů 
to bylo Náměstí pracujících a teprve po sametové revoluci přišel název dnešní), tedy 
na  tomto náměstí, v  místech, kde je dnes budova spořitelny, stával tenkrát krásný 
barokní dům, který patřil rodině pana Votrubce. Podle kronikáře Kinského měl tento 
dům v  průčelí, obráceném do  náměstí, výklenek a  v  něm malou dřevěnou, pěkně 
malovanou, sošku sv. Floriána. Ta byla později předána do  turnovského muzea. 
Votrubcův dům měl v přízemí podloubí a za ním byl hostinec „U zlatého orla“. V něm 
občas hrávali vyhlášení loutkáři Matěj Kopecký, nebo Maizner, své komedie i tragedie 
(truchlohry). Místní děti se na ně vždycky těšily. Nedivme se, zábav pro mládež tehdy 
v roce nebylo mnoho. O Vánocích divadlo, v květnu Valdštejnská pouť, v létě nějaký 
ten výlet, v září slavná Turnovská pouť, po ní pak posvícení, Panna Barborka, svatý 
Mikuláš a už tu byl zase konec roku a Vánoce.

Tisk plakátů byl hrozně drahý, a proto se tehdy malovaly ručně, nebo rozmnožovaly 
pomocí „patrony“. Na  plakátech pan principál vyhlašoval, že: „Sál bude příjemně 
vyhřát!“ a někdy na nich dokonce přibylo slavnostní oznámení, že zábavnému večeru 
bude dokonce přítomen i pan okresní hejtman. Na vstupné do loutkového divadélka 
děti loudívaly krejcárky u  dědečka či babičky, něco dal i  tatínek, a  když to dobře 
dopadlo, zbylo i na perník. V době představení se ze zadní velké místnosti ozývalo 
štěbetání dětské drobotiny, která každou hru živě prožívala a  všechno na  malém 
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jevišti komentovala. Někdy bylo v sále hodně rušno, takže děti málem porazily silný 
sloup, který byl v jeho středu. Loutkáři tu uvedli hry: „Posvícení v Hudlicích“, jindy pak 
„Oldřicha a Boženu“, „Fausta“, jindy „Horia a Glosku“ a další povedené hry. Dětem se 
nejvíce líbil Kašpárek, Škrhola, chlupatý čert, mazaný Honza, ale na chrastící Smrtku 
se raději nedívaly.

Kronikář Kinský vzpomínal i na další domy na turnovském náměstí. Na jeho vedlejší 
straně býval dům pana Valšíka. V něm totiž dočasně bydlel Josef Kajetán Tyl, když 
tu v  létě roku 1854 hrál divadlo. Tyl byl tehdy režisérem Divadelní společnosti 
Filipa Zöllnera. O  dva domy dál je rohový dům, „Hotel Centrál“, dnes opět hotel 
„U korunního prince“. Tahle budova dříve mívala jen jedno patro a býval v ní hostinec 
„U saského dvora“ a právě v něm se roku 1813 narodil později slavný cestovatel Čeněk 
Paclt. V něm také zemřel český spisovatel Josef Wenzig, libretista Smetanových oper 
„Dalibor“ a  „Libuše“. Wenzig žil v  Turnově na  odpočinku a  jeho pohřeb se konal 
30. srpna 1876 na turnovském nádraží, odkud byla rakev s  jeho pozůstatky vlakem 
převezena do Prahy.

Také jižní strana náměstí, ta u radnice, se hodně měnila. Tam, kde byla svého času 
i redakce Pojizerských listů, stával starobylý dům „U zlatého jednorožce“. Roku 1823 
v  něm bylo zřízeno stálé divadlo, a  to péčí Pátera Antonína Marka, Jiřího Kotlera 
a dalších turnovských divadelních ochotníků. V roce 1867 pak bylo zrušeno a dům byl 
přejmenován na „U českého granátu“. Vedle něj stál bývalý zájezdní hostinec „Gasthof 
Svoboda“ (větší) a „U českého lva“ (menší). Tam pak byla postavena státní reálka, pak 
také vojenská kasárna, později Střední ekonomická škola a Obchodní akademie. Dnes 
je to sídlo Základní umělecké školy, dřívější „Lidušky“. Právě na tom místě stával dům 
zvaný „Babylón“. Roku 1865 jej město nechalo zbořit a postavilo tam onu školu. Válka 
prusko-rakouská v roce 1866 její stavbu sice trochu pozdržela, ale její novostavba byla 
už 28. září 1867, v den svátku sv. Václava, patrona České země, slavnostně vysvěcena 
a předána svému účelu. Jak jsem se už zmínil, kromě jiných škol a  institucí, včetně 
armády, bývala v této budově, jak vzpomíná kronikář Kinský, umístěna i průmyslová 
škola. Tu v  roce 1869 založil pan František Marek, bratr libuňského jemnostpána 
Antonína. Pak se tam po patnácti letech nastěhovala odborná škola zlatnická, po roce 
1908 v ní byla zmíněná reálka a před druhou světovou válkou kasárna. Po nich pak 
jmenovaná Obchodní akademie a v době války německá vojenská škola. Je pravdou, 
že málokterou budovu v Turnově za dobu své existence vystřídalo tolik institucí, jako 
tento rohový objekt na  jižní straně náměstí. Doufejme, že to v  budoucnosti bude 
vždy pro blaho turnovských občanů a další rozvoj jejich města. 

František Mlejnek              
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Vzpomínka na profesora J. V. Šimáka
Vždy mi bylo líto, že historik, profesor Šimák byl tak trochu ve stínu svého kolegy, 

profesora Josefa Pekaře. Snad to bylo vlivem jeho skromnosti a  pilnosti. Nikdy se 
nikam netlačil, své „já“ nikam neprosazoval, šlo mu zřejmě jen o výsledek své práce 
a o milovaný rodný Turnov a Český ráj, o  jehož bohaté minulosti tenkrát málokdo 
věděl něco určitého.

Josef Vítězslav Šimák byl profesorem vlastivědy na  pražské Universitě Karlově, 
ale my jej spíše známe jako budovatele turnovského regionálního muzea, které 
obohatil archeologickými nálezy. Sám je na mnoha místech Českého ráje vykopával 
jen s několika nadšenci, kteří pracovali pro tuto věc téměř zadarmo. Na více místech 
našel zbytky pravěkého osídlení, popelnicová nebo kostrová pole, kamenné nástroje, 
nádoby apod. Vedl si o tom přesné záznamy, aby ti, kdož přijdou po něm, měli nač 
navázat. Neúnavný Šimák na tomto úseku vykonal nesmírně mnoho a myslím si, že 
byl nedoceněn. Odešla nám tak velká osobnost, která nás obohatila svojí celoživotní 
prací. Bohužel, když pamětníci umírají, hynou i  vzpomínky. Je pravděpodobné, že 
jsem posledním pamětníkem Šimákova průzkumu Babí pece v Proskálí u Vesce pod 
Kozákovem. Bylo to v srpnu 1936, kdy jsem přišel domů na oběd z nějaké prázdninové 
Bukovské výpravy a tu jsem se dověděl, že v nedalekém Proskálí pan profesor Šimák se 
svými spolupracovníky něco vzácného vykopal. Obětoval jsem oběd a běžel úprkem 
k nedalekému lesu, abych náhodou o něco nepřišel. V Babí peci bylo opravdu rušno. 
Okukoval jsem, jak velkou lopatou nabírají písek a dávají do velkého síta, takového, 
jaké měli sedláci na obilí. Písek v pohybujícím se sítě zmizel a na jeho dně se někdy 
ukázal nějaký ten kamínek, nebo i starý střípek. „Pane profesore, pojďte se podívat!“ 
Zvolal kdosi z  pomocníků. 
Starší pán vše zhodnotil, 
posoudil a  nálezy rozdělil 
na  několik už existujících 
hromádek. Byly to většinou 
odštěpky kozákovských 
jaspisů. Slyšel jsem i jiné tituly: 
pane inženýre, pane řídící, 
pane učiteli!… O  profesoru 
Šimákovi jsem už slyšel a znal 
jej z vyprávění. 

Před krátkým časem byla 
otevřena turistická stezka 
z  Turnova na  Kozákov a  ta 
také na  jeho počest nesla 
jeho jméno. Existuje dosud 
a vede jen pár metrů od Babí pece. Byl to tehdy právě on, kdo se se mnou dal do řeči. 
Zajímalo jej kolik mi je let, kam chodím do  školy a  čím bych chtěl být, až dospěji 

Historička Hana Kábová podepisuje v turnovském muzeu svoji knihu 
o J. V. Šimákovi, jeho pravnukovi Jiřímu Šimákovi z Turnova. 
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a  dostuduji. Také mi vysvětlil, co tam všichni dělají. V  Babí peci totiž kdysi dávno 
bývala výrobna pravěkých kamenných nástrojů, které se upravovaly z kozákovských 
kamenů. Nejvíce ho ale zajímalo, jestli neznám nějakou rodinu, kde mají hodně 
staré věci, které by potřebovalo turnovské muzeum do  svých sbírek. Věděl jsem 
o staré Bibli kralické v nedalekém Prackově a také o staré „fintě“, jak jsme jako kluci 
nespisovně mluvili. Pan profesor požádal ostatní archeology, byli to amatéři, aby ho 
asi na hodinu zastoupili. Až mnohem později jsem se dověděl, že to byl ing. Vaníček 
z Navarova, řídící učitel Vošvrda ze Záhoří a učitel Pršala ze Semil. Ve Vesci u kováře 
Votrubce mu ochotně ukázali starou mysliveckou pušku, ale prodat mu ji nechtěli, 
protože to byla rodová památka. Jejich dědeček byl totiž panským myslivcem, 
dohlížel na  les od vrchu Kozákova až k Vesci, a zároveň byl sedlákem „Vodskalské“ 
usedlosti, dnes už neexistující, protože po jejím zániku bylo vše zalesněno. 

Co vše bylo v  Babí peci nalezeno, vícekrát se už jinde fundovaně psalo. Zde už 
jen to, že v dubnu 1945 se více rodin z Vesce obávalo konce války a z Babí pece si 
po mnohých úpravách udělalo skrýš, pro případ, že by se krajinou přehnala fronta. 
Byla už blízko, z  dělových ran měli lidé strach, avšak díky květnovému povstání 
všechno skončilo rychle a naštěstí i bez schovávání. Brzy po válce, asi v dubnu 1947, 
se v našem domě na úpatí Kozákova zastavili dva vysokoškoláci z Karlovy university, 
členové archeologického semináře profesora Filipa. Měli za  úkol upřesnit zápisy 
profesora Šimáka, který kolem Kozákova prozkoumával i víc jeskyní. Byli bezradní, 
protože skoro žádný půdorys jeskyně s Šimákovou mapou nesouhlasil. Tehdy jsem 
jim mohl podat vysvětlení, proč je tomu tak. Bylo to kvůli strachu z válečné fronty, 
kdy došlo k mnoha úpravám lidských sídel a takových skrýší, podobně jako tomu bylo 
u Babí pece. Zase přešla léta, vystudoval jsem v bohosloví a v době mého působení 
v Železném Brodě se z někdejší skupiny amatérských archeologů stali mými rádci při 
sestavování mé rodové genealogie. Moc mi pomohli. Protože učitelé Pršala i Vošvrda 
byli příslušníky Jednoty bratrské, loučil jsem se s nimi v semilském krematoriu jako 
jejich duchovní pastýř. Před více jak půl stoletím se totiž nikdo nenadál, že ten 
zvědavý kluk od Babí pece bude mít ve stáří takové známosti. 

Vzpomínky faráře Jednoty bratrské Miroslava Hlouška Vesce (1927-2008) nám 
poskytl František Mlejnek, kronikář z Vesce p. K.
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Josef Kunetka je další čestným občanem Turnova

Na  letošní říjnové schůzi městského zastupitelstva podala právnička Martina 
Pokorná návrh, aby se dalším čestným občanem města Turnova stal Josef Kunetka.

Člen našeho rodáckého spolku byl nejen dlouholetým zastupitelem Turnova až 
do svých osmdesátin, ale také po roce 1989 jeho prvním místostarostou. Byl to Josef 
Kunetka, který tehdy společně s JUDr. Václavem Šolcem a několika odvážlivci, poprvé 
vyjednávali s tehdejší posádkou sovětské armády v Turnovských kasárnách, později 
i  s  týmž velením o  odchodu těchto okupačních vojsk z  našeho území. Díky tomu 
se tak Turnov stal prvním městem v republice, kterou tato vojska opustila. Nelehké 
bylo i pozdější jeho vyjednávání v roli člena politického uskupení Volba pro město, 
o  náhradě škod, které vlivem pobytu této posádky v  Turnově a  jeho okolí vznikly. 
Kunetka se později stal i obhájcem města v dlouhodobé restituční majetkové cause 
proti členům rodu Des fours Walderode. Absolvoval v ní stovky hodin v nejrůznějších 
institucích, archivech, poradách, dokonce navštívil i  Parlament republiky, kde si 
za  pomoci tehdejší poslankyně H. Orgoníkové vynutil zásah ministra Josefa Luxe. 
Kunetkovým evergreenem se staly jeho pravidelná setkávání s  občany, turnovské 
Hyde-parky. Poznatky z  dlouhých diskusí s  lidmi pak prezentoval v  jednání se 
zástupci radnice a nadřízenými úřady. Mimo jiné pravidelně vystupoval na obhajobu 
bývalého doláneckého koupaliště, městských parků a  okolní zeleně i  zachování 
Panochovy městské nemocnice, dlouhodobě pak hájil zájmy Turnova proti záměru 
stavby rychlostní silnice R-35 městem. Není proto divné, že si jej mnozí turnovští 
občané neoficiálně pasovali do pozice zdejšího ombudsmana. 

Výbor SRPT      
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Přehled činnosti v uplynulém pololetí roku 2013
V červnu (12. 6. a 13. 6.) v rámci programu „Čtyři období života-aktivní senior polsko-

českého pohraničí“ navštívila naše skupina Polsko. Společně s polskými seniory jsme 
si prohlédli odvrácenou stranu Krkonoš, zastavili se ve  westernovém městečku 
v  Karpači a  společně se ubytovali v  penzionu Jagoda. Tam jsme večer besedovali 
a hráli společenské hry. Druhý den nás čekala část chráněné přírodní oblasti, prošli 
jsme okolo  tamního vodopádu až k  staré chalupě Walonů, kde pro nás hostitelé 
přichystali zábavný program a  prohlédli si muzeum polodrahokamů. Odpoledne 
jsme zavítali na zemědělskou farmu v Dobkově, a v Galerii pod andělem se zúčastnili 
zajímavého workšopu. Tam jsme si také zkusili výrobu vlastní keramiky.

Letos tradičně plánovaný sjezd Jizery z Malé Skály do Turnova (Zrcadlová koza) se 
pro malý zájem členů nekonal. Jako náhradní program jsme zvolili vycházku povodím 
Jizery k Dlaskovu statku, kde jsme společně besedovali a k večeru si opekli buřtíky 
v Dolánkách u Avie, kam v pěkném letním počasí přišla dvacítka našich členů. Krátce 
na to (28. 6.) se vydali naši zástupci do všech tří základních škol, aby tam ocenili celkem 
osm nejlepších absolventů devátých tříd. Slavnostní atmosféru a  nejdokonalejší 
program tohoto setkání opět připravili v Základní škole v ulici 28. října, kam tradičně 
přišli i zástupci našeho města. 

V červenci (9.7.) několik našich členů podniklo výlet do Jiřetína pod Bukovou, kde 
navštívilo Muzeum dřevěných hraček podniku DETOA, založeného v  roce 1908. 
Účastníci výletu jeli společně vlakem okružní cestou přes Liberec a  Smržovku 
a  prohlédli si zajímavou expozici dosud fungující továrny, kterou dnes vede pan 
Zeman.

V kostele sv. Josefa na Hrubé Skále se uskutečnily první dva koncerty vážné hudby, 
jejichž ročník byl letos už dvanáctý (samostatný článek je oddělenou součástí Našeho 
Turnova).

V srpnu (10. 8.) jsme společně s turnovským Kulturním centrem Střelnice uskutečnili 
koncert Komorních sólistů Čs. filharmonie Praha, a  to v  kostele sv. Mikuláše 
v  Turnově. Tento mimořádně zajímavý kulturní počin jsme připravili po  lukrativní 
nabídce Adamus Music Centrum v Říčanech u Prahy, které nám v rámci dlouholeté 
spolupráce nabídlo vystoupení pražských virtuosů s nastudovaným programem, se 
kterým krátce na to odjížděli na turné do sousedních zemí. Tento projekt finančně 
podpořila ze svého fondu Kulturní komise města Turnova, zmíněné Kulturní centrum 
a  podnikatel Ing.  Václav Formánek. V  letním podvečeru pak v  Turnově vystoupil 
septet nejlepších českých profesionálních muzikantů, vesměs laureátů prestižních 
zahraničních a mezinárodních soutěží, vítězů soutěže Pražského jara a koncertních 
mistrů naší filharmonie. Přestože se jednalo o koncert vynikající úrovně, překvapila 
nás velmi malá účast turnovské veřejnosti. Vedení spolku se proto rozhodlo podobné 
akce v městě dále nekonat. 

Společný poznávací výlet (14.  8.) jsme absolvovali na  Libereckou výšinu. Cesta 
autobusem vedla až na  Českou chalupu a  po  dobrém obědě se vydali pěšky až 
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na  zmíněnou Libereckou výšinu. Zjistili jsme, že stavba byla v  posledních letech 
velmi pěkně opravena a  zpřístupněna návštěvníkům. V  současné době tu nabízejí 
služby restaurace, ubytování a wellnes. Dominantou je tu dnes jedna z nejkrásnějších 
vyhlídkových věží naší vlasti, dříve známá pod názvem Vyhlídková věž u Kovářova 
kamene. Poslední koncert letošního cyklu Letních koncertů vážné hudby na Hrubé 
Skále se konal 24. 8. a vystoupili na něm dva mladí turnovští skladatelé a klavíristé, 
Martin Hybler a Bohuslav Lédl. (podrobnější článek je součástí tohoto čísla Našeho 
Turnova).

V  září (4. – 5. 9.) k  nám přijeli v  rámci evropského programu opět polští senioři. 
Prohlédli si hrad Valdštejn, který se jim opravdu velice líbil. Pak společně s  námi 
odjeli na  exkurzi do  mladoboleslavské automobilky a  na  večeři do  hotelu Filip 
(dřívější Zámeček) v Kbelnici u Jičína. Druhý den jsme navštívili pivovar v Nové Pace 
a při zpáteční cestě zámek Hrubou Skálu. Z interiéru zámku byli všichni polští přátelé 
doslova nadšeni, z výhledů do části okolí Českého ráje rovněž. Pak jsme je provedli 
soutěskou Myší díra do  Lázní Sedmihorky. Krátká cesta lesními scenériemi pro ně 
asi byla nevídaným zážitkem, protože se od  jednotlivých míst nemohli odpoutat 
a v závěru nám děkovali za nádherný závěr návštěvy Českého ráje. Dověděli jsme se, 
že tento návštěvní program jim připravila jakási cestovní agentura, ale tvrdili nám, že 
příště se prý rovnou obrátí na nás. 

V  rámci zájezdů, které pravidelně pořádá Pekařova společnost se v  září (28.  9.) 
uskutečnil další poznávací výlet. Tentokrát do  kraje bratří Čapků, na  nejznámější 
poutní místa Kladského pomezí. Navštívili jsme Malé Svatoňovice, prohlédli si tamní 
kulturní památky a  odpoledne navštívili 
polské Vambeřice. Po  celou cestu nás 
skvěle provázela ředitelka Státního 
okresního archivu v  Náchodě paní Lýdia 
Baštecká, které jsme v  závěru srdečně 
poděkovali. 

Na  polovinu října (12.  10.) jsme si 
naplánovali exkurzi do  regionálního 
pivovaru Malý Rohozec, který Turnovsko 
a  jeho široké okolí odedávna zásoboval 
svými limonádami a  hlavně pivem. Sešli 
jsme se opravdu v  hojném počtu (skoro 
30) v nově zařízené pivovarské restauraci 
a  po  obědě nás místní sládek provedl 
rozsáhlým provozem. Viděli jsme novou 
varnu, spilku, avšak bez piva a tanky, kde 
pivo několik týdnů dozrává. Pochopitelně, 
že jsme hotový výrobek hned na  místě 
ochutnali. Starý pivovar je pěkně a  čistě 
upravený, protože se odtud naše pivo 

Turnovští rodáci při exkurzi ochutnali Malorohozecké 
pivo.
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vyváží do celé republiky i do některých okolních zemí. Hygienické a výrobní předpisy 
jsou prý proto velmi přísné. Roční výstav je údajně 700 tisíc hektolitrů, nás ale mrzelo, 
že jsme neviděli stáčírnu a  pivovar v  plném provozu, což každého návštěvníka 
přece zajímá nejvíce. Vedoucí pivovaru nás na to předem neupozornil a proto nám, 
po  následném dojednání vedení našeho spolku, nabídl jako kompenzaci za  toto 
jejich pochybení, soudek piva, který nám dodají na některé z našich jarních setkání. 

Hned na začátku listopadu (6.11.) se konala v Základní umělecké škole na náměstí, 
beseda s  novým starostou Turnova, Ing.  Tomášem Hocke. Starosta nás informoval 
o právě v ten den podepsané smlouvě o fúzi naší Panochovy nemocnice s Krajskou 
nemocnicí v Liberci. Dále nám vysvětlil důvody, proč podle jeho názoru není možné 
obnovit bývalé koupaliště v Dolánkách a hovořil také o postupu prací na budoucí 
stavbě nového areálu v Maškově zahradě. Odpovídal na naše dotazy, které se týkaly 
údržby města, rekonstrukce městských parků i zlepšení dopravy v městě a postupu 
na realizaci rychlostní komunikace R-35. 

V listopadu (16. 11.) se také konalo 
vítání nových občánků města 
Turnova v Galerii Muzea Českého 
ráje. Společně se zástupci města 
a  dalších veřejných institucí se 
jej pravidelně účastní vedení 
našeho spolku, zejména paní 
Marie Hurychová, která společně 
s  členkami Klubu důchodců 
pro ně obětavě plete roztomilé 
první malé dupačky. Ty se pro 
jejich pestré vzory a  praktičnost 
mladým maminkám líbí nejvíce. 
Noví občánci od  nás také 
dostávají malá ozdobná přání 
a účastníkům slavnosti zpravidla 
recituje malá Adélka, vnučka 

A. Koucké. V letošním listopadu jsme jich přivítali čtyřicet. Podle možností se na této 
slavnostní akci čtyřikrát ročně podílejí i někteří ostatní členové. 

Plánovaný výlet do Krkonoš a tamějších harrachovských skláren jsme pro malý zájem 
a nepříznivé počasí odložili na  jaro příštího roku, právě tak i procházku Riegrovou 
stezkou a návštěvu historické elektrárny ve Spálově. 

V  počátku prosince (8.  12.) jsme letos naposled v  rámci programu EU navštívili 
seniory v  polském Jaworu, kde se konalo závěrečné slavnostní setkání všech 
účastníků tohoto projektu. Podrobněji je vše popsáno v samostatném článku tohoto 
čísla Náš Turnov. V závěru roku se naše jednatelka Vladislava Ejemová a Otakar Grund 
zúčastnili na pozvání konference s názvem Český ráj to napohled. Ta se konala v sále 
radnice v Rovensku pod Troskami a organizátoři na ni pozvali všechny veřejné i státní 

Při každém vítání nových občánků Turnova jim předává naše 
členka Marie Hurychová roztomilé dupačky. Ty jim plete společně 
s členkami Klubu důchodců při penzionu v Žižkově ulici. 
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složky kvůli tomu, aby našli vhodný způsob jak nejen propagovat tuto nádhernou 
krajinnou oblast, ale jak najít její nový způsob rozvoje, ochránit její krajinné kulturní 
i  historické hodnoty a  jak současně do  ní přilákat další návštěvníky a  zajistit její 
smysluplný a udržitelný rozvoj. Zapojili jsme se tak předběžně do budoucí činnosti, 
která je zakotvena i preambuli našich stanov. 

Vzhledem k  rozšíření zájmu dalších členů na  našich akcích můžete podat své 
jednotlivé náměty pro tvorbu programu činnosti na  příští rok. A  to kterémukoliv 
členu našeho výboru, nejpozději pak na  lednové (25.  1.  2014) valné hromadě, 
na kterou vás srdečně zveme. Všechny nejnovější zprávy o činnosti spolku si můžete 
přečíst na našich vývěskách v ulici 5. května, dále pak na Výšince a v sídlišti naproti 
vlakovému nádraží. Ti zdatnější pak mohou zabrousit na internetové stránky města, 
kde nás najdete pod odkazem spolků. Na  aktualizaci těchto stránek se neustále 
pracuje.     Výbor SRPT      

Podzimní beseda pražské pobočky SRPT
Pražská pobočka Spolku rodáků a  přátel Turnova uspořádala 31. října 2013 jako 

obvykle ve  velké učebně Českého institutu interních auditorů na  Karlově náměstí 
svoji tradiční podzimní besedu. Přijeli i  vedoucí činitelé ústředí spolku z  Turnova 
v čele s předsedou Otakarem Grundem. Tentokrát naše pozvání přijal přední český 
popularizátor vědy, botanik RNDr. Václav Větvička. Shodou okolností v roce, kdy oslavil 
své 75. narozeniny. Pražský rodák Václav Větvička (narozen 13. ledna 1938) má rodové 
vazby k Turnovsku, kde jeho otec Václav Větvička působil jako učitel mj. v Paceřicích. 
Své odborné působení spojil roku 1963 s  Botanickým ústavem Československé 
akademie věd, kde v letech 1989–1992 byl vedoucím pracoviště v Průhonickém parku. 
V letech 1975–1992 vedl Pokusnou a klimatizační stanici v Černolicích a následně byl 
do roku 2007 ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
Na Slupi. Poté se ujal správy zámeckého parku ve Štiříně, kde působí jako vedoucí 
dosud, stejně jako na Přírodovědecké fakultě UK.

Do  povědomí české veřejnosti začal vstupovat více v  devadesátých letech 20. 
století na vlnách Českého rozhlasu – Praha v ranním pořadu Dobré jitro. Oblíbenými 
se staly jak jeho krátké rozhlasové vstupy o rostlinách, tak koncepce a moderování 
celého pořadu. V roce 2003 vydal v pražském nakladatelství Jan Vašut Moje květinová 
dobrá jitra, na něž dodnes navazuje stejně poutavými a úspěšnými knihami dalších 
fejetonů. Bývá přirovnáván k osobitému vypravěči Františku Nepilovi.

Turnovským rodákům vyprávěl o  svých vazbách na  Český ráj, o  Paceřicích, které 
bývají někdy mylně považovány za  jeho rodiště, o zaujetí českými zeměmi a  jejich 
přírodou. Podělil se s  nimi o  to, jak vznikala a  vznikají nedělní Dobrá jitra i  jeho 
knižní dílo. Odpovídal rovněž na  konkrétní dotazy (tis červený, jinan dvoulaločný, 
jilm vaz). Turnováci strávili s Václavem Větvičkou příjemný podvečer, na nějž budou 
rádi vzpomínat. Poděkování za to patří především Mgr. Anně Mánkové, předsedkyni 
pražské pobočky Spolku rodáků a  přátel Turnova. Přejeme výboru spolku, aby se 
zdařil i výběr tématu a osobnosti pro nadcházející jarní besedu. Hana Kábová
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Osud koupaliště v Dolánkách nám není lhostejný
Je to už více než desítku let, co je naše město bez rozsáhlého areálu letního 

koupaliště, které tu v  klidném a  nádherném přírodním prostředí navštěvovaly 
v letních měsících skoro po čtyřicet let denně tisíce spokojených lidí. Dva betonové 
bazény se skluzavkou, věží pro skoky, samostatnou čističkou vody a  s  přilehlým 
venkovním restauračním vybavením, tu se skupinou nadšenců nechal vystavět jeden 
z našich zakládajících členů spolku, obětavý tělocvikář, Miloslav Kopal. Celá stavba 
probíhala na počátku šedesátých let v rámci tehdejší akce „Z“ a vedle mnoha občanů 
na  ní brigádnicky pomáhali snad všichni starší žáci a  studenti turnovských škol. 
Turnováci si tak svoje léta chybějící koupaliště postavili sami sobě. O to tristnější pak 
byl jeho neslavný osud, kdy jeho správu krátce po roce 1989 převzali zdejší sportovci 
a  celý areál nechali zdevastovat. Je pravdou, že žádná podobná stavba nepřetrvá 
věky a  nebude sloužit donekonečna, ale přetrvala-li tato zimy i  ničivé povodně, 
mohla při správné údržbě sloužit prakticky dodnes. Tak, jako svému účelu slouží 
podobně vzniklá koupaliště v okolních městech a vesnicích. Není divu, že po  jeho 
existenci a obnově se stále ptali nejen členové našeho spolku a pamětníci, ale i bývalí 
návštěvníci z okolí, ba i ze zahraničí. Málokdo z nich už totiž věděl, že tehdy jen pouhá 
nadpoloviční většina městských zastupitelů podlehla nátlaku bývalého starosty 
Milana Hejduka a vizi mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, kteří se rozhodli vybudovat 
velkolepý rekreační areál v místě bývalých Maškových zahrad. Nová lokalita byla sice 
pro tento účel méně vhodná, avšak byla přístupnější a hlavně dovolovala i výstavbu 
rozmanitějšího sportoviště a  hlavně rozsáhlého hotelového komplexu, který by 
provoz celého sportoviště finančně doplňoval. Pan Horáček se vyjadřoval i k projekci, 
protože téměř miliardovou investici chtěl podpořit z velké míry sám. Celý záměr však 
byl se strany tehdejšího města nedostatečně smluvně zajištěn a proto po nenadálé 
smrti pana Horáčka z  tohoto záměru sešlo. Vedení města se desítku let snažilo 
pokračovat v  přípravě stavby v  redukované podobě původního díla na  získaném 
pozemku, ale zatím mu vždy chyběly potřebné finance i odvaha. Současná podoba 
navrhovaného díla je proto mnohem subtilnější a mnozí občané se právem obávají, 
že nebude pro tento účel stačit. To tím spíše, že náklady na jeho údržbu budou tak 
veliké, že citelně oslabí každoroční rozpočet našeho města. Nás zarazila i  anketa 
studentů zdejšího Gymnázia, kteří se předběžně zajímali o jeho pozdější návštěvnost. 
Z  jejich průzkumu zjednodušeně řečeno vyplynulo zhruba to, že se právě mnozí 
z nich se k jeho využití nechystají, protože raději navštíví levnější koupaliště v okolní 
přírodě. Jednotný názor na stavbu nového koupaliště v Maškově zahradě ale nemají 
ani samotní zastupitelé. Předně zástupci čtyř nejnovějších politických uskupení 
měli ve  svém volebním programu uvedenu obnovu či stavbu koupaliště v  oblasti 
Dolánek, proto nakonec s  nevelkou převahou dopadla i  jejich pozdější hlasování 
ve  prospěch „Maškovky“. Podobně rozpolcené jsou i  názory turnovské veřejnosti. 
Všichni, právě jako zastupitelé, se shodují v  tom, že Turnov koupaliště potřebuje, 
ale ohledně lokality se v názorech dělí přibližně na poloviny. Vedení města se hájí 
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tím, že každý z občanů mohl své rozhodnutí uskutečnit prostřednictvím internetu 
nebo přímo na městském úřadu, ale řekněte sami, kdo všechno má vlastní počítač, 
kdo bude každou chvíli běhat na radnici k úřední desce a kdo bude stále kontrolovat 
chod radnice, komisí, rady a zastupitelstva, když jsou k tomu účelu do těchto orgánů 
naši zástupci právoplatně zvoleni? I to bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli 
uspořádat také anketu vlastní. Využili jsme informačního kanálu TvA vydavatele pana 
Pavla Charouska a několik veřejných a soukromých sběrných míst. Sice trvala pouhý 
týden, ale byli jsme překvapeni zájmem občanů a jejím výsledkem. Prakticky ze 170 
respondentů jich 155 preferuje výstavbu původního doláneckého areálu, 160 jich 
mu chce dát při letním koupání přednost před novým v Maškově zahradě a právě 
tolik od návštěvy Dolánek prý neodradí ani pěší cesta ani nemožnost zaparkování 
auta. Stopětačtyřicet se spokojí pouze s běžným vybavením a obejde se bez luxusu. 
Pětadevadesát procent respondentů tak považuje tuto investici za  smysluplnou, 
a  to tím spíše, obejde-li se bez zamýšleného „nerezu“, vlnobití a  všeho možného. 
Tím spíše prý dají přednost čisté a tiché okolní přírodě a přírodní trávě k odpočinku 
a slunění. Přestože naše anketa byla anonymní, někteří se podepsali, někteří připojili 
i vlastní návrhy, dokonce i vysvětlující dopisy, kterých si obzvlášť vážíme. Výsledek 
ankety jsme předali starostovi města panu Tomáši Hockemu s tím, že město může 
v  podobné dotazové akci pokračovat, aby opravdu zjistilo, co si vlastně občané 
přejí. Překvapila nás i vstřícnost pana starosty. Zaslal nám kopie vyjádření dotčených 
orgánů, které by o zamýšlené stavbě v Dolánkách ve své kompetenci rozhodovaly. 
Ani z jednoho dokumentu nevyplývá předběžný stoprocentní nesouhlas k realizaci 
této stavby, pouze jsou zde vyjmenovány podmínky, které by bylo nutné dodržet. 
Největším překvapením pro nás bylo poslední zjištění, že tehdejší vedení města, 
ačkoli dolánecký areál zlikvidovalo v  roce 2000, teprve v  roce 2002 požádalo 
o vymazání jeho stavby z katastru nemovitostí. Kdo dal ale teprve po třech letech 
relevantní příkaz úředníkovi města, aby tak Katastrální úřad učinil, to se nám dosud 
zjistit nepodařilo. Na  závěr chceme dodat, že se necítíme být oprávněni k  tomu, 
abychom se vměšovali do  rozhodování našich volených zástupců. Učinili jsme tak 
pouze proto, že mnozí z  našich členů se opětovně na  besedách a  schůzkách ptali 
na osud bývalého areálu a považují jej stejně, jako naši zakladatelé (M. Kopal, J. Šolc, 
V. Drholec a řada dalších), za ideální místo pro koupání a letní odpočinek. Mnozí si 
totiž dobře pamatují to, že našim předchůdcům se podařilo obnovit původní kašnu 
na náměstí, kterou městu zlikvidovalo jeho tehdejší komunistické vedení. Doufejme, 
že za dnešní vlády demokratických stran bude naše snažení mnohem úspěšnější.

Za výbor SRPT připravil O. Grund.              
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Navázali jsme přátelství s lidmi z polského Jawora
Už na  sklonku loňského roku nás vedení města Turnova pozvalo k  návrhu roční 

spolupráce se seniory polského města Jawor, města, se kterým Turnov udržuje 
nejdelší zahraniční partnerské vztahy. Poláci nám nabídli vzájemná setkávání 
v projektu nazvaném „Čtyři období života aktivních seniorů v rámci polsko-českého 

pohraničí“, na které pak požádali finanční krytí z programu, vypsaného Evropskou 
unií. Vzájemná setkání pak obsahovaly jedno i dvoudenní společné návštěvy obou 
příhraničních oblastí Krkonoš. Polští senioři tak poznali Turnov a jeho okolí, seznámili se 
s našimi pečovatelskými domy, prohlédli si novopacký pivovar a mladoboleslavskou 
Škodovku. Také absolvovali výlet po nejkrásnější části Českého ráje a části Jičínska. 
Členové našeho spolku se tak postupně zúčastnili zimního bálu v Jaworu, prohlídky 
pamětihodností města, návštěvy chráněné krajinné oblasti na  odvrácené straně 
Krkonoš, pracovního workšopu v keramické dílně s venkovskou farmou, sportovního 
odpoledne i  zpívání vánočních koled a  závěrečného slavnostního vyhodnocení. 
Tak, jako Poláci reprezentovali své město, tak i  my jsme ve  vypsaných soutěžích 

Jana Legáthová v polské westernové 
vesničce na jedné z atrakci s lasem.

Naši členové (Vladislava Ejemová) při Valonském obřadu.

Ivan Veselý při plnění jedné ze soutěží. Všichni společně v Polsku při návštěvě vodopádů.
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hájili barvy Turnova. Nejvíce se nám dařilo v bowlingu, podobně v šachové hře nám 
vydatně pomohli členové šachového klubu pana Františka Zikudy, ve  hře dámy 
(polsky vrchcáby) měli „navrch“ Poláci. Ti, jako hostitelé, ale velmi dobře připravili 
naše návštěvy v zemědělské farmě s workšopem, podobně i výlety do westernového 
městečka Karpač a  prohlídku chalupy starých Walonů a  krkonošského vodopádu 
i  přilehlé chráněné krajiny. Na  závěrečném společném zpívání vánočních koled 
nám výrazně pomohli členové turnovského sboru Musica Fortuna. Polské sborečky 
z  tamních seniorů pilně nacvičovaly, ale vystoupení třetiny turnovského sboru jim 
doslova vzalo dech. Mohutným aplausem se dožadovali přídavků, slovy obdivu 
a  chvály nešetřil ani starosta Stanislaw Laskowski, jeho zástupce i  další členové 
z pořadatelského týmu radnice, Poláci nás hned požádali o společnou fotografii. Díky 
velké obětavosti členů turnovského sboru a sbormistru pana Vítězslava Čapka, jsme 
tak završili celoroční společný program a hlavně dobře a důstojně reprezentovali své 
město v sousedním Polsku. Vzhledem k tomu, že polské straně se nepodařilo hned 
napoprvé dojednat s turnovskou radnicí naprosto přesné podmínky této spolupráce, 
je proto nutné poděkovat i místostarostovi Otakaru Špetlíkovi a členům městského 
zastupitelstva za urychlené projednání a zajištění části finančního příspěvku na naši 
dopravu. Získali jsme v polském příhraničí mnoho nových přátel a doufáme, že jsme 
dopomohli i k bližším vztahům občanů i vedení obou města. O. Grund       

Návštěva u polských přátel v Krkonoších
Na pozvání našich polských přátel odjela skupina deseti členů spolku turnovských 

rodáků na dvoudenní návštěvu do polských Krkonoš ve dnech 12. a 13. června 2013. 
Program, který pro nás Poláci obětavě připravili, proběhl ve velmi přátelské atmosféře 
a byl plný nových zážitků. Prvního dne před obědem pro nás přijel z Polska autobus, 
na sedadlech s připravenou svačinou, a odvezl nás rovnou k ubytování do penzionu 
Jagoda v Karpači. Hned nato jsme se rozjeli do jejich westernového městečka, kde 
na  nás naši přátelé čekali s  vřelým přivítáním a  obědem. Pobavil nás inscenovaný 

Poláci z Jawora na návštěvě u nás pivovaru v Nové 
Pace.

Na závěrečném setkání v Polsku nám se zpěvem koled 
pomohli členové turnovského sboru Musica Fortuna.
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zábavný program s  ukázkou jízdy na  koních, westernovými atrakcemi a  nakonec 
s  inscenovaným přepadením zlatokopecké banky. Mohli jsme si pak vyzkoušet 
například házení lasem, jízdu na  býčku, střelbu z  luku a  podobně. Starodávnou 
bryčkou jsme pak projeli celé westernové městečko, podívali se na  chovy skotu 
i  drobného zvířectva. V  penzionu jsme potom po  večeři prožili se všemi přáteli 
krásný večer při mnoha soutěžích, například v  různých znalostech Polska i  Čech. 
Na  závěr dne jsme si také společně zazpívali polské i  české písničky. Druhý den 
nás po  snídani čekala Szklarská Poreba, kde jsme se vydali na  prohlídku typické 
Waloňské chaty. Chata totiž nese název podle tamních hledačů pokladů. Ti, kteří 
do polské strany Krkonoš přicházeli hledat drahé kameny a kov, se nazývali Valoni. 
V minulosti prý přicházeli z různé části Evropy, z Itálie, dalekého Valonska, ze Saska, 
Krušných hor i z pohoří Harzu. S nimi ale přicházeli i hledači a znalci léčivých bylin, 
jako třeba lékař Petrus i A. Matthiolus ze Sieny, nebo i  lékař a alchymista Leonhard 
Thurneysser zum Thurn, který tam prý našel vedle drahých kamenů i  zlato. Valoni 
z nalezených kamenů-korundů, safírů a rubínů-dělali také mistrovské šperky a tyto 
ostatní nerosty sloužily k výrobě proslulých florentských mozaik. Svoje dlouholeté 
zkušenosti a  poznatky z  výroby, podobně jako receptury, si zapisovali do  tzv. 
Valonských knih, z nichž některé se tam uchovaly dodnes. Na místech svých nalezišť 
si tehdejší Valoni zanechávali tajemné znaky, ale jejich význam už dnes nikdo 
nerozluštíme. V  jejich původní chatě, která se dochovala dodnes, se nám dostalo 
podrobného výkladu o  jejich způsobu života a  zažili jsme také tradiční čarodějný 
očišťující rituál. Po  prohlídce veliké sbírky drahých kamenů a  rozsáhlého podzemí 
chaty, jsme si pak domů odnesli na krku malý kamenný přívěšek. Rovněž zajímavá 
byla i návštěva Szklarského vodopádu a v centru malého městečka prohlídka lázní. 
Obědvali jsme v malé obci Kaczorow (Kačerov) ve stylové restauraci Podgorzanka. 
Po obědě nás čekala poslední akce tohoto dvoudenního setkání, kterou pro nás naši 
pozorní hostitelé připravili. V obci Dobkow jsme navštívili venkovskou farmu a v ní 
se účastnili keramického workšopu v soukromé Galerii pod Aniolem. Její majitelka 
a keramička nám vyprávěla o tom, jak začínala s pomocí celé rodiny odvážný projekt 
výroby první keramiky a pak nám umožnila to, abychom si práci z hlínou vyzkoušeli 
také sami. Každý z nás dostal hrudku připravené keramické hlíny a mohl si vyrobit 
nějaký upomínkový předmět podle své vlastní představy. Vznikly tak naše první 
neumělé hrníčky, talířky, květiny, svícny i popelníky, zkrátka cokoliv, co si kdo přál. Ty 
nám pak po vypálení v peci zaslali do Turnova. Nakonec nám tato rodina Rudnických 
pro obveselení připravila malé humorné sportovní soutěže, které prý oni také občas 
kvůli vlastní relaxaci pořádají pro sebe a své známé. Poznali jsme tak na polské straně 
společných Krkonoš krásnou přírodu, zajímavé lidi a hlavně nové přátele, se kterými 
se rádi setkáme i někdy v blízké budoucnosti.

Milena Pekařová
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Zhodnotili jsme loňský ročník Letních koncertů vážné hudby
Už po  dvanáct let pořádáme v  kostele sv. Josefa na  Hrubé Skále Letní koncerty 

vážné hudby. Daří se nám to díky vstřícnému přístupu faráře z  Rovenska pod 
Troskami, pana Františka Kocmana, který nám ochotně zapůjčuje církevní prostory. 
Nesmíme ale zapomenout, že ty pomohl svým finančním darem zrekonstruovat 
českorajský mecenáš, pan Bohuslav 
Jan Horáček a  dopomohl tomu, že 
právě dnes, společně s  návštěvníky, 
můžeme tuto hudbu poslouchat nejen 
v dobrém akustickém, ale i důstojném 
prostředí. Velkou zásluhu na  této 
činnosti má i senátor, pan PhDr. Jaromír 
Jermář, který už i  několik předešlých 
ročníků zaštítil svým jménem a rovněž 
finančním příspěvkem. Pokud jde 
o  finanční stránku koncertů, je 
pravdou, že bez štědrých příspěvků 
našich sponzorů bychom se neobešli. Jedině díky jim můžeme do těchto míst zvát 
kvalitní interprety a  posluchačům připravit skutečně hodnotný kulturní zážitek. 
V  roce 2013 nám na  konání těchto koncertů především přispěl turnovský lékař 
MUDr. Marcel Nesvatba, Obecní úřad na Hrubé Skále, turnovští podnikatelé František 
Zikuda, Ing. Vladimír Sejval, Ing. Václav Formánek a majitel Hotelu Štekl, pan Karel 
Zima. Finančně nám pomohl i majitel turnovské tiskárny Unipress, pan Ing. Antonín 
Svoboda. 

V  měsících červenci (13.  7.) tak v  hruboskalském kostelíku koncertovala pražská 
mezzosopranistka, členka Národního divadla Pavla Zobalová v  klávesovém 
doprovodu Jany Havlíčkové ze Dvora Králové. Paní Zobalová zde vystupovala poprvé 
a je pravdou, že jsme její premiéru očekávali tak trochu s obavami. Vzápětí se však 
ukázalo, že naše obavy byly zbytečné. Její široký soprán svojí sytostí zaplnil prostor 

kostela a  není divu, že závěrečná árie 
Rusalky vyvolala i  bouřlivý potlesk 
publika.

Na  druhý koncert (27.  7.) jsme 
už nečekali s  takovým neklidem. 
Sopranistka paní Jana Heryánová-
Ryklová i  její doprovazeč František 
Lamač zde vystupovali už po  třetí 
a mnozí posluchači spíše očekávali, čím 
je známí interpreti po  roce překvapí? 
Myslím, že se toho dočkali. Paní 
Heryánová zřejmě hlasově dozrává, 

Sopranistka Pavla Zobalová s klavírním doprovodem Jany 
Hlaváčkové v kostele sv. Josefa Hrubá Skála.

Martin Hybler a Bohuslav Lédl při závěrečném koncertu 
na Hrubé Skále.



Časopis Náš Turnov č. 47 – prosinec 2013, strana 18

což bylo znát nejen na  jistotě, ale i na kvalitě jejího projevu. Subtilní zpěvačka tak 
překvapila nejen modulací, nýbrž i bezvadnou intonací a v nejvyšších polohách pak 
jistotou a  hlavně pak vrozenou muzikálností. Ani její doprovazeč František Lamač 
nezůstal stranou. Zatímco při doprovodu sólistky citlivě respektoval její přednes, 
v  sólových partiích dokazoval své nemalé nadání a  technickou vyspělost. Na  jeho 
poněkud neobvyklý playbackový doprovod orchestru si mnozí posluchači už dávno 
zvykli a podle ohlasů zřejmě nevadil ani těm novým. Oba umělci se rovněž dočkali 
bouřlivého potlesku a neubránili se ani přídavkům.

V  závěru léta (24.  8.) zde vystoupili umělci z  Turnovska. Oba jsou důvěrně známi 
zdejší veřejnosti, takže čtyřruční klavírní koncert známého hudebního skladatele 
Martina Hyblera a  o  něco méně známého hudebního tvůrce Bohuslava Lédla, byl 
právem očekáván s  jistou netrpělivostí. Jejich vlastní skladby, Lédlovy Čtyři ruce 
pro Kačku a Klavírní prázdniny, se vyznačovaly hravostí a muzikantkou nápaditostí, 
Hyblerova Valdštejnská klavírní suita pak navodila nezaměnitelnou atmosféru zdejší 
kouzelné a podmanivé přírody. Oba skladatelé rázem posluchače přesvědčili o tom, 
že jsou nejen výbornými interprety ale i výbornými baviči. Jejich hudební hádanky 
totiž vytvořily bezvadnou atmosféru celého odpoledne, které všem proto uběhlo 
snad až příliš rychle. 

Z  pozice organizátorů jsme rádi, že i  letošní účast posluchačů se pohybovala 
okolo šesti desítek na jednotlivá vystoupení a navíc, že naše celé úsilí skončilo sice 
s nepatrným, ale přece je s výdělkem. Budou-li nám nakloněni naši sponzoři a příznivci 
i v roce 2014, je pravděpodobné, že program dalšího ročníku nebude méně přitažlivý, 
než ty minulé.

Naproti tomu smíšené pocity jsme měli z  koncertu v  turnovském kostele sv. 
Mikuláše. Mnoho turnovských občanů, včetně členů Kulturní komise města, nám 
vytýkalo, že jako zdejší spolek nepořádáme tyto koncerty zde, ale „za  humny“. 
Uvítali jsme proto nabídku pana Jana Adamuse a společně s vedením KC Střelnice 
připravili (11. 8.) mimořádný koncert Komorních sólistů Čs. filharmonie Praha s nově 

nastudovaným repertoárem pro 
jejich turné po  západu Evropy. 
Přestože jsme zajistili dobrou 
propagaci i  finanční příspěvek, 
který nám ochotně poskytla 
Kulturní komise města, návštěva 
místních posluchačů byla menší, 
než na  „odlehlé“ Hrubé Skále. 
Prodělek a  nezájem turnovské 
veřejnosti o  vážnou hudbu nás 
utvrdil v  rozhodnutí, podobné 
akce zde už nekonat.  

O. Grund                    Komorní sólisté pražské filharmonie při svém vystoupení 
v kostele sv. Mikuláše v Turnově.
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 Každý rok vítáme nové občánky Turnova
Členové našeho spolku se už po  několik let účastní tradičního vítání nových 

občánků Turnova. Vedení radnice tak vyzvalo místní spolky, které se ve spolupráci se 
Svazem pro občanské záležitosti pravidelně každé čtvrtletí scházejí v Galerii U sasíků 
v Muzeu Českého ráje. Tam vedení radnice zve i rodiče s nejmenšími dětmi, které se 
v městě narodily v předešlém období roku. Po  jejich slavnostním uvítání vedením 
radnice se uskuteční akt přijetí nového človíčka mezi obyvatele města, jeho zápis 
do pamětní knihy a malý kulturní program. V jeho závěru pak noví občánci dostávají 
pamětní list a  medaili od  představitelů radnice a  řadu upomínkových předmětů 
od  ostatních spolků. Od  nás, „Rodáků“ tak pravidelně obdrží malované přání 
a pak i originální malé roztomilé dupačky, které pro ně vymyslela a obětavě plete 
současná místopředsedkyně našeho spolku, Marie Hurychová, společně s několika 
členkami Klubu důchodců z turnovského penzionu. Za zmínku stojí nejen to, že se 
všem maminkám líbí, ale že už jich naše dámy společně vyrobily na  čtyři stovky. 
V  kulturním programu pak dětem vedle nejmladších žáků turnovské Lidové školy 
umění pravidelně recituje i vnučka Adélka, naší členky Anny Koucké. Tato slavnost, při 
které každoročně vítáme skoro stovku nových malých občánků, se už mezi veřejností 
vžila a vedení radnice společně s námi udržuje nejen její slavnostní ráz, ale i dobrou 
kulturní úroveň. 

Výbor SRPT   

Zpráva hospodáře
V  letošním roce zavedli jsme v  našem spolku na  počítači podvojné účetnictví . 

Získáváme lepší přehled o našich výdajích a o stavu placení příspěvků členů našeho 
spolku.

Prověřili jsme důkladně stav našeho členstva a docílili přehled o skutečném stavu.
Na počátku roku jsme evidovali  325 členů (bez pražské pobočky ) . Prověrkou jsme 
se dostali k dnešnímu dni na stav 194 členů. Museli jsme vzít na vědomí,že mezi tím 
odešlo od našeho spolku v důsledku úmrtí 39 členů, 42 členů požádalo o ukončení 
členství a s 50 členy jsme se sami rozloučili,neboť v posledních pěti letech neplatili 
členské příspěvky. 

Naprostým úspěchem skončila akce kontrola členských příspěvků. Osobním stykem 
s  některými členy,kteří neměli možnost včas uhradit příspěvky, se nám podařilo 
u  členů zákl.organisace Turnov docílit 100 procentní příspěvkové morálky, za  což  
patří našim členům obzvláštní dík. 

I  když letošní rok ještě není u  konce a  čeká nás několik akcí, již dnes můžeme 
být spokojeni i  s  celkovým finančním výsledkem, který bude patřit mezi nejlepší 
za poslední léta .

Důležité !
Z  úsporných důvodů přešli jsme od  1.července letošního roku k  jiné bance. 

V  důsledku nedorozumění došly na  naše konto platby bez variabilního čísla a  bez 
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jména odesílatele. Několik plateb se nám podařilo vyjasnit, ale do  dnes zbývají 
3 platby po 1000 Kč a jedna platba 200 Kč z měsíce července neobjasněné. 

Prosíme všechny členy,kteří v  měsíci červenci odesílali na  naše konto  
uvedené obnosy , aby se přihlásili na  tel.čísle 774  554  574 a  nebo E-mailem 
na  adresu: ladi.bicik@seznam.cz. Několika našim členům v  České republice 
a  v  zahraničí, kteří ještě nevyrovnali členský příspěvek za  rok 2013 
přikládáme složenku k  úhradě, pokud možno do  konce letošního roku. 
Děkujeme !

Ladislav Bičík 

Odešel Václav Jenšovský
Krátce, měsíc před koncem 

roku 2013 nás opustil 
dlouholetý člen, prom. fil. 
Václav Jenšovský. Václav se 
dlouho podílel na  činnosti 
našeho spolku, krátce 
v polistopadovém období byl 
i prvním členem turnovského 
městského zastupitelstva. 
Zprvu do  něj byl zvolen 
za  politickou stranu ODA, 
jejíž pobočku zde pomáhal 
vytvořit, později i  za  nově 
vzniklé politické uskupení 
s názvem Volba pro město.

Václav Jenšovský byl původně rodák ze Dvora Králové, ale jeho otec zde vyučoval 
jako středoškolský profesor. Mladý Václav k  Českému ráji přilnul, přestože jeho 
profesní začátky po studiích směřovaly do pražských redakcí. Tam pracoval v tehdejší 
Mladé frontě a Lidové demokracii, ale kvůli svým radikálním politickým názorům toto 
zaměstnání dlouho vykonávat nemohl. Skončil, jako mnozí podobní, v JZD Jenišovice 
a spokojil se s publikováním v regionálních novinách a časopise. Iniciativní byl krátce 
po  roce 1968, po  roce 1989 se pak podílel na  obnově Pojizerských listů. Po  roce 
1995 spolupracoval s  Bohumírem Hakenem, prof.  Zbyňkem Sukem a  Jaroslavem 
Hajflerem i  při vydávání naší pravidelné rodácké stránky v  tehdejších Denících 
Bohemia, regionální mutaci Krkonošských novin. Současně prosadil i  obnovené 
vydávání prvorepublikového čtvrtletníku Od  Ještěda k  Troskám, který redigoval 
a podporoval i finančně. Není divu, že někteří jeho počin přirovnávali k osvětové práci 
prvorepublikového žurnalisty a propagátora Českého ráje, Otakara Kudrnáče. Václav 
Jenšovský v tomto periodiku úzkostlivě dbal na zachování čistoty jazyka, rozmanitost 
i historickou kvalitu publikovaných článků. Shromáždil tak kolem sebe řadu předních 
osobností našeho regionu, kterým se společně s  ním bezesporu podařilo vytvořit 

Takto ještě v plné síle s námi oslavil prom. fil. Václav Jenšovský své 
osmdesátiny.
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dílko, jenž i  pro budoucnost zachovalo důležité a  pravdivé svědectví o  historii 
naší epochy. Václav s  námi ještě v  plné svěžesti oslavil své osmdesátiny, ale o  dva 
roky později se jeho zdravotní stav rapidně zhoršil. Přesto se až do konce obětavě 
věnoval své redakční práci. Velmi dobře jeho povahu při rozloučení vystihl jeho 
blízký spolupracovník, pan RNDr.  Zdeněk Mrkáček. Ten poznamenal, že Václav byl 
ke svému okolí značně kritický a nesmlouvavý. To bylo zpravidla důvodem toho, že 
okruh jeho přátel a spolupracovníků nebyl příliš široký. Velká část veřejnosti jej proto 
i odsuzovala. „Co to však bylo platné, když se vždy později s léty ukázalo, že právě 
jeho názor, postoj i  pravda, byly ty jediné a  správné“, připomenul jeho osobnost 
nad rakví Mrkáček. Je pravda, že i nám bude chybět nejen jeho pravidelné kritické 
hodnocení současného dění, ale i jeho rozsáhlé encyklopedické znalosti. 

V Turnově jsme se v pondělí 18. listopadu rozloučili i s JUDr. Vladimírem Adamusem. 
Turnovský rodák vystudoval práva na  Universitě Karlově a  pak se v  Praze věnoval 
advokacii. Několik let byl i poradcem presidenta Václava Havla. Byl členem pražské 
pobočky SRPT.  O. Grund

Vladislavu Studničkovi na cestu dalekou
Když básník umírá, květiny pláčou…
Tam vysoko na  Bukovině nad turnovskými Dolánkami prožil Láďa Studnička 

přebohatých 78 let. Učitel k  pohledání, bohem nadaný logoped (o  kterém kdosi 
prohlásil, že by i cihlu naučil mluvit) a univerzální umělecký duch nevídaný. 

My si jej asi už navždy budeme spojovat především s  jeho básničkami, jejichž 
sbírky byly vydávány pod skupinovým nadtitulem Studničkova studánka. Napsal jich 
stovky, většinou pro „své“ školáčky nebo jako oslavu našeho Českého ráje. K  jejich 
ilustrování přijali pozvání například Miloslav Janků, Václav Paldus, Miroslav Ulmann 
a Miroslav Hracha. 

Kdo však Láďu poznal jen trochu hlouběji, tak ví, že stejně jasnozřivě procházel nejen 
literárními, ale i výtvarnými a třeba i hudebními obory. Jeho názoru si velice cenili 
malíři typu Vladimíra Komárka či Dalibora Matouše. Za sudkovské byly označovány 
jeho fotografie, některé z  nich vytvářel dokonce s  použitím vlastní patentované 
techniky. Výtvarný rozměr nacházel rovněž v  „objektech“, které objevoval všude 
kolem sebe, ať již to byly třeba rozměrné kameny modelované přírodními silami nebo 
torza kdysi funkčních předmětů denní potřeby, případně vše Láďou dotvořené či 
zkombinované. Nasbíral jich spousty a vystavoval např. při Maloskalských výtvarných 
létech, která také řadu let organizoval. Měl mimořádný cit pro uměleckou kvalitu, 
svými výrazy jako „vata“ či „makulatura“ jasně diskvalifikoval poslabší díla některých 
snaživých tvořitelů. A  současně byl velice skromným. Pokud tedy kritizoval, pak 
rozhodně ne pro vlastní exhibici, ale protože svoji pravdu nedokázal prostě smlčet. 
Raději však pochválil, povzbudil, mnohým svým kamarádům z  branže napsal 
působivé medailonky, šířil a propagoval je ve svém okolí. 

Cenné jsou i  jeho práce vlastivědné. V  Kořenech domova detailně popsal 
a  fotograficky zdokumentoval všechny chalupy jeho domovské Bukoviny. Popsal 
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i všechny osady k Bukovině kdysi náležející. 
A protože většina zmiňovaných objektů dnes 
již neexistuje, nebo jsou zásadně přestavěny, 
jedná se o dílo unikátní a nenahraditelné.

Na  mnoho posledních let záludná 
choroba prakticky Láďu přikovala na  lůžko. 
A přesto zůstal úžasně aktivním, telefonoval 
na všechny strany, přijímal návštěvy. Oporou 
a  i  jakousi pilnou sekretářkou mu byla jeho 
oddaná manželka Jarmila, v  tomto ohledu 
bez nadsázky anděl v lidské podobě.

Dodejme ještě základní životopisná data 
Vladislava Studničky. Narozen 5. 6. 1935 
v Turnově, ukončil svoji životní pouť rovněž 
v  Turnově 28. 11. 2013. Učitel v  Sezemicích, 
Loukovci, Petrašovicích, Semilech 
a  v  Turnově, na  posledních štacích jako 
speciální pedagog. 

Na  závěr si vypůjčím slova publicisty 
a  novináře Pavla Charouska: Vladislav 
Studnička je krásným českorajským 
pábitelem… Kolik je takových lidí se širokým 
srdcem, kteří připomínají jednak svérázného 

myslitele Josefa Váchala z druhého konce Českého ráje a současně jsou nositeli všech 
rysů naší národní povahy? Jsem nesmírně rád, že jsem měl možnost ho poznat.

Tak takto obdarovaných je nás rozhodně víc. Děkujeme Láďo.
                                                                                       Tomáš Grindl
                                                                                jménem redakce OJKT

               (pro OJKT č. 4/2013 a pro NT 47)

Foto z Láďových 70. narozenin, kdy ještě vyšel 
občas na zápraží.
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