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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: 

 Skalní město z Mariánské vyhlídky (JD) 

Kostel sv. Matěje na Hruštici (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč  

        Otakar Grund  
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Slovo starosty města  

 Po dlouhém naléhání jsem se osmělil a pokusil se napsat článek do vašeho spolkového 

časopisu. Dovolil jsem si k tomu využít části textu svého projevu k slavnosti, která se konala 

28. října 2013 v turnovském divadle, v kterém jsem se zamýšlel nad významem činů 

zakladatelů myšlenky svobodného Československa.  

 V běhu obvyklých dnů a starostí považuji za vhodné připomenout činy zakladatelů 

naší republiky ať těch více známých nebo úplně anonymních. V případě toho asi 

nejznámějšího Tomáše Garrigue Masaryka se při čtení jeho životopisu v duchu ptám, co jej 

vedlo k prosazování zdánlivě nereálné myšlenky svobodného státu Čechů a Slováků. V době 

své největší politické aktivity v exilu bylo tomuto pánovi 64 let, měl rodinu, čtyři děti, 

manželku, byl řádným profesorem na Karlově univerzitě, ve své politické kariéře byl 

poslancem Říšské rady i zástupcem v Českém zemském sněmu. Přes všechny tyto dnes 

bychom řekli sociální jistoty, naplnění osobních ambicí se odhodlal a vystoupil z řady, aby s 

hrstkou spolupracovníků akcentoval otázku české státnosti doma i v zahraničí. Ohrozil tím 

nejen svou rodinu, své sociální zajištění, ale i poklidný závěr svého života. Kdo jiný dokázal 

ve věku 68-87 let vybudovat základy státu, na které s určitým obdivem pohlížíme i dnes. 

Obdobně můžeme hovořit i o sto tisících legionářů – mladých i starších mužů, kteří se pod 

vlajkou ještě neexistujícího státu vrhali do bojů v Rusku, Francii a Itálii. Jejich životopisy 

však nejsou tak známé. I oni však měli své životní příběhy, rodiny, zaměstnání, i oni museli 

najít odvahu a učinit zásadní rozhodnutí.  

 Přejděme od historie k naší současnosti. Máme pár dnů od voleb do poslanecké 

sněmovny, žijeme ve svobodné České republice. Žádný z našich politiků nemusí bojovat o 

sebeurčení malého národa uprostřed Evropy. Žijeme v demokratické společnosti s možností 

volby. Přesto se často v médiích hovoří o špatné náladě ve společnosti, často lidé vzpomínají 

na sociální jistoty doby minulé, zapomínají jako mávnutí proutkem na dobu nesvobody. 

Obecně se zdá, že naše vnímání je velmi zúžené, jen na svůj prospěch a na svůj osobní život. 

V naší mladé demokracii je samozřejmě mnoho chyb, mnoho těch, kteří nejsou dostatečně 

zodpovědní, a ještě mnoho děr v zákonech, v rámci kterých prochází spousta nepravostí.  

 Naše demokracie je však stále velmi mladá. Je na nás všech, abychom třeba obdobně 

jako Masaryk nebo ti bezejmenní legionáři vystoupili z řady, našli odvahu a třeba i výrazně 

menšími činy přispěli k rozvoji společnosti. Demokracie patří k systémům, který vychází ze 

zájmů občanů, nejen ve chvíli, kdy se jedná o jejich nemovitost. Je třeba aktivního přístupu a 

právě určitého životního přesahu, nadhledu a chápání v širších souvislostech, který jsem se 

snažil výše nastínit. Demokracii můžeme po drobných krůčcích léta budovat, ale zničit ji lze 

v jednom okamžiku. Našlapujme proto s odvahou vpřed.  

 Snad výše uvedené řádky přispějí i k odvaze těch, kteří na podzim 2014 přijmou 

výzvu kandidovat do zastupitelstva našeho města a v souladu se slibem zastupitele budou 

dbát na rozkvět demokratické společnosti v nám všem tak blízkém Turnově.  

Tomáš Hocke – toho času starosta města 
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Zpráva o činnosti SRPT v roce 2013 

 

 V loňském roce se nám po únorové valné hromadě podařilo hned na počátku února 

navštívit seniory polského města Jawora, které je nejstarším partnerským městem našeho 

Turnova. Učinili jsme tak na základě výzvy polských seniorů, kteří vypracovali celoroční 

program spolupráce nazvaný Čtyři období života aktivních seniorů. K naplnění nám 

pomohlo vedení města Turnova v čele s místostarostou Otakarem Špetlíkem. Podobně jsme 

uvítali i polské seniory třikrát v Turnově, abychom pak ještě třikrát navštívili polský Jawor. 

Tam jsme si prohlédli polskou stranu Krkonoš, zúčastnili se společných sportovních soutěží 

a pracovních workšopů. Závěrem jsme naše město dobře reprezentovali na konečném 

vyhodnocení celého projektu, při kterém nám se zpíváním koled pomohlo několik členů 

pěveckého sboru Musica Fortuna.  

 V turnovském muzeu jsme též navštívili výstavu malířů Pojizeří.  

 V březnu jsme se podíleli na vítání nových občánků v zdejším muzeu, podnikli 

vycházku do Vazoveckého údolí a navštívili Abelův mlýn. Dubnová návštěva Prahy 

autobusem se neuskutečnila pro malý počet zájemců. 

 V květnu jsme se rozjeli na státní zámek Sychrov, kde jsme si prohlédli novou 

oranžerii, zámecký park a Khünlovu klenotnici. Prohlídka původní Votrubcovy elektrárny 

nám připomenula nejstarší doby elektrifikace města. Uspořádali jsme návštěvu hruštického 

hřbitova, na kterém jsou uloženy ostatky vojáků z prusko-rakouské války r. 1866. Zasvěcený 

výklad nám podala pracovnice muzea paní Petrušková. Společně jsme se pak fotografovali u 

štěpu z památné hrušně. Vydali jsme i 46. číslo Našeho Turnova. 

 V červnu jsme společně se zástupci města ocenili nejlepší absolventy základních škol 

a absolvovali výlet na Špičák. Z plánovaného sjezdu Jizery na raftech tentokrát sešlo kvůli 

špatnému počasí a nezájmu členů. Vynahradili jsme si to společným posezením na břehu 

Jizery a opékáním buřtů. Letní koncerty vážné hudby se nám v uplynulém roce vydařily, a to 

hlavně díky sponzorům, kteří nám dostatečně přispěli na jejich přípravu. O tom ostatně 

podáváme vyčerpávající zprávu v našem časopise. V červenci se také několik členů rozjelo 

společně vlakem do Jiřetína, kde si prohlédli bývalou výrobnu a muzeum dřevěných hraček. 

V srpnu jsme uskutečnili za finanční podpory Kulturní komise města Turnova koncert 

septeta pražských filharmoniků v kostele sv. Mikuláše, ale malou návštěvou Turnováků jsme 

byli zklamáni. Výlet na Libereckou výšinu se vydařil a v září jsme v Turnově opět vítali 

zmíněné polské seniory. Několik členů se zúčastnilo poznávacího výletu, které pravidelně 

pořádá Pekařova společnost Českého ráje. Tentokrát to bylo do kraje bratří Čapků.  

 V říjnu jsme navštívili historický pivovar na Malém Rohozci a seznámili se s jeho 

novým zařízením a produkcí. 

  V prosinci jsme uspořádali besedu s novým starostou Turnova Ing. Tomášem 

Hockem a vydali druhé loňské číslo Našeho Turnova. To se nám však termínově posunulo až 

do počátku ledna, protože jsme změnili tiskárnu. Tiskárna Unipress pana Svobody nám 

nabídla mnohem lepší kvalitu za srovnatelnou cenu a tak jsme toho využili.  

 Mnozí z vás zaznamenali také anketu, kterou jsme před závěrem roku uspořádali ve 

spolupráci s regionálním vydavatelstvím TvA. Chtěli jsme tak vedení radnice upozornit na 

způsob, jakým by mohlo získat podrobnější informace o mínění občanů města o výstavbě 

nového koupaliště. Mnoho lidí se o jeho podrobnostech ani nedovědělo, protože radniční ani 

internetové stránky nesledují. Nechtěli jsme nahradit rozhodování našich městských 

zastupitelů, ale jen upozornit na způsob, jak získat co nejširší názor občanů, kterým 
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koupaliště ve městě už více jak čtrnáct let chybí. Tím jsme také reagovali i na stálé dotazy 

členů našeho spolku.  

 Naši zástupci se také účastnili besedy naší pobočky v Praze, ale podstatné záležitosti 

dalšího společného soužití se uspokojivě vyřešit nepodařilo.  

 V závěru mi dovolte poděkovat vedení města Turnova i Kulturního centra Střelnice za 

dobrou spolupráci, za pomoc pak všem členům výboru, především paní Ejemové, 

Hurychové, Legáthové, panu Bičíkovi, panu Sehnoutkovi a panu Ing. Ducháčovi. Obzvláštní 

díky patří našim sponzorům, kteří nás v uplynulém roce podpořili. Jsou to především MUDr. 

Marcel Nesvadba, Obecní úřad na Hrubé Skále, turnovští podnikatelé František Zikuda a ing. 

Václav Formánek, ing. Vladimír Sejval a majitel hotelu Štekl na Hrubé Skále pan Karel 

Zima. Doufejme, že nám všichni tito dobří a obětaví lidé budou příznivě nakloněni i v roce 

letošním, abychom vám mohli i po roce předložit takto příznivé hodnocení naší činnosti. 

Otakar Grund, předseda.  

Z pražské pobočky SRPT  

 Letošní jarní setkání členů pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova proběhlo 

na obvyklém místě (v Českém institutu interních auditorů na Karlově náměstí v Praze 2) 22. 

května 2014. Zahájila ho předsedkyně Mgr. Anna Mánková přivítáním vzácných hostů (Mgr. 

Otakara Špetlíka – místostarosty Turnova, Jiřího Šulce – předsedy Spolku rodáků a přátel 

města Hořice v Podkrkonoší a Vikových vnuček) a informací o loňské činnosti pobočky.  

 Poté následovala přednáška PhDr. Miroslava Cogana (odborného pracovníka Muzea 

Českého ráje v Turnově) věnovaná významnému grafikovi Karlu Vikovi (* 4. listopadu 1883 

Hořice, + 8. října 1964 Turnov). Dr. Cogan pohovořil o Vikových studiích na pražské 

akademii výtvarných umění i o stipendijních cestách (zvláště do Itálie a Dalmácie), na nichž 

se zdokonaloval v malbě krajiny, portrétů a zátiší. Karla Vika si roce 1905 podmanilo 

Maloskalsko a posléze Turnovsko (v roce 1919 se natrvalo usadil v Turnově). Největší 

pozornost dr. Cogan zaměřil na Vikovu grafickou tvorbu, jejíž počátky spadají do roku 1914. 

Představil Vikovy cykly dřevorytů (Český ráj, V Tatrách, Praha, Slovensko; nedokončený 

Braunův Betlém v Kuksu) a pozvolný přechod od černobílého dřevorytu přes tónovaný 

šerosvitný k barevnému (1922–1923). Připomněl Vikovo úsilí o vznik krásných knih (1930 

Český ráj, společně s Josefem Pekařem a Zdeňkem Wirthem, 1941 autobiografická 

Mateřídouška), jeho tvorbu poštovních známek, novoročenek a ex libris, vstřícnou 

spolupráci s tradiční turnovskou Müllerovou tiskárnou i mezinárodní úspěch na pařížském 

Podzimním salonu v roce 1926. Přednášku zajímavě doplnila Vikova vnučka Ing. M. 

Jeřábková představením ukázek umělcových skic, dřevěných štočků a rodinných fotografií.  

 Muzeum Českého ráje v Turnově v současné době připravuje výstavu k 50. výroční 

Vikova úmrtí. Bude probíhat ve dnech 2. října až 19. listopadu 2014 a návštěvníci na ní 

budou moci zhlédnout nejen ukázky Vikova uměleckého díla, ale i díla jeho kolegů 

sdružených ve spolku Turnovské dílo, který podstatně formoval kulturní dění v Turnově v 

první polovině 20. století.  

Hana Kábová  
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Z historie turnovského divadla 

 Turnov je jedním z mála českých měst, kde se již v XVIII. století hrálo divadlo. 

Nebylo to však divadlo ochotnické. Byly to oblíbené lidové pašijové hry, tak zvané 

„tatrumové“, hrané na teátru postaveném na náměstí u radnice.  

 Teprve návrat našeho rodáka, pátera Antonína Marka, v roce 1808 do rodného kraje 

má vliv na vznik českého ochotnického divadla v Turnově. Již v roce 1810 bylo sehráno 

první místní české ochotnické představení 

za řízení P. A. Marka, který v ochotnickém 

divadle viděl ten nejúčinnější prostředek k 

probuzení českého národa. Hrála se hra 

„Dva buchy a tři šuchy“. Představení se 

konalo v přízemním sále radničního šenku, 

kam se vešlo asi 90 diváků. Již 

následujícího roku se hrálo opět. V dopisu 

z roku 1811 píše Josef Jungmann P. A. 

Markovi: „Turnovští zasluhují všem 

Čechům za příklad vystaveni býti, že tak 

stále s českou Thálií obcují.“  

 V září roku 1822 se začalo hrát 

divadlo v Kotlerově domě č.p. 2, vedle 

radnice, zvaném „U zlatého jednorožce“. 

Zde se hrálo divadlo celých 47 roků.  

 V roce 1869 byl ustaven řádný 

ochotnický spolek, schválený výnosem ze 

dne 18. prosince 1869 od cís. královského 

hejtmanství, které schválilo spolkové 

stanovy.  

 V roce 1870 začalo „Záloženské družstvo“ se stavbou nové budovy záložny na 

pozemku č.p. 148 v Hluboké ulici, na místě bývalého hostince. Družstvo mělo na stavbu 130 

tisíc zlatých. V přízemí budovy byl hotel a v patrech se nacházely kancelářské místnosti.  

 V roce 1872 byl zvolen nový výbor spolku divadelních ochotníků a za ředitele byl 

ustanoven Josef Hofman. Výbor podal při stavbě „Domu záloženského“ žádost 

předsednictvu záložny, aby byl vzat zřetel na stavbu divadla při domě č.p. 146. Žádosti bylo 

vyhověno a se stavbou divadla se začalo ještě v roce 1872.  

 Zápis o otevření divadla z kroniky ochotnického spolku ze dne 25. února 1874: 

„Divadlo otevřeno bylo o páté hodině odpolední a místnosti byly téměř přeplněny, neboť se 

sešli k němu mimo valný počet obyvatelstva také hosté ze Sobotky, Mn. Hradiště, Jičína, 

Lomnice, Oulibic a Libuně, mezi jinými i stařičký děkan P. A. Marek.“  
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 Slavnostní představení začínalo zdařile přednesenou ouverturou za řízení učitele pana 

Jarého, následoval vzletný proslov přednesený ředitelem divadelních ochotníků panem 

doktorem Svobodou.  

 Vnitřek hlediště nového divadla záloženského byl vyřešen podle úpravy 

„Prozatímního divadla“ v Praze. To mělo na tehdejší poměry vše: slušné prostorné jeviště i 

hlediště, pěknou vnitřní úpravu a dobrou akustiku.  

 Ochotníci využili plně nového divadla a i studenstvo turnovské se pilně o prázdninách 

činilo a sehrálo řadu velmi zdařilých představení. Po finančním úpadku záložny hotel Slávii 

včetně divadla koupilo město Turnov. Od té doby nese divadlo název Městské divadlo.  

 V roce 1904 bylo divadlo kvůli malé požární zabezpečenosti uzavřeno. Důvodem byl 

požár divadla v Americe, kde zahynulo mnoho diváků. Hrát se začalo znovu v roce 1905, ale 

nebyla k dispozici galerie. V roce 1911 bylo divadlo za peníze ochotníků připojeno na 

elektrickou síť. Od roku 1920 zřídilo město v divadle biograf a divadlo se tak mohlo hrát jen 

jeden den v týdnu. Tento stav trval až do 

roku 1932, kdy bylo uvedeno do provozu 

nové kino na Trávnicích.  

 Rok 1944 byl významný pro divadlo 

tím, že ochotníci vyhlásili akci  „Turnov 

sobě“, která měla získat peníze na dostavbu 

budovy divadla dle projektu architekta ing. 

Frajvalda z Prahy. Z darů občanů se podařilo 

shromáždit částku 1 mil. Kčs. V roce 1947 

byla provedena rekonstrukce budovy za 

částku 700 000 Kčs a také nová 

elektroinstalace jeviště, kruhový horizont, nová opona a centrální teplovzdušné vytápění. 

Byly použity prostředky z akce „Turnov sobě“.  

 Ochotníci od roku 1950 hráli jako součást organizací JZD, Osvětová beseda, JKP 

ROH až do působení Turnovského kulturního střediska. Tak se ztrácí název Spolek A. 

Marek, jako takový přestává obhospodařovat divadlo a starat se o jeho chod.  

 V říjnu 1958 v divadle hráli ochotníci svou tisící premiéru, k níž nastudovali 

„Kutnohorské havíře“  J. K. Tyla.  

 Roku 1981 se na tři roky divadlo zavřelo a probíhala v něm generální přestavba. 
Divadlo tím získalo moderní jevištní techniku, byla provedena rekonstrukce topení, 

elektroinstalací, sociálního zařízení, stěny byly potaženy brokátem, sedadla vypolstrována a 

na strop opět zavěšen krásný křišťálový lustr. Splnil se i sen všech milovníků divadla: vchod 

do stánku Thálie je konečně z Trávnic. Divadlo se znovu otevřelo 15. října 1983 hrou Karla 

Čapka „Matka“ provedenou našimi ochotníky.  

Jan Sajíc  
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Před sto lety zemřel malíř Jan Prousek 

 

 2. července budeme s celou naší 

kulturní veřejností, ale i s mnoha prostými 

lidmi vzpomínat, že právě před sto lety 

v Turnově zemřel významný umělec své 

doby, nadšený propagátor krás Českého 

ráje, zasloužilý regionální pracovník a 

umělecký buditel Turnovska, malíř Jan 

Prousek. Narodil se 12. února 1857 

v nedalekých Svijanech a je třeba 

připomenout, že tento náš známý krajinář a 

ilustrátor byl například přítelem malíře 

Mikoláše Aleše, spisovatelky Karoliny 

Světlé a mnoha dalších význačných 

literátů a výtvarných umělců. Jeho jméno i 

jeho nezištná a záslužná práce mají své 

trvalé místo ve vývoji kulturního života 

Turnovska a v našem kulturním životě 

vůbec. Jan Prousek zemřel v Turnově ve 

svých sedmapadesáti letech 2. července 

1914, tedy na samém počátku první 

světové války. Jeho život a dílo připomněl 

v českém rozhlase turnovský spisovatel, 

učitel Jan Knob. Také on to byl, kdo 

napsal celou sérii článků do „Pojizerských 

listů“, do „Našeho rozhlasu“ a do 

„Salonu“. V nich rovněž vyzdvihl význam 

celoživotní práce zesnulého umělce našeho kraje. O. Heptner do Pojizerských listů rovněž 

napsal článek o úzkých stycích Jana Prouska s Mikolášem Alešem.  

 Prouskova záslužná práce a jeho jméno mají své trvalé místo i ve vývoji kulturního 

života našeho kraje. Vzpomeňme si, že to byl právě on, kdo napsal a nakreslil knihu 

s poněkud dlouhým názvem: „Dřevěné stavby starobyle roubené a lidový nábytek 

v severovýchodních Čechách“. Ve svém díle oslavil vesnické statky i chaloupky, kterým se 

ještě v novém tisíciletí obdivujeme nejen my, ale i domácí turisté i zahraniční hosté. Pro 

svou rodnou obec Svijany napsal a umělecky vyzdobil obecní kroniku. Proto i dnes čtenářům 

přináším krátký výtah z tohoto díla, jež Prousek připravil a odevzdal Obecné škole 

v Klokočí. Bylo to v době, kdy tam pobýval ve svých skromných chvílích odpočinku a kdy 

propagoval přírodní a historické zajímavosti a krásy Klokočských skal, hradu Rotštejna a 

celého Podkozákovska. V kronice je Prouskovou vlastní rukou napsáno věnování 

klokočským občanům. Píše zde doslova: Vzpomínka na pobyt a studijní malování motivů 

z okolí Rotštýna roku 1885, kdy vrátil jsem se z akademie umění v Německu (v Mnichově a 

Karlsruhe), i trávil jsem poprvé léto opět v domově, ubytovav se na delší dobu 

v Podkozákovsku, a sice pod hradem Rotštýnem v hostinci pana Václava Kinského. Do té 

doby nebylo mnoho vyobrazení ani fotografií zřícenin Rotštýna a Klokočských skal, vyjma 

malých snímků od turnovského Krtičky a dřevorytiny dle malíře Levého, uveřejněné r. 1870 
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v Hálkových illustrovaných „Květech“ s popisem pod názvem: „Pustý hrad Rotštejn“; 

upozornil jsem a povzbudil proto v Turnově tehdáž působící fotografy na partie malebných 

skal, z nichž zdařilé snímky ve větším formátu provedl tenkráte zejména zdařile pan 

František Krátký z Kolína, později pan Jan Šimon v zájmu turistickém a místopisném roku 

1886 a později jiní. Ve snaze krajinářsky umělecké namaloval jsem v místě a okolí řadu 

olejových studií a obraz větších rozměrů na plátně (1885), kterýž vystaven byl roku příštího 

v Praze v Rudolfinu o výroční umělecké výstavě Krasoumné Jednoty pod číslem katalogu 

212 „Pískovcové skály Rotštýnské u Turnova“ (J. Prousek v Praze). Tamtéž jsem uplatnil 

také jiné menší práce z okolí Rotštýnska i kresby v illustrovaných časopisech, poukazovav 

na krásy a malebnost okolí Turnova, mimo Hruboskalska, zvláště  Podkozákovska a 

Rotštýnských pískovcových útvarů a údolí, dříve než vznikly turistické kluby a odbory na 

našem venkově, v Turnově roku 1892, a než podnikány hromadné výpravy, výlety Sokolů a 

vycházky v ty končiny, do té doby takřka nepovšimnuté a zapomenuté i chudé. Přivedl jsem 

nejednou cizé návštěvníky, přátele přírody i malíře, ano i cizince, vzácné hosty na Rotštýn. 

Všem se zde líbilo, byť i nenalézali pohodlí úpravnějších hostinců a úpravnější stravy i cest; 

právě tato primitivnost zamlouvala se, an dovršuje divokost romantiky. než dlužno 

vzděláváním lidu přispěti přece jen k pokroku a tu hlavně školou zřízenou r. 1903 v Klokočí 

docílilo se mnohé nápravy a zvelebení obce po stránce duševní, povznešenější nyní na 

novodobou osadu uvědomělých občanů, kteří milují tu svou dědinu a budou bohdá 

zdokonalovati vkusem a udržováním čistoty, aby do budoucna stala se vzornou vpravdě 

českou vesnicí. „Chaloupky české, buďtež požehnány!“ Jako spolupracovník illustrovaných 

děl o „Hradech a zámcích“ i dřevěných lidových stavbách našich Severních Čech, výňatky 

z textu o hradu Rotštýnu a jeho dějin se týkajících, v této knize soustředil jsem pro obec a 

její bližší okolí pomůcky takto obrazně názorně místopisné a ukládaje vše né bez práce 

sebrané do knihovny školy v Klokočí, přimlouvám se, by bylo vlídně přijato, střeženo a 

doplňováno záznamy pamětihodnými a uchováno trvale k dobru i budoucích. Knihu, na jejíž 

vazbu přispěla místní školní rada za starostenství pana Josefa Viduny ve Vesci, odevzdávám 

správci školy, panu řídícímu učiteli Janu A. Finke-ovi. Je to v památném roce 1908, kdy 

hosté z Anglie, žurnalisté a turisté, hromadně navštívili Turnovsko a dne 23. června zajeli na 

historicky památný středověký hrad Rotštýn. Bylo to dvacet členů výpravy, a sice 16 pánů a 

čtyři dámy se spisovatelem Janem James Bakerem v čele, autorem anglické knihy „Obrázky 

z Čech“. Navštívili nejen hrad Rotštýn, ale jeli odtud dále přes Rovensko na Trosky a 

Hruboskalsko. V Turnově zdrželi se po dva dny, kde pobyl Mr. Baker již počtvrté: r. 1887, 

1890, 1908. Sloužiš kniha ku zdaru obce a národa, kterýž jen potud svým zůstává, pokud zná 

a ctí svých památek… 

„Svůj jazyk ctěte, zvyky své a práva, 

dokažte skutky, že jste Čechové, 

a vlasti naší vzejde opět sláva, 

jakou se skvěli naši předkové!“ 
 

Těmito slovy básníka zakončuji poznámky své a znamenám se krajansky oddaně  

Váš Jan Prousek 

 

V Turnově 20. června 1908 – v domě „U českého granátu“. 
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 Tolik tedy slova malíře Jana Prouska v závěru knihy, kterou předal jako upomínku na 

svůj pobyt pod Kozákovem Obecné škole v Klokočí do její školní knihovny. Časem byla 

však tato malá vesnická škola zrušena, archiv i knihovna zlikvidovány. Jen zázrakem se 

podařilo zachránit vzácnou kroniku, aby se snad, nedej bože, nedostala do sběru starého 

papíru. Jedině zásluhou rodiny Hlubučkovy tak byla zachráněna. Paní Anna Hlubučková 

z Klokočí dovolila mi pořídit si kopii této vpravdě historické knihy, z níž jsem vám, moji 

milí vážení čtenáři přinesl tuto ukázku. Je to věnování autora, akademického malíře Jana 

Prouska, Obecné škole v Klokočí. Vlastnoručně napsaný text věnování v kronice 

Klokočským ponechal jsem autenticky přesně tak, jak jej Mistr do této vzácné knihy vepsal.  

 

František Mlejnek, sběratel podkozákovské historie 

 

Vzpomínáme na významného umělce Českého ráje  

Karel Vik (4.11. 1883 v Hořicích - 8.10. 1964 v Turnově).  

 Na pražské akademii vystudoval v letech 1902-8 krajinomalbu a obdržel Hlávkovo 

stipendium k cestě po Itálii (1910). V té době by se Vik mohl zařadit k impresionistické linii 

české malby, avšak povzbuzen bronzovou medailí z mezinárodní grafické výstavy v Lipsku 

1914 se začal více věnovat dřevorytu. V roce 

1917 vydal svůj první grafický cyklus „Na 

horách“ a na pozvání grafika T.F. Šimona se stal 

zakládajícím členem Sdružení českých umělců 

grafiků Hollar (SČUG). Koncem I. světové války 

přesídlil do Turnova, kde vytvořil soubor dřevo-

rytů Český ráj (1921) a v 1925 byl za černobílý 

dřevoryt „Štíty Tater“ přijat do pařížského 

Podzimního salonu. Tyto výstavy se konaly v 

Grand Palais a spolu s Vikem tu vystavoval 

například také náš František Kupka nebo slavný 

Amedeo Modigliani. Na začátku dvacátých let 

měl Vik za sebou úspěšný pokus s tzv. tónovým 

dřevorytem a směřoval k barevnému, tištěnému 

až z pěti desek. Roku 1928 mu vyšla úspěšná 

monografie Praha v barevném dřevorytu, kterou 

tiskla turnovská Müllerova tiskárna, což byl 

začátek velmi úspěšné spolupráce, která v roce 

1930 pokračovala „Českým rájem“ v barevném 

dřevorytu, za okupace krásnou knihou 

Mateřídouška (1941) Tato spolupráce vyvrcholila v letech 1946/7 monumentálním 

dvoudílným „Slovenskem“ s úvodním textem dr. Anny Gašparovičové, bývalé sekretářky T. 

G. Masaryka. Dobře byl veřejností přijímán jeho srozumitelný realistický projev: „Dřevoryt 

naučil mě práci, prostotou svých prostředků zbavil mě všeho, co je vypočteno jen na efekt, a 
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pomohl k tomu, že dělám, co zmohu - bez ohledu na dobu a její kritické křeče.“ Publikacemi 

vydávanými ve značných nákladech tak Vik ovlivnil výtvarnou podobu soudobé české 

knihy. V roce 1941 se stal členem Akademie věd a umění, roku 1948 obdržel cenu Jos. 

Mánesa a 1953 titul Zasloužilý umělec. Souborné výstavy mu uspořádalo Umělecko-

průmyslové muzeum a Národní galerie v Praze (1953). Vedle zmíněných souborů vytvořil 

(také hlubotiskovými technikami a litografií) mnoho volných listů novoročenek, ex-libris i 

známek a plakátů, ilustroval další knihy. Soupis Vikova grafického díla obsahuje 717 

položek. S přestávkami zároveň stále maloval. Provedl např. výzdobu haly turnovského 

nádraží (1919), obrazy pro Městskou spořitelnu a radnice v Turnově, Hořicích a Slaném. V 

jeho rozsáhlé umělecké a osobní pozůstalosti, kterou dnes trpělivě pořádá Vikova vnučka 

paní Ing. M Jeřábková, se mimo jiné nacházejí dosud neznámé kresby, svěží malířské skici a 

snad i grafické listy. Něco z toho bychom rádi veřejnosti přiblížili při podzimní výstavě v 

Muzeu Českého ráje k padesátému výročí Vikova úmrtí.  

Miroslav Cogan  

Sto třicet let letos slaví turnovská „Šperkařská škola“  

 Máme-li připomenout významné regionální tradice, tak jak to vychází z našich 

spolkových zakladatelských 

podmínek, nelze opomenout 

letošní sto třicáté výročí vzniku 

tehdejší Šperkařské školy, dnes 

Střední uměleckoprůmyslové a 

Vyšší odborné školy. Ta původně 

v našem městě vznikla v roce 

1884 z podnětu tehdejších 

představitelů města a zástupců 

místního průmyslu jako odborná 

škola pro výchovu studentů, kteří 

se zde měli učit brousit a 

zasazovat drahokamy. Byla 

povolena císařským dekretem a 

zřízena tehdejším C. k. Ministerstvem kultury Rakouska-Uherska. Podobně jako umělecké a 

odborné školy kamenosochařské v Hořicích a bižuterní v Jablonci nad Nisou měla i tato 

přispět ke zvýšení odborné úrovně místního průmyslu. V Turnově se totiž toto brusičské 

řemeslo, ovládané po staletí kamenářským bratrstvem, po roce 1860 proměnilo ve významné 

průmyslové odvětví, kde místní firmy zaměstnávaly stovky námezdních domáckých dělníků 

a rozvíjející se doba požadovala nové kvalifikované síly. Není pochyb, že škola tím do města 

přinesla nejen rozvoj technický, ale přispěla i k dalšímu rozvoji v oblasti kultury. Působili tu, 

zejména po roce 1900, výhradně absolventi pražské uměleckoprůmyslové školy nebo 

Akademie výtvarných umění, což se projevilo ve výtvarných návrzích tehdejších šperků. 

Školu tehdy vedly významné umělecké osobnosti, podobně jako její odborné ateliéry. Díky 

tomu postupem času zdejší šperkařské práce získávaly nejvyšší ocenění na evropských i 

světových výstavách a škola také vychovala mnohé umělce, výtvarníky i klenotníky, kteří se 

později prosadili doma a často i v zámoří. Vedle Antonína Karče je nutné připomenout 
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alespoň několik nejvýraznějších profesorů a dílenských učitelů. Školu především umělecky 

stabilizoval tehdejší ředitel, sochař Josef Malina. Dále pak akademický malíř Josef Varcl, 

stříbrník a cizelér František Kulhánek, brusič Emil Horna, rytec drahokamů Karel Zappa i 

zlatníci Josef Cettel a Alfréd Bergmann. V roce 1937 byla zdejší výuka rozšířena o další 

obor, stříbrnictví. Tímto rozšířením a spoluprací mezi jednotlivými dílnami, vznikly 

možnosti pro tvorbu dalších uměleckých prací, jako jsou svícny, mísy a poháry s plasticky 

vybroušenými kameny nebo rytinami a podobně i série tepaných šperků. Škola úspěšně 

prošla i významnými etapami v životě naší země. Například za zmínku tak stojí působení 

tehdejšího ředitele, známého sklářského výtvarníka Zdeňka Juny, který nejen rozšířil zdejší 

obory o umělecké rytí kovů, ale školu zdárně provedl i celým obdobím II. světové války. Z 

dalších výrazných osobností je potřeba jmenovat například malíře Josefa Durycha, skláře a 

glyptika Vladimíra Linku, či dílenského učitele, rytce drahokamů, Karla Tučka a zlatníka 

Františka Valeše. Není proto náhodou, ale spíše poctivou a trpělivou prací na rozvoji školy a 

jejích studentů, že jejich práce se začaly trvale prosazovat na tehdejších světových 

výstavách. Dokládají to mnohé medaile, diplomy a ocenění z tehdejších světových a 

evropských výstav, především Velké ceny z výstavy dekorativních umění v Paříži (1925 a 

1937). Nejvýznamnější veřejnou zakázku škole přinesla další světová výstava v Montrealu v 

roce 1967. Československé expozici tehdy vévodila kopie Svatováclavské koruny, kterou 

pod vedením dílenského učitele, zlatníka Jiřího Beldy zrealizovali jeho spolupracovníci 

stříbrník Karel Zouplna a brusič Vlastimil Šonský.  

 Avšak ani další generace profesorů a dílenských učitelů, mnohdy absolventů zdejší 

školy, nezůstala pozadu za svými 

pedagogickými vzory. Po roce 1989 byla 

škola obohacena o tzv. terciární vzdělávání, 

po reformě vzdělávacího systému (1997) se 

značně rozrostl i každoroční počet nových 

studentů. Vznikly zde další atraktivní obory, 

jako například umělecké kovářství a 

zámečnictví či umělecké odlévání. Po roce 

1989 se škola začíná opět výrazněji 

prezentovat mnoha výstavami doma i v 

zahraničí, vzácné kolekce šperků a klenotů 

se staly i základem sbírky Klenotnice 

turnovského Muzea Českého ráje. Nedílnou 

součástí prezentace školy jsou i mezinárodní 

sympozia, jichž se pravidelně účastní výtvarníci z mnoha zemí, škola je dnes trvale zapojena 

i do mezinárodního projektu „Partnerství škol Comenius“, v jehož rámci spolupracuje s 

podobnými uměleckými školami v Belgii, Francii, Řecku, Itálii, Litvě, Portugalsku a 

Španělsku. Práce zdejších studentů trvale zdobí nejen mnohé galerie a zákoutí zahraničních 

měst, ale také v Čechách, nakonec i místa v nejbližším okolí i v samotném Turnově. 

Umělecky bohatý je i současný život školy. Její studenti neodmyslitelně patří ke kulturnímu 

životu města, z jeho okolí čerpají množství námětů pro svoji práci a další umělecký rozvoj, 

při spolupráci se zdejšími firmami pak získávají cenné řemeslnické zkušenosti. 

Vyvrcholením jejich studií doma v Turnově se každoročně stávají ukázky jejich maturitních 

prací. Čerství absolventi tu prezentují to, co se za dobu svého studia naučili, a svá díla 
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obhajují před členy poroty odborníků. Mnozí pak nastupují ke studiu vyšších výtvarných 

škol či zahajují vlastní soukromou uměleckou dráhu. Také při letošních oslavách sto 

třicátého výročí založení turnovské školy připojili čerství absolventi své maturitní práce ke 

stálému fondu nejlepších děl a po právu sklidili uznání nejen svých předchůdců, ale i četných 

návštěvníků a umělecké veřejnosti. Lze si jen přát, aby i dnešní vedení školy mělo dostatek 

možností rozvíjet talent nadějných mladých výtvarníků, pokračovat v dlouholeté tradici 

našich předků a úspěšně propagovat naše město doma i v cizině.  

 V článku byly použity písemné podklady autorů propagační brožury SUPŠ.  

O. Grund  

 

1. světová válka 1914-1918 a Turnovsko 

 Při atentátu 28. června 1914, zahynul po výstřelech Srba Prinčipa následník rakousko-

uherského trůnu František z Este s chotí Žofií a bylo zřejmé, že dlouhodobé spory o moc na 

Balkáně vyvrcholí válkou. 

 Dne 23. července 1914 dalo Rakousko-

Uhersko po dohodě s Německem Srbsku 

ultimatum, ve kterém diktuje ponižující 

požadavky, které byly pro Srbsko 

nepřijatelné. Když Srbsko tyto podmínky 

odmítlo, vypovědělo Rakousko-Uhersko 28. 

července 1914 válku. 

 Dne 25. července 1914 byl v Turnově 

„svět ještě v pořádku“. Lidé byli sice vzrušeni 

událostmi, ale na trhu toho dne zdálo se být 

ještě vše zcela normální, i když venkovští 

trhovci po návratu domů hovořili o tom, že to 

byl nejhorší trh, že nikdo nechtěl nic kupovat 

a že turnovské paničky požadovaly zboží 

takřka zadarmo. 

 Již ale příští den, 26. července 1914, 

přišly ty nejhorší zprávy. Došlo k mobilizaci. 

Na všech hlavních místech byly vyvěšeny 

žluté plakáty povolávající všechny záložní 

vojáky do 37 let. Bylo mnoho diskuzí a mezi 

obyvatelstvem panovalo zděšení. 

 Poněvadž v Turnově bylo doplňovací 

velitelství pěšího pluku č. 94, přicházeli 

vojáci s kufříky a s nimi velmi často jejich ženy a děti, mylně se domnívajíce, že se jim 

podaří slzami a prosbami vyprositi je z vojenské služby. Když nestačila k ubytování vojska 
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kasárna, byly zabrány ve městě prázdné byty, školy, sokolovna s jízdárnou, střelnice, a když 

ani to nestačilo, bylo vojsko rozmístěno ve stodolách a jiných budovách ve všech obcích v 

okolí turnovském. Nádraží bylo obsazeno a nikomu nebylo dovoleno odjet vlakem, kdo 

neměl legitimaci. Mosty, tunely a jiné důležitější objekty byly ve dne i v noci střeženy 

vojskem. V tu dobu vojíni německé národnosti přicházeli rozjaření a vyzdobení 

velkoněmeckými trikolorami za hlučných zpěvů „Deutschland über alles“, takže v tu dobu 

nebylo občanu cítícímu česky příjemné chodit do hostinců a na ulici. Němci všeobecně 

věřili, že tažení do Srbska bude pouze procházkou a že nebude mnoho obětí na životech. 

Mnohomluvný německý císař Vilém promluvil k vojákům, že dříve než spadne listí ze 

stromů, budou zase doma. 

 Po vstupu Ruska, Anglie a Francie do války byly povolány do služby další ročníky až 

do 42 roků věku. Jen po krátkém 

výcviku a po složení přísahy na 

vojenském cvičišti na 

Daliměřicích odcházeli tito vojáci 

na bojiště. Téměř denně bylo 

vlaky odváženo vojsko na frontu 

a zároveň byli přiváženi na 

vozech z nádraží turnovského do 

vojenské nemocnice ranění vojáci 

i zajatci. O jejich občerstvení se 

hlavně staral ženský odbor 

Červeného kříže, Sbor hasičů a 

Sokol. S velikou útrpností 

zejména v Turnově byli přijímáni 

první ranění vojáci, jimž kdo 

mohl přispěl potravinami, 

kuřivem, prádlem apod. Kromě Červeného kříže v Turnově pracovala úspěšně „Okresní 

pomocná úřadovna válečná", pak „Vdovský a sirotčí výpomocný fond ozbrojené moci", z 

něhož byly vypláceny vdovám po padlých zaopatřovací požitky, např. vdově po důstojníkovi 

podle hodnostních tříd ročně od 700 K do 5400 K, po pěšákovi 108 K, po desátníkovi 180 K, 

po šikovateli 270 K a pro každé dítě do 16 roků 48 K. Rodinám vojínů dlících na frontě byly 

vypláceny, když drahota rostla, vyživovací podpory, jež dostoupily v roce 1918 částky l K 60 

hal. denně na osobu. Všechny tyto podpůrné akce sice zmírňovaly bídu, avšak naproti tomu 

téměř denní transporty raněných vojáků a zajatců rozrušovaly obyvatelstvo. Po čase i nad 

těmito jevy otupěl cit a na vše se pohlíželo lhostejně. Vyhláškami byl lid vybízen ke krajní 

šetrnosti, pak k chovu králíků, pěstění zeleniny, ke sbírání lesních plodin, atd. 

 Bohužel zakrátko přicházejí do Turnova a okolních vesnic smutné, přesmutné zprávy o 

prvních raněných, ale i padlých. Noviny lidi upokojovaly: „Padli přece za císaře pána a jeho 

rodinu.“ 

Podle poznámek písmáka F. Mlejnka volně zpracoval L. Bičík. 
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Drahomír Machaň - pětaosmdesátiletý rodák z Českého ráje 

 

 Dne 4. ledna 2014 se dožil v plném zdraví bývalý předseda výboru pražské pobočky 

Spolku rodáků a přátel 

Turnova ing. Drahomír 

Machaň svých krásných 

pětaosmdesátin. Narodil 

se v Mašově, kde začal 

chodit do základní školy. 

Středoškolské vzdělání 

zahájil v tehdejší Ob-

chodní akademii v Tur-

nově, dokončil je však 

v Liberci. Pak dálkově 

vystudoval Vysokou 

školu ekonomickou 

v Praze, obor zahraniční 

obchod. Celý život 

obětavě pracoval ve 

službách Ministerstva 

zahraničního obchodu. 

Jako obchodní rada 

Československé repub-

liky pracoval v diplo-

matických službách, 

šestnáct let v Austrálii 

(Sydney), v tehdejším SSSR (Moskva) a v Norsku (Oslo). Za celé pracovní období navštívil 

více než sedmdesát zemí světa. Po roce 1989 pomáhal zajistit novou obchodní prosperitu 

vznikajícím českým firmám. I v současnosti je mnohým v tomto směru aktivním a moudrým 

poradcem. 

 Jeho jméno ale také patří k mnoha významným osobnostem v oblasti našeho sportu. 

Už v době II. světové války byl aktivním horolezcem. Proto dodnes obdivuje milované 

Hruboskalsko, kde se svými vrstevníky - Radovanem Kuchařem, Bohumilem Svatošem, 

Oldřichem Kopalem, Jaroslavem Kyselou a Karlem Cermanem - tvořili tehdy podstatnou 

část prvního národního mužstva ČSR horolezců. Machaň je také autorem hodnotných 

prvovýstupů na skalách Českého ráje. Na rozdíl od svých kamarádů se více věnoval růstu 

profesní dráhy. Svou lásku a obdiv k rodnému kraji projevil ve více jak třicetiletém členství 

v rodáckém spolku. Od roku 2005 až do 2011 řídil výbor jeho pražské pobočky. Těšil se 

velké oblibě členů spolku, pro něž vykonal velký kus obětavé práce. Rád pobývá se svou 

rodinou v chalupě na Hrubé Skále. V Praze je neúnavným a stále činorodým členem výboru 

této pobočky. Zde si jej vážíme jako člověka s bezednou studnicí znalostí a životního 

optimismu, a proto mu všichni přejeme mnoho zdraví, vitality a životní pohody do dalších 

let.  

 

Za výbor pražské pobočky SRPT, Anna Mánková          
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Činnost 2014  

 Na letošní lednové valné hromadě jsme tentokrát přivítali nejen zástupce okolních 

spolků, které léta navštěvujeme a se kterými také hojně spolupracujeme, konkrétně z Tatobit, 

Světlé pod Ještědem a Hodkovic n. Mohelkou, ale také oba místostarosty turnovské radnice, 

pana Ing. Otakara Špetlíka a Ing. Jaromíra Pekaře. Jsou to lidé, kteří i společně se starostou 

města dlouhodobě podporují naši činnost. Přijeli i naši vzácní členové, zástupkyně 

libereckého hejtmana paní PhDr. Hana Maierová a senátor Parlamentu České republiky 

PhDr. Jaromír Jermář. Rádi jsme uvítali i zástupce pražské pobočky našeho spolku v čele s 

paní Annou Mánkovou. Podrobnou zprávu o naší půlroční činnosti jsme v tomto čísle 

samostatně zveřejnili rovněž, aby i ostatní členové měli podrobný přehled o zdejším dění.  

 Členům našeho spolku se na jaře letošního roku podařilo prosadit na vedení městského 

úřadu to, aby byl na výčet památných občanů města Turnova na městském hřbitově připsán i 

zdejší známý podnikatel František Hnik, který byl známý lékárník a drogista. Svou firmu zde 

založil a provozoval až do roku 1948, mimo jiné postavil dominantní objekt svých skladů a 

prodejny v Hluboké ulici naproti baťovně, který se stal známý v širokém regionu tehdejší 

první republiky. 

 Hned v polovině února jsme v galerii turnovského muzea, společně se zástupci radnice 

a dalších místních sdružení, přivítali třicítku nových občánků. Ti od nás tradičně získali malá 

přáníčka a roztomilé vlněné dupačky, které pro ně soustavně plete naše Marie Hurychová 

společně s několika členkami turnovského Klubu důchodců.  

  

 Na počátku března jsme se vydali 

do Liberce, kde pro nás náměstkyně 

hejtmana paní PhDr.  Hana Maierová 

připravila prohlídku nové městské galerie 

a také návštěvu vyhlídkové terasy na 

vrcholu budovy krajského úřadu.  

 

 

 

Galerie sídlí v rekonstruované budově  

lázní Františka Josefa na Masarykově třídě  

proti Severočeskému muzeu. Otevřeno  

denně kromě pondělí. Každý čtvrtek  

je vstup zdarma, jinak 80/40 Kč.  
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 O exkurzi do sousedního Mašova a prohlídku tamní výrobny monstrancí se postarala 

Jana Legáthová. Manželé Zdeňkovi ve velmi pěkně vybavené dílně monstrance nejen 

vyrábějí, ale restaurují církevní památky z Čech i okolních států. S obdivem jsme sledovali 

pracovníky dílny při restaurování a sledovali odborný výklad majitele. 

   

 Po návštěvě Rovenska pod 

Troskami se v polovině dubna 

vydalo do Motocyklového muzea 

v Borku pod Troskami, v rámci 

poznávacího výletu, jen několik 

zájemců, protože mnohé odradilo 

špatné počasí. Je to škoda, 

exponáty i prostředí je tu velice 

pěkné a určitě se do těchto míst 

brzy vrátíme.  
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 Na konci dubna připravila společné posezení na Bukovině u Dolánek Vlaďka 

Ejemová. To jsme pořádali kvůli loňské, ne právě vydařené exkurzi do pivovaru na Malém 

Rohozci. Jeho vedení nám sice zajistilo 

prohlídku zrenovovaných prostor historického 

pivovaru, avšak v době, kdy zde neběžel 

výrobní provoz. My jsme ale měli největší 

zájem právě o to, vidět, jak se pivo vyrábí, stáčí, 

skladuje a exportuje, protože to mnozí z nás na 

vlastní oči nikdy neviděli. Jako omluvu za 

nevydařenou exkurzi nám po naší intervenci 

vedení pivovaru věnovalo soudek piva, které 

jsme v bukovinské hasičské zbrojnici k 

opečeným buřtíkům společně vypili. Bylo 

opravdu dobré, stejně jako byl vydařený tento 

jarní výlet. Vlaďka pro nás totiž připravila i 

prohlídku místního kostelíčka, části obce, kterou jsme zakončili u vyhlídky na Turnov a 

okolí, poblíž sochy sv. Jana z Nepomuku. Současně se do našeho spolku přihlásili další dva 

členové ze zmíněné Bukoviny.  

 Na počátku května jsme se 

rozjeli do Litomyšle a Nových 

Hradů. Tento výlet jsme plánovali 

už před lety, ale kvůli značným 

nákladům na dopravu jsme od něj 

tehdy upustili. Důvodem pro 

návštěvu Nových Hradů bylo 

tehdejší pozvání pana Petra Kučery, 

bývalého turnovského občana, který 

po odchodu z pražské politiky 

zakoupil původní novohradský 

zámek. Za desítku let jej společně s 

rodinou zrekonstruoval a upravil pro 

návštěvy veřejnosti. Velkým přínosem pro 

nás bylo to, že veškeré náklady na 

dopravu se rozhodl financovat náš člen, 

hospodář Ladislav Bičík. Prohlédli jsme si 

historickou část Litomyšle, cestou 

navštívili skromný památníček Českých 

bratří, kde se v minulosti loučili s českou 

zemí při odchodu do ciziny a nakonec i 

novohradský zámek.  
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 Na zámku v Nových 

Hradech nás pan P. Kučera 

provedl i soukromými 

prostorami, které běžní 

návštěvníci nevidí, a 

podrobně nám vyprávěl o 

všech peripetiích jejich 

odvážného záměru. 

Dověděli jsme se mnoho 

zajímavostí ze zákulisí 

tehdejší společnosti i řadu 

podrobností z dějin života 

zámku. Kdo jel, nelitoval. 

Pan Kučera se totiž s 

několika našimi členy 

důvěrně znal ze svého 

dětství a o to byl jeho 

přístup k nám všem 

vřelejší.  

 V polovině května opět 

naši zástupci přivítali v 

muzeu další třicítku nových 

občánků a 27. 5. jsme 

navštívili Galerii Granát na 

náměstí Českého ráje. Tam 

nás provedl její nový správce 

Petr Záruba, který nám 

podrobně vyprávěl nejen o 

historii výrobního družstva, 

ale též mnoho podrobností o 

těžbě českých granátů, jejich 

zpracování a použití ve 

vyráběných špercích. Také 

nám názorně předvedl jejich 

opracování a zasazování do 

náušnic. Mohl si to dovolit, 

protože donedávna pracoval 

jako mistr v družstevní 

výrobě. Výroba šperků, která je tradiční pro náš kraj, nás zaujala, a proto jsme si předběžně 

domluvili exkurzi do provozů výrobního družstva s jeho předsedou panem Šorejsem, který 

byl náhodou přítomen. Exkurze do výroby totiž z bezpečnostních důvodů vedení družstva 

pravidelně nepovoluje, ale nám slíbili výjimku, takže se na druhou polovinu roku už těšíme.  
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 Krásný slunečný den přivítal skupinu rodáků z Turnova ve Světlé pod Ještědem, kde 

se 7. června zúčastnili otevření naučné stezky 

Karoliny Světlé. Stezka obsahuje 12 informačních 

panelů a je dlouhá 7,5 km. Na slavnostní zahájení 

přijela kočárem taženým dvěma vraníky sama 

Karolina Světlá s manželem Petrem Mužákem a 

společně s množstvím návštěvníků sledovali 

hodnotný kulturní program, který připravili 

členové Sdružení rodáků a přátel kraje K. Světlé. 

Velice se líbilo vystoupení souboru Horačky a 

koncert klasické hudby v místním kostele.  

  

 Členky spolku bydlící na Bukovině se 

aktivně zapojily do přípravy a průběhu 

masopustu, který se uskutečnil 15. února na 

Dlaskově statku v Dolánkách. Připravily 

různé dobroty, které nabídly účastníkům 

masopustního průvodu, který vyšel z brány 

Dlaskova statku. Přispěly tak k obnovení 

téměř zaniklé masopustní tradice. 

 Také při oslavách Velikonoc v dubnu 

byli členové spolku zastoupeni v hojné míře. 

V prostorách Dlaskova statku sledovali 

hodnotný kulturní program v podání 

souboru Horačky ze Světlé pod Ještědem a 

vyprovodili i Moranu na její poslední cestě 

k Jizeře.  

 

 

 Nejen motoristé, ale i ostatní se přišli podívat na 

odhalení pamětní desky na rodném domě Jiřího 

Kristiána Lobkowicze v Palackého ulici. Akce se 

zúčastnilo mnoho vzácných hostů, včetně potomka 

slavného závodníka. Národní technické muzeum 

v Praze zapůjčilo ze svých sbírek i závodní automobil  

Bugatti, s kterým Lobkowicz závodil.  
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Ve velké míře přijeli i majitelé veteránských automobilů Bugatti z Čech i zahraničí, aby 

uctili památku tragicky zemřelého závodníka. Pro mnohé návštěvníky bylo 

překvapením, jak slavný člověk pochází z Turnova. 

 

 Autobusový zájezd 

do ekologického centra ve 

Vrchlabí organizovaný 

MÚ v Turnově uspokojil 

každého účastníka. V areálu KRNAPu 

shlédli účastníci nově vybudovaný objekt 

nazvaný podle umístění Krtek, vyslechli 

hodnotnou přednášku Ing. M. Skalky o 

krkonošské přírodě a na závěr si prohlédli 

expozice Krkonošského muzea v objektu 

bývalého kláštera. 

 

 Členové spolku se zúčastňují i řasy dalších akcí, jako jsou výstavy, koncerty a akce 

pořádané městským úřadem.  

 Výbor děkuje členům, kteří svou účastí podporují připravené akce, které mnohdy 

pořadatelé připravili s nemalým úsilím. Pozorným čtenářům informačních skříněk spolku se 

omlouváme, že ne vždy se podaří dodržet plánovaný časový rozpis. Sledujte proto aktuální 

změny ve skřínkách. Děkujeme. 

Výbor SRPT 

 

Zpráva hospodáře 
 

 Minulý rok 2013 byl po stránce hospodaření velmi úspěšný. Zkonsolidovali jsme 

členskou základnu a zajistili téměř stoprocentní inkaso členských příspěvků. Prvně letos po 

mnoha letech zaznamenáváme přírůstek nových členů!  Letos po finanční stránce loňský rok 

nebudeme ale opakovat. Rozhodli jsme se ponechat na členech starších 85 let placení 

členských příspěvků. Vážíme si těchto našich dlouhodobých členů a tudíž je placení 

členských příspěvků pro ně věcí dobrovolnou. 

 Ne všichni naši členové se dostavili na členskou schůzi a tak ne všichni měli možnost 

zaplatit členský příspěvek na rok 2014. Bohužel placení bankovním převodem nebo poštovní 

poukázkou přináší pro ně další výdaje. Tyto náklady bychom rádi chtěli členům ušetřit  a tak 

doporučujeme všem, kteří nemají zaplacený  příspěvek,  aby se obrátili na některého člena 

z představenstva, který bydlí v jejich blízkosti, a zaplatili jemu příspěvek. Obratem pak 

dostane v nejbližších dnech doklad o zaplacení příspěvku.  Každému z našich členů můžete 

důvěřovat. Ti, kteří nevyužijí tuto možnost, musí to provést úhradou přes poštovní poukázku, 

kterou najdou v příloze našeho časopisu. Existuje i možnost navštívit nás každé úterý po 

15.00 hodině v restauraci Divizna, kde se pravidelně scházíme, a zaplatit příspěvky zde. 

K přátelskému posezení a popovídání jste vždy vítáni.  

 Přes několikeré výzvy máme ještě tři nevysvětlené platby z roku 2013:  

 z 9.7.2013 a 24.7.2013 po 1000.-Kč a Kč 200.- z 22.7.2013 .  

Přihlaste se proto prosím ! 
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 Čekají nás výdaje s organizací tradičních hruboskalských koncertů, vítáním nových 

občánků a řada další aktivit, v neposlední řadě pak výdaje spojené s vydáním tohoto 

časopisu, které nejsou malé.  Děkujeme touto cestou panu MUDr. Černému, který peněžním 

darem sponzoroval nám poštovní náklady spojené s rozesíláním časopisu členům našeho 

spolku do  různých částí naší republiky a i do  zahraničí.   

 Děkujeme našim sponzorům z minulého roku, zvláště pak turnovskému lékaři panu 

MUDr. Marcelu Nesvadbovi, panu Františku Zikudovi, panu Ing. Vladimíru Sejvalovi, panu 

ing. Václavovi Formánkovi a panu Karlovi Zimovi, majiteli hotelu Štekl.  Náš dík patří i p. 

ing. Svobodovi, majiteli turnovské tiskárny Unipress, a Obecnímu úřadu na Hrubé Skále. 

Přejeme jim všem hodně úspěchů v jejich činnosti, v jejich podnikání a věříme a doufáme, že 

nám projeví svoji přízeň i v letošním roce. Děkujeme!      

     L. Bičík 

 

 

 

 

Členové výboru pro období 2013-2014 

 

Funkce Jméno Adresa Telefon e-mail 

Předseda Grund O. Zborovská 947 776040947 press.grund@tiscali.cz 

Místopř.1 Hamadová M. J. Patočky 1668 481324141 
hamadova.maria@ 

seznam.cz 

Místopř.2 Hurychová M. Na Vyhlídce 942 481323457  

Jednatel Ejemová V. Bukovina 57 736768929 v.ejemova@email.cz 

Hospodář Bičík L. Diamantová 1904 481381319 ladi.bicik@seznam.cz 

Kronikář Pekařová M. Pelešany 46 737537246  

Matrikář Ducháč J. 5. května 49 605840181 jaromirduchac@seznam.cz 

Členka Koucká A. Čsl. dobrovolců 1703 48131175  

Členka Legáthová J. Jahodová 860 734260030 fintur@seznam.cz 

 

Všichni členové výboru bydlí v Turnově. 

 

 

Zástupce pražské pobočky: 

 

Mgr. Anna Mánková, Moskevská 61, Praha 10, PSČ 101 00 

  Telefon 777301704,  

  e-mail jirka.kolecko@seznam.cz 
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Sobota 23. srpna 

 

JAKUB PUSTINA 

baryton 

Úryvky z oper nejznámějších 

světových skladatelů uvede 

populární barytonista, laureát 

zahraničních pěveckých 

soutěží. 

 

RICHARD POHL 

Klavírní doprovod 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

 

XIII. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 Začátky koncertů v 16:30 hodin 

 

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

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

 Zpět v 18:37 hod od zámku – žlutá trasa 

Sobota 9. srpna  

 

FRANTIŠEK LAMAČ 

housle 
Klasický i populární 

houslový repertoár ze 

skladeb tří století přednese 

zdejšímu publiku už dobře 

známý virtuóz  

z Jablonce nad Nisou. 

 

Sobota 16. srpna  

 

JAN ADAMUS 

hoboj 
KVĚTA NOVOTNÁ 

cembalo 
Nejznámější sóla přednese 

například i technikou 

„nekonečného tónu“ 

zakladatel světově proslulého 

pražského Adamusova tria.  

 

Sobota 19. července 

 

MUSICA DOLCE 

VITA PRAHA 

 
Zazní árie ze známých děl 

světových Mistrů v podání 

tria se sólistkou Danielou 

Demuth, členkou souboru 

Národního divadla v Praze  
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