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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: 

 Zima v parku u letního kina (JD) 

Podzim na rybníku Písečák (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč  

        Otakar Grund  

         
 

 

  Fotografie na stránkách 4,6,7,10,11 a 12 jsou laskavě poskytnuty ze sbírek  

  Muzea Českého ráje  v Turnově. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://rodaciturnov.webnode.cz/
http://www.srpt.rajce.net/
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Slovo starosty 

 Vážení členové Spolku rodáků Turnova. Přináším vám druhý úvodník do vašeho spolkového 

časopisu. Dovolil jsem si k tomu využít části textu svého projevu k slavnosti, která se konala 28. října 2014 

v turnovském divadle, ve kterém jsem se zamýšlel nad vlastenectvím a komunálními volbami 2014.  

 Ke své úvaze jsem si tentokrát vybral část myšlenek Václava Havla o 

vlastenectví.  

 Slova vlast, vlastenectví či vlastenec zní dnes poněkud starobyle a leckomu 

jsou možná i k smíchu. Má vůbec smysl jich ještě užívat, znamenají pro nás ještě 

něco?  

 Záleží na tom, co jimi myslíme. Pokud jimi někdo míní slepou identifikaci 

s vlastním kmenem a přesvědčení o jeho výlučnosti či nadřazenosti ostatním, pak 

si takový člověk beznadějně plete vlastenectví s nacionalismem. Přičemž 

nacionalismus je v podstatě jen reliktem pradávného kmenového pojetí světa, tedy 

něčím, co je v hlubokém rozporu se základními civilizačními hodnotami dnešního 

světa a co může vést svými důsledky jen k lidskému neštěstí, kterému je třeba 

vzdorovat i silou.  

 Pokud ale vlastenectvím rozumíme onen pocit duchovní a citové 

zakotvenosti ve vlastním domově a odvážně se přihlásíme k tomu, že náš domov je kusem nás samých, pak 

se vůbec nemusíme za své vlastenectví stydět. Naopak: v zájmu své budoucnosti bychom se měli k němu 

plně hlásit a bez rozpaků je pěstovat.  

 Vlastenectví v tomto druhém slova smyslu znamená vlastně několik veskrze přirozených věcí: 

otevřené přiznání k tomu, že máme rádi místo, kde žijeme; že nám záleží na dobrém rozvoji tohoto místa; že 

rozumíme jeho osobitému duchovnímu klimatu i všemu, co k němu tradičně patří; že straníme všemu 

dobrému, co v něm je, a odporujeme tomu, co je v něm špatné; že cítíme souvislost mezi tím, oč se snažíme, 

a tím, oč usilovali naši předkové, jakož i tím, co odkážeme svým potomkům. Chceme-li být dobře sami 

sebou, musíme mít určitý názor i na to, čím jsme byli. A co je nejdůležitější: měli bychom rozumět těm 

nejlepším hodnotám a ideálům, které v prostředí našeho domova vznikly, vědomě na ně navazovat a rozvíjet 

je způsobem odpovídajícím dnešnímu světu. Takových hodnot je v našem případě dost: od osobitého 

demokratismu českého prostředí, přes jeho realismus, vůli k míru a pokojnému řešení sporů až po 

masarykovský humanismus. Ale nejen to všechno je vlastenectví: patří k němu i úcta k těm, kteří v 

minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve 

prospěch naší země, města a v případě nutnosti jejich prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí 

před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být prosperující, se 

nelze jen radovat, ale je třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně svého domova a 

hodnot, které ho tvoří, se stěží můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody.  

 Myslím, že tento typ vlastenectví naše země a i naše město Turnov dnes velmi potřebují a že bychom 

se neměli vůbec zdráhat ho sami v sobě pěstovat.  

 Naše město se nachází v rozjitřené době po komunálních volbách. Někteří ve volbách uspěli lépe, 

jiní hůře. K volbám přišlo pouhých necelých 42% Turnovanů. Stále a stále si kladu otázku, proč tak málo z 

nás využívá tak těžce vydobyté svobody. Představy po vyhlášení výsledků u někoho vzbudily naději, u 

jiných zas skepsi. Spekulace o budoucí spolupráci zvolených zastupitelů postupně nabývají konkrétnějších 

obrysů. Někoho vývoj jednání potěšil více, někoho dokonce zklamal. Lišíme se ve svých názorech a 

pravděpodobně se i v budoucnu lišit budeme. Vždy však rozhodujeme na základě většinové zastupitelské 

demokracie. Po ustavujícím zasedání zastupitelstva města bude zcela nevyhnutelné odhodit osobní antipatie, 

někdy příliš ostře formulované argumenty v rámci volební i povolební kampaně a společně bez ohledu na 

koalici a opozici převzít odpovědnost, kterou jsme jako zastupitelé od Turnovanů dostali. Vrátit se k 

hlavnímu důvodu naší práce - a to je právě výše uvedené vlastenectví, v našem případě schované za pojmem 

Turnov, protože bez ohledu na politickou stranu a hnutí nás spojuje láska k místu, kde žijeme, a záleží nám 

na jeho dobrém rozvoji a snad, bude-li nám dáno, dokážeme i porozumět jeho osobitému duchovnímu 

klimatu i všemu, co k němu tradičně patří.  

 Výše uvedené myšlenky v mé osobě v těchto říjnových dnech velmi rezonovaly, snad i vaše pocity 

budou obdobné a připomeneme si tak význam 28. října a 17. listopadu pro naši současnou společnost.  

Tomáš Hocke – starosta města Turnova  
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Poděkování a vzpomínka na tři turnovské lékaře 
 

Poděkování a vzpomínky na tří nezapomenutelné turnovské lékaře, kterým patří 

určitě velký a ještě větší dík za všechno, co pro své pacienty a pro jejich zdraví, ale i pro 

celé Turnovsko a pro jeho krajinu vykonali. Páni doktoři, děkujeme „In memoriam!“ 

 

Pan primář MUDr. František Panocha 

 

Pan MUDr. František Panocha pocházel z 

mlynářské rodiny z vesničky Dneboh pod 

Drábskými světničkami u Mnichova Hradiště. 

Vystudoval v Mladé Boleslavi gymnázium a 

medicínu na Karlově univerzitě. Do Turnova přišel 

jako mladý lékař počátkem dvacátých let minulého 

století. Po zemřelém MUDr. Josefu Honsů se stal 

primářem městské nemocnice. 

Tehdy jeden lékař vykonával a léčil všechny 

medicínské obory: porody, břišní chirurgii, infekční 

nemoci, internu, ortopedii, sádroval zlomeniny kostí 

po menších i větších úrazech. Dr. Panocha byl 

váženým turnovským občanem a lékařem, primářem 

staré nemocnice (na místě dnešní zubní ambulance). 

Pochopitelně, že složité operace, jaké se dělají dnes, 

se tehdy neprováděly. Jinak byl doktor Panocha 

obětavý lékař, někdy se zdál sice trochu mrzutý, ale 

kdo ho blíže poznal, zjistil, že je to vzdělaný, zlatý 

člověk. 

Byl starým mládencem, chodil pěkně oblečený s černými napomádovanými vlasy 

učesanými na pěšinku. Občas chodíval večer k Petrmichlům na náměstí na večeři a potom 

na karty, taroky nebo žolíky. Na procházky chodíval až večer podél Jizery k Zrcadlové koze 

nebo za Šetřilovsko k Rohlinám. Chodíval sám nebo někdy s paní magistrou Havlínovou. 

Soukromou ordinaci měl kousek od náměstí v Jiráskově ulici. Doma mu uklízela a 

hospodařila paní Karlička, hodná hospodyně, a starala se mu také o ordinaci. Měl tam i 

vlastní rentgen. Někdy pacienti v čekárně dlouho čekali, než pan doktor začne ordinovat, 

když třeba v nemocnici v noci dlouho operoval nebo jezdil po akutních případech. 

Auto neměl, jezdil taxíkem. Těch stávalo na náměstí naštěstí dost. V čekárně se 

obvykle lidé bavili obavami, jakou bude mít pan doktor náladu, až začne ordinovat. Spával 

totiž v poschodí nad čekárnou a poznalo se, když pan doktor vstával a začal chodit v botách. 

Byl to přísný, ale spravedlivý lékař. Neměl například rád upejpavé slečinky - taková, 

když nerespektovala navržené léčení, často vylétla z ordinace do čekárny - nejdříve kabát i 

šaty a posléze také ona v kombiné! 

Také nesnášel, přišla-li k němu příliš starostlivá maminka s dvanáctiletým chlapcem a 

sama odpovídala na jeho dotazy za kluka. Říkával: „Já se ptám jeho a ne vás, paní!“ Když to 

nepřijala, vykázal ji do čekárny a hocha si nechal v ordinaci samotného. Když se vyptával 

pacienta na příznaky a on mu odpovídal na otázky, říkal na to pořád dokola: „Jo...jójó...jó!“ 

Přezdívali mu proto často Jója. 
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Za války u něj praktikovala slečna Věra Kubištová, provdaná později MUDr. 

Kučerová, známá školní lékařka, dnes už také dávno zesnulá. Měl-li pan doktor v nemocnici 

pacienta s vážným onemocněním, dovedl se mu věnovat s plnou odpovědností. 

Od jara 1939 se Dr. Panocha intenzivně věnoval s přítelem JUDr. Václavem Šolcem 

prosazení povolení a získání peněz na výstavbu nové (současné) nemocnice. Vybral pro to i 

vhodný pozemek s pěknými výhledy do přírody, necelý kilometr od středu města. Dodnes je 

díky jeho přičinění začátkem čtyřicátých let minulého století vystavěná turnovská městská 

nemocnice chloubou Turnova. Dr. Panocha prý také věnoval na stavbu nové nemocnice 

velkou částku peněz sám ze svých soukromých úspor! A nejen to, ze stejných zdrojů dotoval 

také nákup části specializovaného lékařského vybavení. 

Po roce 1948 byl Dr. Panocha z turnovské nemocnice spolu s řádovými sestrami, které 

sem přešly ze staré nemocnice, dost nešetrně propuštěn do penze. Nějaký čas pracoval ve 

Vysokém nad Jizerou v léčebně tuberkulózy kostí. Nebyla to pro něj hezká odměna za to, co 

pro Turnov vykonal, ale odpovídalo to tehdejšímu režimu a vládě jedné strany... 

Je moc dobře, že dnešní turnovská nemocnice nese ve svém štítu jeho jméno: 

PANOCHOVA NEMOCNICE. 

 

Dynastie Reinišů 

 

Známým rozvětveným lékařským rodem v Turnově byli Reinišové. Turnovský starý 

pan MUDr. Antonín Reiniš (1874 - 1938) měl v Sobotecké ulici (dříve Štefánikově) vlastní 

patrový dům s ordinací. Pocházel z Českomoravské vysočiny z rodiny učitele. Po 

vystudování medicíny na Karlově univerzitě a pak po kratším pobytu na pražské klinice stal 

se v Poniklé prvním továrním (závodním) lékařem. Byl také obecním lékařem známým po 

chalupách široko daleko.  

Byl dvakrát ženat, z Holubcovy rodiny měl i svoji druhou ženu Annu (1884 - 1974) a 

spojil s ní rodovou usedlost na nedalekých Končinách. Měl s ní čtyři děti: Jaromíra, 

Vlastimila, Zdeňku a Táňu. Pamětníci ho znali jako staršího vysokého pána s císařským c. k. 

plnovousem. Na hlavě nosíval černý klobouk, tvrďák, i když se na dvorku rekreoval třeba 

štípáním palivového dříví. 

Druhá generace rodiny už byla doma v Podkrkonoší od Poniklé, přes Končiny poblíž 

Rokytnice nad Jizerou až do Turnova. 

Starý pán byl pracovitý, šetrný člověk, přísný, zodpovědný za celou rozvětvenou 

rodinu. Nikdy nedržel dovolenou, v neděli chodil opatrovat les, který sám vysázel. Jeho žena 

Anna ho přežila o 35 let. 

Své syny vychovával k šetrnosti tak, že jim poukázal určitou částku peněz ve 

spořitelně na vkladní knížku, za kterou museli vystudovat nebo si přivydělat. Říkal: Když to 

kluku „prostuduješ“ dříve, nepočítej, že ode mne ještě něco dostaneš. 

Když starý pán přišel v zimě jako lékař k nemocnému, nachlazenému dítěti a 

poslouchal na zádech malého pacienta tep srdce a dech, studil červeným nosem a škrábal 

plnovousem na dětském tělíčku. Byl to ale hodný pan doktor, používal starší konzervativní 

léčbu - sirupy proti kašli a nachlazení. 

Z rodu Reinišů pochází řada bývalých a současných lékařů, jsou mezi nimi ale i 

architekti a dokonce  jedna z pravnuček je vynikající houslistkou komorní filharmonie v 

Pardubicích. 
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To byl náš pan doktor MUDr. Jiří Šolc 

 

Několik desítek metrů nad turnovským 

náměstím, hned nad bývalou klášterní zahradou, je 

dům, kde mnozí ještě dnes vyhledáváme lékařské 

ošetření. Ti starší si dojista pamatují, že za touto 

službou sem přicházívali i dříve, a to za člověkem, 

kterému je dnes věnována pamětní deska v průčelí 

domu. 

Byl to MUDr. Jiří Šolc, jehož jméno je však v 

našem kraji připomínáno ještě v jiných 

souvislostech. Je to ochrana přírody a historických 

památek Českého ráje. Při cestách za svými pacienty 

si pan doktor totiž všímal nejen jejich krásy, ale 

uvědomoval si i všechna nebezpečí, která je 

ohrožovala a do budoucna by mohla znamenat jejich 

poškození či nenávratnou zkázu. Proto také přijal 

oficiální funkci konzervátora, aby nejen bohatou 

fotodokumentací či sběratelstvím, ale také cestou 

úřední mohl v této oblasti účinně pomáhat. 

Stránky zažloutlých dopisů uložených v 

turnovském muzeu vypovídají o případech, které dr. 

Šolc řešil. Napomínal své spoluobčany, když byli přistiženi, jak si odnášejí vzácné rostliny z 

přírody do svých zahrádek, nepřipustil výstavbu velkokapacitního kravína na svahu přímo 

pod Troskami, do poslední chvíle bojoval za uchování kašny na turnovském náměstí. 

Ve Vesci pod Kozákovem si jednou nazul gumové holínky a pomáhal odnášet střepy a 

vyčistit potůček Stebeňku. Bylo to po nějaké povodni, ale některé ty ošklivosti možná 

naházeli do potoka i někteří nepořádní občané. Teprve potom šel ordinovat do zdejší občasné 

ordinace. 

V roce 1955 byla velkým přičiněním MUDr. Šolce jako první v České republice 

vyhlášena Chráněná oblast Český ráj. Měla stejnou rozlohu, jakou má dodnes. Právě z jeho 

dopisů je však zřejmé, že již tehdy věděl, že jsou to hranice minimální, a doufal, že náležitá 

péče bude věnována i dalším stejně cenným územím. 

 

S použitím článků v časopise „Hlasy a ohlasy Turnovska“ připravil F. MIejnek 
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Nezapomenutelná minulost  

 

To byl také náš pan učitel 

 

V jednom čísle turnovského měsíčníku „Hlasy a ohlasy Turnovska“ jsem si se 

zájmem přečetl v rubrice „Chodíme okolo“ článek Jitky Petruškové k výročí narození pana 

Jana Knoba, výborného učitele, zaníceného spisovatele a pozdějšího ředitele turnovského 

muzea (*24. 6. 1904). Neméně 

významný byl i celostránkový článek 

„Umělec domova“ v červnových 

„Nových pojizerkách“ autora Vlastislava 

Hnízda. 

Po přečtení obou zmíněných 

článků jsem se i sám zamyslil nad tím, že 

Jan Knob býval kdysi dávno i mým 

učitelem na tehdejším Československém 

státním reálném gymnáziu v Turnově. 

Jednu vzpomínku na pana učitele jsem si 

uchoval po celý život. Učil nás tehdy 

v  hodinách zpěvu (tak se tenkrát říkalo 

hudební výchově). 

Psalo se osudné datum 15. března 

1939. Tehdy vešel smutně do třídy a 

pravil:          „Chlapci a děvčata, všichni 

už jistě dobře víte, co se dnes stalo, že 

dnes nastal velký osudný den našeho 

národa. Přišli jsme o svou svobodu, o 

svou samostatnost. Nevíme, co bude dál, 

ani nevíme, zda a kdy se tato situace 

změní...“  Náhle se na chvíli odmlčel. - 

„Já vás prosím, abychom si dnes ještě 

svobodně, možná už naposledy, zazpívali 

naši státní hymnu „Kde domov můj“ a 

„Nad Tatrou sa blýská.“ 

Snad nikdy nám ta naše krásná hymna nezněla tak velebně tou naší učebnou, které 

jsme říkali „zpěvárna“, jako právě onoho 15. března 1939. Zazněla nám opravdu nadlouho 

naposledy... 

Sám pan učitel Jan Knob popsal kdysi tyto okamžiky takto: 

„Už si nepamatuji jména těch, kteří se mnou prožívali osudnou vyučovací hodinu v 

turnovském reálném gymnáziu dne 15. března 1939. Ale rozhodně nezapomenu nikdy na tu 

zvláštní atmosféru, která skličovala nás všechny, kteří jsme se shromáždili v suterénu 

budovy, určeném pro speciální předměty. Bylo se mnou v učebně zpěvu na čtyřicet 

sekundánů (nebo terciánů?), s jistotou nemohu určit dnes tu třídu. (Byli jsme terciáni). 

Začátek hodiny byl ještě normální, jen nás všechny prostupovala stísněná úzkost, 

neboť na cestě do školy jsme potkávali nacistické útvary na pochodu ulicemi do kasáren.  
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A nyní najednou se ozval hřmot okovaných bot přímo za dveřmi, štěkavé rozkazy, 

řinčení kovu zbraní - nacisté bezostyšně zajímali prostor tělocvičny s drzou samozřejmostí 

okupantů. 

Chlapci i děvčata seděli v lavicích bez hnutí, bledí, vážní, zasažení tragikou chvíle. Ve 

všech nás cosi přímo volalo, aby se nás někdo ujal. Stál jsem před nimi několik let, učil jsem 

je, oni mě poslouchali, oni mi důvěřovali, oni i v této hodině se ke mně upínali ve svém 

zmatku. Byly to ještě děti. Ale ve mně byl stejný strach jako v nich. 

V bezradnosti jsem vstal a bez váhání povstala se mnou celá třída. Úzkost zůstávala s 

námi... „Moji mladí přátelé, chlapci a děvčata...“ hledal jsem těžce výraz i hlas. Slovo nás 

osvobozovalo z němoty strachu, i když zaznívalo v hřmotu nacistických šlápot. 

A pak už bylo všechno prosté. Zbavoval jsem své žáky povinnosti, aby slepě věřili 

všemu, co snad jim bude muset škola říkat pod hrozbou násilí. Připomínal jsem jim, že musí 

nyní bedlivě rozhodovat o významu každého faktu a opírat se o zkušenost, kterou jim dalo 

období, kdy chápali pojem svobody. 

Nabádal jsem sám sebe i mladé chlapce a dívky, abychom neklesali, abychom se 

vraceli společně k pramenům jistoty a víry v budoucnost. Potom se ozvali i oni 

prostřednictvím písně, když jsem je vyzval, abychom si snad naposledy zazpívali 

československou hymnu. 

 Píseň nás zbavila i napětí. Nejkrásnější byl odchod ze třídy po zvonění. Klidně, 

ukázněně, bez nejmenšího projevu zájmu procházela celá třída okolo nacistických vojáků, 

jako by tu nebyli. Oči mých žáků byly zahleděny do budoucnosti na to, co nás očekává, co 

nám připomněl hlas naší společné písně „ Kde domov můj?“ 

Jediný z mých chlapců v dalších létech nezklamal. Stejně tak i děvčata hrdinně a 

odhodlaně nesla těžký osud zkoušené vlasti.“ 

Takhle kdysi vzpomínal na onen osudný den náš pan učitel Jan Knob. A s ním jsme 

možná vzpomínali všichni, co jsme tenkrát seděli před ním ve školních lavicích v té 

gymnazijní zpěváme. Určitě jsem nebyl se svými vzpomínkami sám. 

Byli to i spolužáci z Turnova - Karel Mikyska, Pepík Novotný, Pravoslav Svoboda, 

Vladimír Škréta, Věra Paulusová, Vladimír Švarc, Pavla Menclová, Antonín Nosek, 

Věroslav Nejedlo, Vratik Šulc a další a další spolužáci. My všichni jsme nezapomněli na 

tyto okamžiky nikdy. Stejně jako na ně nezapomněl náš pan učitel, protože Jan Knob byl 

opravdový učitel - vlastenec. A také výborný spisovatel. Vždyť napsal několik krásných 

románů. 

 Pane učiteli, ještě dnes mnozí vzpomínáme... 

  

Čest Vaší památce! 

 František Mlejnek 
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Čtení ze starého Turnova  

 

Spolek Studentstvo turnovské... 
...byl hodně starým spolkem, bohužel málo známým, jen občas činným a pro 

mnohé jen sezonním po dobu studií. Za války jej Němci zapomněli rozpustit. Sídlo 

měl v hospodě „U Bažanta“ (nebo U Patočků) ve Skálově ulici. Cedulka na budově 

„Studenstvo turnovské“ přežila i protektorát. 

Spolek prý vznikl z jakéhosi „Literátského bratrstva“, o kterém psal kdysi grafik Karel 

Kinský v Pojizerských 

listech. 

Po válce se Student-

stvo turnovské zlikvido-

valo, když mnoho 

absolventů, středoško-

láků, šlo do Prahy 

studovat na vysoké 

školy, předtím pět let 

zavřené. V čele spolku 

tehdy byli studenti 

Filozofické fakulty Uni-

verzity Karlovy v čele s 

Milanem Romportlem a 

jednatelkou Milenou 

Hákovou. Spolek měl i 

starý spolkový prapor. 

Činnost spolku podporovali i někteří mecenáši, například pan továrník Ouhrabka a jiní. 

Věnovali vždy na Vánoce turnovským spolkům značné finanční částky. Pamatuji se, že 

studentský spolek dostával asi 20 000 korun. O darované částce se na výroční schůzi 

hlasovalo a rozdělila se na nákup knih, učebnic a skript pro studující a na potřebné chudé 

studenty různých fakult. Knihy a skripta se po „použití“ zase vracely do městské knihovny. 

Na jaře 1947 uspořádal spolek studentský majáles s velkým průvodem přes celé město 

do parku (zahrady) u zámku Hrubý Rohozec, kde byl táborák se zpíváním a s 

občerstvením. Jinými nestory dávných studentů byl chemik ing. František Rieger, JUDr. 

Stelzig, Aleš Svoboda, Ladunka Petrnoušek, J. Horák aj. 

Po únoru 1948 se spolek vzkřísit již nepodařilo, jeho členové museli být organizováni v 

Českém svazu mládeže, a to se některým nechtělo. Jak studující dostudovávali a byli 

mimo Turnov, ubývalo členů. 

Ještě se pamatuji, že na přelomu roku 1947 - 1948 byl na Střelnici uspořádán veselý 

Silvestr (poslední). Bylo tam nabito a program se moc líbil. Parodoval totiž tehdejší 

politické (stranické) třenice a poměry ve městě i na okrese. Bohužel, nebo spíše bohudíky, 

jsem na něm nebyl, dal jsem přednost lyžím na Martinovce. Po „vítězném únoru“ měl 

Silvestr pro některé účinkující nepříjemné dozvuky ze strany funkcionářů KSČ. 

 

Jaroslav Knížek z Pardubic. 
 



Časopis Náš Turnov č. 49 – prosinec 2014, strana 10 

Turnovské lyžařině vévodili skokané 

 

 Historie lyžby v Turnově je převelice košatá, nezbývá než začít zeširoka. Do Turnova 

v roce 1903 přichází Jan Hrazdira, aktivní hráč fotbalu SK Slavie Praha a člen Klubu 

velocipedistů Karlín, spoluzakladatel běhu Běchovice – Praha a také člen Českého výboru 

olympijského. Ve městě s nadšenci Durychem a Bažantem ustavuje kroužek sportovního 

sáňkování, který se snadno transformoval v lyžařský odbor SK. Vlastní Sportovní klub,  

vznikl v roce 1909, kdy už existující Klub českých velocipedistů v Turnově nestihal 

organizačně zvládat tumlování turistů, tenistů a sáňkařů. Sportovní organizace těchto 

korporací vyžadovala přísný řád a zanícené, obětavé bafuňáře. V Turnově žili vždy sportovní 

pašáci. Třeba velocipedisté se tužili na velodromu u Malé Jizery, kde je dnes házenkářské 

hřiště. 

 První zmínky o organizovaném 

lyžování ve městě pocházejí ze sezony 

1909. V uvedeném roce pořádají místní 

skijáci 6 výletů na ski, zejména na Ještěd, 

Kopaninu, do Vysokého, Nového Světa a 

na Štěpánku. Jan Hrazdira ruku v ruce 

s pány Ferdinandem Durychem a 

Václavem Bažantem ustavují prvním 

předsedou lyžařského odboru Sportovního 

klubu ředitele berního úřadu Karla Jappla. 

Hned zkraje si lyžařský odbor SK zřídil 

svoji „Stolovou společnost“ v hotelu 

Benda na turnovském rynku. Korpulentní 

bratr předseda, vypadající důstojně i na 

ski, se nebál taškařin, o čemž svědčí 

momentka před Altmanovým hostincem 

na Pláních pod Ještědem. Tady si 

zapózoval ctihodný předseda před 

objektivem s ochočenou krůtou pana 

hostinského na rameni. 

 A byly to Pláně, s chatou Českého 

spolku pro zimní sporty Praha, kde se 

v roce 1910 konaly kurzy lyžby, vedené 

norským instruktorem N. R. Oestgaardem. 

Oblíbené byly velice a turnovští lyžaři 

nemohli chybět. 

 9. února 1913, pouhých 6 týdnů před 

tragickým skonem B. Hanče na Zlatém 

návrší, se na příchovické Štěpánce 

uskutečnily první klubové přebory SK. Přebornické tituly získali: na distanci 8000 m dr. 

Lexa, ve skoku Franca Kraus /pozdější dědic 1. c. a k. parní brusírny diamantů a drahokamů 

v Královské, dnes Mikulášské ulici/, a ve stometrovce O. Žák. Franca Kraus, jehož vítězný 

skok na Štěpánčině můstku oslavil vloni stoleté výročí, měl věru zdatné pokračovatele. Je to 

až k nevíře, že Turnované skákali v minulém století na 7 můstcích v okolí města. 

V nadmořské výšce lehce nad 250 m s výjimkou Kopaniny. Poohlédněme se po nich. Pod 
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nemocnicí  ve Struhách to byly velký a  malý  buben, ve  Vazovcích  slušná  třicítka. U 

Zrcadlové kozy u Jizery žákovská dvacítka, kvůli skále nedokončená třicítka, domovský 

můstek reprezentanta Zbyňka Hubače, který to měl na sportoviště z Tisovky pár stovek 

metrů. A nakonec šance kopaninské, kde po Šikolce se o kousek východněji postavila 

čtyřicítka, přebudovala na padesátku a ve válce na sedmdesátku, tehdy největší protektorátní 

můstek. 

 Lyžaře SK Turnov proslavily tři generace skokanů. Meteorem prvorepublikového 

lyžování v Pojizeří byl Milda Prokopec, syn pekaře od Malého mostu. Špičkový tenista, 

volejbalista, rychlobruslař na Jizeře, cyklista, atlet, hráč kopané. Šprýmař na ski. K jeho 

kouskům patřila atletická exhibice, kdy v poločase fotbalových mačů skákal o tyči přes 

břevno /tehdy dřevěné/ fotbalové branky. Přitom tehdejší československý rekord byl asi jen o 

metr výše. V roce 1924 reprezentoval Republiku československou na I. ZOH v Chamonix. 

V tréninku ve Francii měl oslnivou formu; skákal stejně daleko jako norští favorité Thams a 

Bonna a neustále si zvyšoval nájezd. Na zledovatělém doskoku ve velké rychlosti padl a 

vykloubené rameno znemožnilo start v olympijském závodě. Přesto však československý 

skokan Bím uchvátil neodborné publikum. To vůbec nehledělo na délku skoků. Naopak 

největší úspěch a nadšené volání: „Bravo Bim – bam!“ provázelo všechny 3 průměrné 

pokusy vysockého Bima. Ten totiž skákal krkonošským stylem, kdy se vždy po doskoku do 

hlubokého dřepu odrazil rukama o sníh, což diváctvo považovalo za nevídaný artistický 

výkon. 

 Druhým reprezentantem z turnovské líhně byl Milda Bělonožník, který v Turnově 5 

roků pracoval a za SK Turnov závodil ve skoku. V roce 1948 se stává dalším olympionikem 

– na ZOH ve Svatém Mořici byl 16. Ve stejném roce je republikovým mistrem, později 

státním trenérem, projektantem můstků a členem FIS. 

Třetím skokanem 

byl Zbyněk Hubač, 

rodák z Bělé u 

Turnova. Elegantní 

technik s úspěchy 

především na střed-

ních můstcích. Zá-

vodil na 3 olympi-

ádách – Innsbruck 

1964, Grenoble 

1968 a Saporro 

1972, kde byl 11. a 

uzavřel účast tur-

novských skokanů 

na pěti ZOH. 

 Po I. světové 

válce, kdy se 

rozhučel spolkový 

lyžařský život bouřlivým tryskem, bylo v roce 1921 naposled možné spatřit turnovské dámy 

v dlouhých sukních a kloboucích a také ojediněle s jednou holí sjíždět od kopaninské 

rozhledny ke klubové stanici – hospodě Na Výpřeži. 
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 V roce 1923 hostí Turnov svazový přespolní běh. Trať se líbila, leč pod městem ve 

Struhách se rozvodnila Stebenka a závodníci malých postav museli při závodě potok 

přeplavat! Tehdy byl předsedou lyžařů SK a náčelníkem Jizerské župy lyžařů továrník 

František Pospíšil, osobní přítel tajemníka SL RČS Rudy Krňoula a pozdější zaměstnavatel 

skokana Bělonožníka. Ve 20. a 30. letech bývaly lednové víkendy v celostátní termínovce 

vyhrazeny závodům SK Turnov na Kopanině. 

 Jako netradiční disciplíny se v roce 1928 konají na fotbalovém hřišti u Jizery skijöring 

za koněm, a o 3 roky později motoskijöring Na Lukách. U Zrcadlové kozy se každoročně 

pořádají závody v běhu a skoku, kde můstek stál v nadmořské výšce 260 m, za spolupráce 

SK a Sokola. Pro velký počet zájemců o skokanský závod se skokačky půjčovaly a skákalo 

se 15 m. Ve třicátých letech se pro movitější členy klubu pořádaly lyžařské zájezdy do 

oblasti Monte Rosy. Domácí horskou stagionou byla Martinovka, kde v pětatřicátém roce 

dokonce Turnováci natočili 16mm sportovní detektivku „Vražda v Labské muldě“. Originál 

filmu je v rukou F. Pospíšila ml. v Kanadě. 

 Po záboru Sudet a vyhlášení protektorátu se do Turnova, který má kopaninské terény – 

670 m. n. m, tradici, skokanské můstky a výtečný pořadatelský sbor, hlásí spousta závodníků 

z horských oddílů. SK má na počátku 40. let 110člennou závodnickou základnu a podporu 

Svazu lyžařů. Každý víkend obesílá turnovský SK 3-5 závodů v podhůří až do poloviny 

února 1942, kdy výnosem německé branné moci byly na území protektorátu všechny závody, 

kurzy a srazy zakázány. 

 V sezoně 1940/41 najel můstek, který projektant arch. Jarolímek považoval za svůj 

nejlepší (skvělá termika vranovského údolí), Milda Bělonožník skokem mezi staveništní 

zařízení. Návštěvy na závodech O štít města Turnova dosahovaly 4 a půl tisíce diváků, 

aplaudujících nový rekord Milky Chluma 72 m. 

   Na Kopanině se jezdily i závody ve sjezdu s cílem na Malé Skále. Aby 

distance byla co nejdelší, vedl závod na 2 místech po rovině a také do mírného kopečka. Co 

by vítěz pro získání putovního poháru M. Hrazdiry neudělal? Přemýšlivý skokan Bělonožník 

projel sjezdový závod na 

běžeckých lyžích a vyhrál! 

 1948 se SK trans-

formuje na Sokol, v němž byl 

jako druhá lyžecká organizace 

zřízen lyžařský odbor už 

v roce 1930. Sokolští lyžaři 

v roce, kdy fašisté Sokol 

zrušili, přestoupili korpo-

rativně do SK, aby se v roce 

1946 znovu do Sokola vrátili. 

Zimní sezona 1949/50 přináší 

projekt na velkolepý 

příměstský areál u Zrcadlové 

kozy se skokanským 

můstkem, slalomovou a 

běžeckou tratí. Tam pak trápil 

tamní šanci v žákovských a 

dorosteneckých letech nejlepší turnovský skokan Z. Hubač, mající to k můstku z Bělé pár 

kroků. 
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 Další přejmenování na Slavoj vyšlo na rok 1952 a tehdy propuká živá kooperace 

s okolními vesnickými kluby z Vesce, Rovenska, Frýdštejna a M. Skály. O rok později se 

obnovila kopaninská sedmdesátka a skákalo se O štít města Turnova. V rekordu 78 m vyhrál 

Franta Felix z Lomnice. Jelikož se stal posledním držitelem skvostné trofeje z kozákovského 

jaspisu, (další ročník se už nekonal), dali si současní výboři práci s objevením ceny. Údajně 

ji Felix použil k úhradě útraty v jakési místní putyce. Rozhorlená paní Felixová pátrání 

rezolutně ukončila replikou, že Franta do hospody nechodil.  Kuriózně a postaru se v zimě 

1955 jel okresní přebor v běhu se startem a cílem na náměstí před poštou. A lyžaři znovu 

mění kabát -1968 Sokol, 1973 TJ Turnov, posléze Sklostroj. Na podzim 1974 se poprvé 

v republice ve velkém závodí na kolečkových lyžích na motocyklovém okruhu. Na startu 

kategorie mužů je ohromující počet 110 běžců. Vítězí reprezentant Jirka Beran a závod 

natáčí televize. 1991 přijímá oddíl nové logo a název Klub lyžařů Turnov. Buduje druhý 

nejníže položenou, uměle zasněžovanou a osvětlenou slalomovou trať ve Struhách /255 m n. 

m./ Veřejnou lyžařskou školou klubu prošlo od jejího založení v roce 1970 desetitisíce elévů. 

Škola za 5 let oslaví abrahámoviny. 

 Půvabně jsme turnovský fejeton zahájili, půvabně ho zakončíme. Dlouholetý náčelník 

SK, Václav Náhlovský, vzpomíná, jak doškobrtal ke svým prvním běžkám: „Jako dorostenec 

jsem si v roce 1924 ve Vysokém v konkurenci 85 mladíků střihnul distanční závod. Pak se 

triumfálně vrátil Milda Prokopec z Chamonix. Jeho uvítání v Turnově se odehrálo v hotelu 

Benda na náměstí. Skokan přinesl celohikorové běžky, 230 cm dlouhé, zakoupené ve Francii 

a prohlásil: „Už přestávám běhat ty své osmnáctky a padesátky a běžky dávám k dispozici 

klubu s návrhem, aby na nich jezdil 15letý dorostenec Náhlovský…Byl to nejšťastnější 

životní okamžik mladého kluka, pozdějšího zapisovatele a náčelníka lyžařů SK Turnov.“ 

Aleš Suk 

Beseda pražské pobočky SRPT 23. září 2014 

 

 Začněme dnes trochu neobvykle a nejprve nahlédněme do dopisů, které si v březnu 

1924 vyměnili přední představitelé meziválečného pražského spolku turnovských rodáků – 

historikové Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák. Dne 14. března 1924 napsal Šimák 

Pekařovi: „Milý příteli, // oznámil mi krajan prof. Drahoňovský z Um[ělecko] prům[yslové] 

školy, že šéf odbor[u] školství v ministerstvu p. Pižl ruší beze vší příčiny zlatnické a rytecké 

oddělení naší turnovské školy, které jí právě dodávalo uměleckého rysu, chtěje tam ponechati 

pouze brusířství. Věc prý je už hotova, aniž se koho ptal, tím méně u obce informoval. To 

znamená nejen snížení, nýbrž téměř záhubu celé školy, které Rakousko přálo, ale český stát 

ničí – a bez důvodu. Marně se ptáme proč? Turnovské míní oslniti slibováním, že z města 

učiní centrum sklářství. [...] Turnov má býti ubit, aby se prospělo zbytečné a hynoucí škole 

zlatnické v Praze, kde má býti zlatnictví soustředěno, aby mohlo býti postátněno. Prosím Tě, 

víš-li, v kterém kruhu lze zasáhnouti o záchranu [vůči] této libovůli cizího jednotlivce, učiň 

sám a poraď. Snad bude dokonce nutno z otázky té učiniti politikum a se dovolávati 

poslanců. // Tvůj Šimák“ 

 Pekař Šimákovi odpověděl 22. března a byl celkem klidný: lesní geometr, ředitel 

velkostatku Hrubá Skála Leopold Anger ml. a turnovský knihkupec Karel Jiroš mu prý 

sdělili, že nebezpečí je již odvráceno (ovšem po dlouhých vyjednáváních na všech úrovních). 

Situace se v různých obměnách opakovala během 20. století ještě několikrát, ale turnovská 

šperkárna byla vždy zachráněna. 
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 Vylíčená epizoda nás přibližuje k tématu letošní druhé besedy pražských turnovských 

rodáků, jíž byla historie a především současnost Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy Turnov, která oslavila letos 130 let od svého založení. Přišli mezi nás 

zasloužilí pedagogové školy – Vlasta Matoušová a Jaroslav Prášil - i zástupci nejmladší 

generace – nedávní absolventi školy Jana Krejčová a Jiří Kmošek. 

 Jaroslav Prášil nás seznámil stručně s historií školy, přičemž hovořil o vzniku 

jednotlivých oborů – od nejstarších (broušení a rytí drahých kamenů a zlatnictví), přes 

umělecké kovářství a zámečnictví i umělecké odlévání až po restaurování a konzervování 

obecných kovů (na Vyšší odborné škole) a konzervování, - restaurování umělecko-

řemeslných děl z kovů (ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze). 

 Zdůraznil 

výlučnost turnov-

ské školy, užívání 

původních řemesl-

ných technik, in-

vence a improvi-

zace. Studenti jsou 

vedeni k ruční prá-

ci, inspiraci příro-

dou a historickým 

řemeslem. 

Poměrně snadno 

nalézají díky své 

zručnosti a tvůrčím 

schopnostem uplat-

nění doma i v za-

hraničí. 

 Absolvent 

oboru umělecké kovářství a zámečnictví Jiří Kmošek nám vylíčil čerstvé zkušenosti ze 

zahraničí, konkrétně z výuky zlatnictví v Egyptě (Núbie, Káhira), kde turnovská škola 

pomáhá díky dotovaným výukovým programům obnovit místní řemesla. 

 Vlasta Matoušová představila některé zajímavé absolventské práce svědčící o 

řemeslné zručnosti a invenci mladých autorů. 

 Jana Krejčová hovořila především o problematice restaurování šperku a významu 

rozšiřování odbornosti při studiu moderních poznatků anorganické i organické chemie na 

Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

 V následné diskusi ing. Drahomír Machaň připomněl působení pražského spolku 

absolventů turnovské šperkařské školy a naši hosté zodpověděli dotazy týkající se výroby 

granátových šperků či užití moderních technologií (laserové rytí do kamene, opracování 

syntetických krystalů atd.), přičemž bylo též vzpomenuto akademického Výzkumného 

ústavu monokrystalů v Turnově. 

         Hana Kábová 
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Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále  

 Letošní, už třináctý ročník Letních koncertů vážné 

hudby, se opět konal v kostelíku sv. Josefa na Hrubé 

Skále. Jako první na něm vystoupily členky pražského 

souboru Musica dolce vita, mezzosopranistka a členka 

souboru Národního divadla Daniela Demuthová, flétnistka 

Žofie Vokálková a harfenistka Zbyňka Šolcová. Tyto 

umělkyně u nás koncertovaly prvně (19.7.) a proto i jejich 

netradiční složení nás naplnilo očekáváním. Repertoár, 

věnovaný klenotům české hudby, byl především složen ze 

skladeb Josefa Myslivečka, Františka Bendy, Bedřicha 

Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše 

Janáčka. Nicméně publikum bylo s jejich výkonem velmi 

spokojeno. Druhý koncert (9.8.) patřil už známým umělcům, sopranistce Janě Ryklové a 

houslistovi Františku Lamačovi. Oba sólisté provedli posluchače světem klasické i populární 

hudby a svým dokonalým technickým provedením i muzikantstvím si opět získali jejich 

přízeň. O tom svědčil nejen dlouhotrvající potlesk, ale i vyžádané přídavky. Překvapením 

bylo i vystoupení hobojisty Jana Adamuse a klavíristky Květy Novotné (16.8.) Oba členové 

známého Adamusova tria tentokrát vystoupili bez houslistky Jitky Adamusové, která už 

ukončila svoji profesionální uměleckou dráhu. Přesto jejich vystoupení přilákalo mnoho 

milovníků vážné hudby a výkony obou nikdo nebyl zklamán. Mistr Adamus předvedl i 

specifickou techniku „nekonečného tónu“, používanou u dechových nástrojů a publikum 

ocenilo i výkon paní Novotné v náročných sólových skladbách. Závěrečný koncert (23.8.) 

barytonisty Jakuba Pustiny s klavírním doprovodem Richarda Pohla byl pro všechny 

posluchače překvapením. Nejen že si přítomné opět získal svojí brilantní technikou a 

osobitým projevem, ale tentokrát publiku nečekaně představil i své hosty, dvě zahraniční 

účastnice festivalu, který v Čechách sám pořádal.  

 Je třeba říci, že letošní ročník, byť v pořadí třináctý, se po všech stránkách vydařil. 

Odmyslíme-li si vysokou úroveň interpretů, musíme poděkovat senátoru Jaromíru Jermářovi, 

který naše úsilí zaštítil svým jménem, panu páteru Františku Kocmanovi, jenž nám vyšel 

vstříc a propůjčil církevní prostory k těmto účelům, a nakonec i našim věrným posluchačům, 

kteří tyto produkce hojně navštívili, a to téměř v počtu dvou set lidí.  

 Největší poděkování ale patří našim stálým sponzorům. Ti nám letos přispěli takovou 

měrou, že i s tradičně minimálním vstupným se nám podařilo hospodářskou stránku 

letošního ročníku zvládnout sice s nepatrným, ale přece jen se ziskem. Byli to především 

turnovský lékař MUDr. Marcel Nesvadba a vedení Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, dále 

pak Obecní úřad Hrubá Skála, turnovský podnikatel Ing. Václav Formánek, zdejší radní, pan 

František Zikuda, majitel turnovské prodejny Delikates Ing. Vladimír Sejval, ředitel 

turnovské tiskárny Unipress pan David Svoboda a vlastník hotelu Štekl na Hrubé Skále pan 

Karel Zima. Není tajemstvím, že už v závěru letošního roku začínáme připravovat nový, 

čtrnáctý ročník stále oblíbených koncertů. Budeme jen rádi, pokud nám zůstanou nakloněni 

naši posluchači, tým obětavých spolupracovníků, zejména pak věrní sponzoři, bez kterých 

bychom tak náročnou akci pořádat nedokázali.  

Otakar Grund  
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Činnost v druhé polovině roku 2014 

 

500 let Tatobit  

 Na konci června (21.6.) se 

konala slavnost Občanského sdružení 

malíře Jana Dědiny v Tatobitech, 

kterou navštívili i členové našeho 

turnovského družebního spolku. Obec 

Tatobity si připomínala pětisté výročí 

založení a současně tři sta let od 

výstavby kostela sv. Vavřince. Všichni 

přítomní se zúčastnili slavnostního 

aktu u pomníku padlých v obou 

světových válkách. Ze vzácných hostí 

se tu zúčastnili i zástupkyně 

libereckého hejtmana PhDr. Hana 

Maierová a litoměřický biskup msgr. 

Jan Baxant. Ten následně znovu vysvětil místní kostel a připomenul také jeho zajímavou 

historii. Mezi čestnými hosty celého slavnostního odpoledne byli i zástupci SRPT, jednatelka 

Vladislava Ejemová, její manžel Oldřich a předseda Otakar Grund. Zúčastnilo se i několik 

dalších členů našeho spolku a sdružení z okolních měst a obcí. 

 

Rozloučení s absolventy ZŠ 

 Předseda spolku s profesorem 

Daliborem Sehnoutkou se na konci 

června (27.6.) tradičně vydali do všech 

tří základních škol, kde postupně 

odměnili nejlepší absolventy devátých 

tříd. Nejslavnostnější ráz měl opět 

závěr školního roku v ZŠ v ulici 28. 

října, kde za stolem hostí naši členové 

zasedli společně s novým starostou 

Ing. Tomášem Hockem, radní Evou 

Kordovou a ředitelem školy Mgr. 

Jaromírem Fričem. Po slavnostním 

úvodu a projevu hostí, k všeobecnému 

veselí přispěli naši zástupci tím, že 

krátce vzpomenuli na svá školní léta, 

prožitá na školách v Turnově.  

  

Letní koncerty na Hrubé Skále 

 Oba prázdninové měsíce se nesly v duchu čtyř Letních koncertů vážné hudby 

v kostelíku sv. Josefa na Hrubé Skále, které jsme tu v roce 2014 úspěšně pořádali už 

třináctým rokem. V církevních prostorách tu pro všechny milovníky hudby, především 

starých světových mistrů, zněly známé skladby a árie v podání znamenitých interpretů. Také 

letos nám k uskutečnění tak rozsáhlé akce pomohly dary štědrých sponzorů (podrobněji je 

uvedeno v samostatném příspěvku).  
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Výlet za lekníny 

 

 Již delší dobu sliboval výbor spolku návštěvu Pařezské Lhoty, kde v nádherném 

prostředí pěstuje rodina Tyrychtrova 

po několik generací lekníny. Letos 

v srpnu, kdy lekníny kvetly, se 

podařilo výlet uskutečnit. Největší 

problém byl, jak se do obce dopravit. 

Nakonec jsme objevili turistický 

autobus, který nás po dlouhém 

putování po Českém ráji dopravil do 

blízkosti Pařezské Lhoty. Někteří 

nedočkavci použili vlastní auta, ale 

nakonec jsme se u Tyrychtrů všichni 

sešli. Po příchodu se nás ujala paní 

Tyrychtrová a seznámila nás s historií 

pěstování a prodeje leknínů. Potom 

v doprovodu Kamila Tyrychtra jsme si 

prohlédli celý areál a obdivovali 

překrásnou scenérii zahrady 

zařízené s nesmírným vkusem. Na 

závěr jsme shlédli video věnované 

historii zahrady.  

 Po skončení prohlídky se 

řada účastníků vypravila na 

nedaleký skalní hrad Pařez. 

Vystoupali až na vrchol skal, 

odkud je hezký pohled na rybník a 

část obce. Potom se hrstka pěších 

vydala k nejbližší vlakové 

zastávce. Cestou si sdělovali 

dojmy z prožité návštěvy zahrady 

a přehlédli odbočku k vlakové 

zastávce, která je ukryta v lese. 

Došli tak až do Újezda pod 

Troskami, kde počkali na autobus do Turnova. Unaveni, ale spokojeni se domluvili, že se 

sejdou i na příštích výletech. 

 

Výlet na Samotoč 

 

 Ačkoli většina členů spolku využívá volného času k turistice, o Samotoči neslyšeli. 

Proto jsme se koncem srpna rozhodli tento nedostatek odstranit. Zjistili jsme, že Samotoč je 

zajímavá a neobvyklá restaurace na úpatí Kozákova. Nasedli jsme tedy na linkový autobus 

směr Semily a v zastávce Kozákov – osada vystoupili. 
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 Po krátkém pochodu jsme dorazili k zemědělské usedlosti, kde na zahradě stál veliký 

altán, v něm ohniště, výčepní pult, plná lednička – a nikde nikdo. Chvíli jsme se ostýchali, 

ale pak si sami natočili nápoje, 

umyli sklenice a do připravené 

kasičky vhodili příslušný obnos. 

Pátrali jsme dál a zjistili, že 

v bývalé stáji je místnost s pose-

zením a dalším občerstvením. 

Nikdo neodolal čerstvému chlebu 

se sádlem a škvarky. Posezení jsme 

zakončili kávou a opět zaplatili do 

pokladničky. Teď už všichni víme, 

že Samotoč znamená „Sám si natoč“.  

 Příjemně osvěženi, jsme pocho-

dovali z kopce do Tatobit. Cestou jsme 

objevili výborné hrušky, které jsme 

nasbírali a pojedli. Před obcí jsme se 

napojili na stezku malíře Dědiny a včas 

došli k autobusu. Návštěvu Samotoče 

doporučujeme jak starším, tak i 

rodinám s dětmi, protože v areálu jsou i 

hospodářská zvířata, která si mohou děti pohladit. 

 

Návštěva polského Jawora 

 

 Předposlední srpnový den jsme se rozjeli do partnerského polského města Jawora, kde 

vrcholily každoroční oslavy, podobné našim dožínkám, Slavnosti chleba. Autobus, ve 

kterém jela i část pěveckého sboru Musica Fortuna, nám zaplatilo vedení turnovské radnice 

z fondu komise pro zahraniční vztahy.  

 

Vysvěcení kostelíka sv. Václava na Bukovině 

 

 Pozváni jsme byli i na znovuvysvěcení malého kostelíka sv. Václava na Bukovině 

(31.8.),na jehož přípravě se podíleli i někteří naši zdejší členové, především rodina 

jednatelky Vlaďky Ejemové. Litoměřický biskup msgr. Jan Baxant byl nadšen výzdobou 

interiéru, kostelík vysvětil a zástupci turnovské radnice se těšili z toho, že vzniklo další 

místo, kde mohou oddávat.  
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Výlet do Kovárny 

 

 Namlsáni výletem do Samotoče pokračovali jsme i v září putováním po zajímavých 

místech. Doneslo se nám, že v obci Frýdštejn je otevřena nová restaurace, vzniklá z bývalé 

historické kovárny. Opět jsme použili 

linkový autobus, dojeli na Frýdštejn a 

došli k restauraci. Vnitřek nás 

příjemně překvapil. Celá budova je 

vystavěna z pískovce a při současné 

renovaci byly všechny kamenné bloky 

očištěny a dokonce byla zachována i 

kovářská výheň. V největší místnosti 

jsou překrásná kachlová kamna a 

bytelný dřevěný nábytek. Měli jsme i 

mimořádné štěstí, protože majitel pan 

Dalibor Cidlinský se o naší návštěvě 

dověděl a pohovořil velmi zasvěceně o 

historii kovárny a o probíhající 

přestavbě. Někteří z nás v restauraci 

pojedli, jiní se spokojili s pivem nebo 

kávou. Všichni ale byli spokojeni. Domů se nabízely dvě cesty. Buď autobusem, nebo pěšky 

na Malou Skálu a odtud vlakem. Nebyli jsme jednotni a tak část jela autobusem, ostatní 

pěšky. Restaurace není určena pro denní popíjení, má dost vysoký standard, a tak když 

budete chtít někoho pozvat, víte kam. 

 

Výlet do údolí dvou řek 

 

 Zatím posledním výletem (20. září) byla účast na 

turistické slavnosti věnované výročí 100 let Palackého 

stezky a 105 let Riegrovy stezky v Podspálově. 

Tentokrát jsme využili vlak, který nás odvezl do 

Železného Brodu, a pak pěšky podél Jizery jsme došli na 

místo. Již cestou jsme potkávali turisty oblečené 

v historických kostýmech z doby před sto lety. Na místě 

pak vyhrávala 

country hudba 

z Desné. Velikým 

zážitkem bylo vy-

stoupení houslové-

ho mistra Fran-

tiška Lamače a 

Jany Heryánové – 

oba jistě znáte 

z letních koncertů 

vážné hudby na 
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Hrubé Skále. Přítomné pozdravili i oficiální hosté z Klubu českých turistů a starosta Semil. 

Během odpoledne vystoupil i kouzelník. Všem se líbilo i vystoupení chůdařů z Divadla 

Kvelb z Českých Budějovic. Několikrát za odpoledne přijel z Turnova i historický vlak, 

tažený 100 let starou parní lokomotivou. Těšili jsme se i na návštěvu vodní elektrárny, ale 

nenadálá porucha exkurzi znemožnila. Celá akce byla velmi dobře připravena a hojně 

navštívena. Pro návrat domů jsme využili vlak, který nás odvezl až do Turnova. 

 

Výlet za poznáním 

 

 Na další výlet nás pozvali přátelé ze Sdružení rodáků a přátel Hodkovic. V sobotu 13. 

září již po šesté pořádali pochod za historií města. 

Vytipovali osm míst, která si oblíbili naši předkové, 

připravili trasu, oblíbená místa obsadili průvodci 

s připraveným výkladem. Po ujití zhruba tří kilometrů 

turista došel do Skalního údolí, kde byl připraven 

kulturní program a občerstvení. Na začátku pochodu 

zaplatil každý účastník symbolické startovné, za které 

se mu v cíli dostalo další malé občerstvení – špekáček 

a pivo. Celé akci přálo počasí a byla hojně navštívena. 

Škoda že turnovští rodáci tuto hezkou akci 

nenavštívili a naše účast byla spíše symbolická – 

zúčastnil se pouze jeden člen. Stojí za úvahu, zda by 

něco podobného nemohl uspořádat i náš spolek. Do 

pořádání akce bylo totiž zapojeno mnoho mladých, i školních dětí, a možná by tak náš 

spolek mohl získat nové členy. 

 

Výlet do království skla 

 

 Počátkem listopadu se početná skupina členů spolku vypravila na exkurzi do SUPŠ 

sklářské v Železném Brodě. K cestě využili vlaku i osobních aut. Ti co jeli vlakem, mohli po 

vystoupení z vlaku sledovat 

výstavbu nového terminálu a 

cestou ke škole rekonstrukci 

autobusového nádraží. Po 

schodech vystoupali ke škole, 

kde se jich ujala ochotná 

průvodkyně a provedla je 

školou. Shlédli dílny pro 

malování na skle, pro 

smaltování, broušení skla, viděli 

i výuku v laboratoři chemie i 

mohutnou žárem sálající 

sklářskou pec. Po chodbách 

školy si prohlédli vystavené 

práce žáků i významných 

absolventů. Škola založená 

v roce 1920 je rozsáhlá, 



Časopis Náš Turnov č. 49 – prosinec 2014, strana 21 
 

 

moderně vybavená a poskytuje čtyřleté 

studium zakončené maturitou v oborech 

design skla, produktový design a aplikovaná 

chemie. Každý obor pak obsahuje řadu 

studijních nabídek. Na závěr exkurze 

navštívili školní prodejnu s možností 

zakoupení výrobků žáků. Po prohlídce školy 

někteří účastníci odjeli domů, jiní využili 

pěkného počasí k prohlídce města a 

k občerstvení v restauraci a domů jeli 

později. Exkurze se velmi líbila a všichni 

přáli škole větší zájem o studium. 

 
Za Krakonošem do Jilemnice 

 

 Pravděpodobně poslední letošní výlet 

uskutečnili rodáci 19. listopadu, kdy se 

vypravili do Jilemnice. Opět použili 

osvědčeného vlaku a po několika přesedáních 

dorazili na místo. Po procházce městem došli 

do Zvědavé uličky, souboru staveb lidové 

architektury.  Název uličky vznikl díky 

postavení domů – stojí tak, že je každý 

posunutý o jednu okenní osu blíže do ulice. Ta 

se tím pádem rychle zužuje a stáčí a lidé, kteří 

domy obývali, tak mohli vidět vše, co se dělo 

na hlavní třídě. Na začátku uličky stojí Šaldův 

statek, upravený na stylovou restauraci, kde se 

výletníci občerstvili. Potom již vedla cesta do 

Krkonošského muzea, které se nachází 

v bývalém zámku hrabat z Harrachů a ve 

zrušeném pivovaru. Nejprve shlédli výstavu 

věnovanou sarajevskému atentátu a expozici 

věnovanou lyžování, obě v bývalé varně 

pivovaru. Poté přešli do zámku, kde se jich 

ujal ředitel muzea a provedl je celým 

zámkem, kde je výstava věnovaná malíři 

Františku Kavánovi a expozice zasvěcená 

hraběti Harrachovi a jeho rodině. Na závěr 

obdivovali Metelkův pohyblivý betlém. 

  

 

 Věříme, že společné výlety přispěly nejen k poznání nejbližšího okolí, ale i 

k lepšímu vzájemnému poznání členů spolku - již se těšíme na výlety v příštím roce. 
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Další činnosti 

 
 Pravidelně navštěvujeme naše starší 

jubilanty, vítáme nové občánky v turnovském 

Muzeu Českého ráje společně s vedením 

radnice a zástupci ostatních místních 

společností. Podobně se tak stalo i letos 

v únoru, po druhé po prázdninách a po třetí 

v měsíci listopadu. Mrňatům, jako pozornost, 

vždy věnujeme malou gratulaci a roztomilé 

háčkované dupačky, které pro ně zhotovuje 

naše členka Marie Hurychová společně 

s dalšími seniory z penzionu v Žižkově ulici. 

Pravidelně také navštěvujeme s gratulací naše členy, kteří dosáhli významných životních 

jubilejí. 

 

 Beseda o vzniku Regionu Český ráj se bude konat v listopadu, pravděpodobně o ní 

napíšeme až do příštího čísla (v květnu).  

   

Redakce 

Vzpomínáme 

 Před 12 lety 18. října zemřel ve Stuttgartu čestný člen 

Spolku rodáků a přátel Turnova známý mecenáš Bohuslav Jan 

Horáček. Od devadesátých let se z emigrace vracel pravidelně 

domů do Radvánovic, kde se před 90 lety narodil. Od té doby 

začal svůj majetek věnovat na rozvoj Českého ráje. 

Vzpomeňme na rekonstrukci náměstí Českého ráje v Turnově, 

na obnovu kašny, na výstavbu domovů pro seniory, obnovu 

škol či kostelů. Od roku 2000 funguje i Nadace B. J. Horáčka 

Českému ráji, jejíž součástí je i udělování cen Praemium 

Bohemiae laureátům z Česka. Jeho záslužnou činnost 

v Českém ráji připomínají mj. i letní koncerty vážné hudby na 

Hrubé Skále v kostele sv. Josefa, opraveném (na podnět 

manželů Šolcových) též z jeho finanční podpory. Se spolkem 

rodáků udržoval pan Horáček přátelské styky a při pobytu 

v Česku se zúčastňoval výborových schůzí. 

 *1.2.1924   †18.10.2002   
Čest jeho památce 
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ČLENY SRPT ZVEME 

 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTELOVÁ ŠKOLA 
(přízemí vlevo) 

 
pátek 23. ledna 2015 

od 14:00 hodin 
 
 

Budova bude otevřena od 13:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 

Schůze bude volit výbor na další dva roky 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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