
 
 
 
 
 
 
 

ČASOPIS SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA  
      
       ČERVEN 2015 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. 49 

 50 

 



Časopis Náš Turnov č. 50 – červen 2015, strana 2 
 

 

 

 

 

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

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

 

 

Aktuální informace o akcích spolku najdete také na internetu na webových stránkách města 

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

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

v ulici U Tří svatých. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Vzpomínka na historii Našeho Turnova (JD) 

Abelův mlýn v Dolánkách (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídil: 

Jaromír Ducháč  

          

         
 

 

  Fotografie v článku věnovaném krajinské výstavě jsou laskavě poskytnuty  

  ze sbírek Muzea Českého ráje  v Turnově. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.turnov.cz/organizace
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Jubilejní padesáté číslo časopisu Náš Turnov 

 

 Je to neuvěřitelné, ale letos vychází již padesáté číslo Našeho Turnova. V roce 1991 se 

skupina zakládajících členů Spolku rodáků a přátel Turnova rozhodla vydávat časopis pro 

členy spolku. Založili proto redakční radu ve složení E. Hubička, K. Knop, F. Novák, Z. Suk 

a J. Zajíc a vlastním nákladem vydali v květnu první číslo. Svými fotografiemi k propagaci 

spolku ponejvíce přispíval jeden ze zakládajících členů spolku, obětavý turnovský fotograf 

Jaroslav Hajfler, jehož 15. výročí odchodu jsme si připomenuli právě letos 5. května. Od té 

doby vychází vždy 2x do roka nové číslo. Počátky vydávání nebyly lehké. První čísla byla 

psána na psacím stroji, potom stránky zkopírovány a časopis sestaven. Možná mnozí z vás 

vzpomenou, jak při sestavování a sešívání časopisu pomáhali. S rozšířením výpočetní 

techniky se přešlo na počítačové zpracování, ale tisk na kopírce dlouho zůstával. Později se 

v Turnově objevily soukromé malé tiskárny a jejich služeb využila redakce pro kompletní 

tisk a sešití časopisu. Od č. 22 se používá jednotné záhlaví a časopis tak získal ustálený ráz. 

Technické možnosti dovolují tisknout časopis barevně, vkládat fotografie, použít kvalitní 

papír a výsledek můžete sami posoudit. 

 Nebudu již dále rozebírat technické detaily, zaměřme se na obsah časopisu. Náš 

Turnov informoval členy o všech akcích, které spolek pořádal. Redaktoři iniciovali i řadu 

akcí, na kterých jste se podíleli. Vzpomeňme na akci znovuzřízení kašny na náměstí, na 

sjezd rodáků v Turnově, na spolupráci s městem Reeuwijk, na výroční schůze spolku, na 

zájezdy a výlety po Čechách i v zahraničí. Vzpomínali jsme i na významné turnovské 

osobnosti, pamětníci připomněli, jak se v Turnově žilo za jejich mládí. Velmi pilnou 

přispěvatelkou byla paní Milena Šolcová, jejíž příspěvek nechyběl v žádném čísle. 

V posledních dvanácti letech věnuje časopis pozornost i  Letním koncertům vážné hudby 

v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Informujeme i o akcích pražské pobočky, která pořádá 

zajímavé besedy a zve na ně osobnosti z Turnova. 

 Rád bych se zmínil i o distribuci časopisu. Spolek v určité době měl přes 500 členů, 

velká část žila v Praze, mnoho jich žije po republice a máme i zahraniční rodáky. Proto 

nebylo snadné všem časopis doručit. Pamatuji, jak členky výboru psaly na psacím stroji 

adresy na obálky pro ty členy, kterým se časopis posílal. Po vypracování počítačové 

databáze členů můžeme tisknout adresy na obálky nebo použít samolepicí štítky, a tak 

odstranit úmornou práci s psaním adres. Snažíme se co nejvíce snížit náklady na posílání 

časopisu. Pokud to jde, časopis doručujeme donáškou. Přesto jsou náklady na posílání i na 

vydávání časopisu velké. Přivítáme proto každý sponzorský dar. Časopis lze nalézt i na 

internetových stránkách města a mohou si ho tak přečíst i nečlenové spolku. 

 Občas se objeví názory, že časopis je zbytečný, stojí peníze a nejlepší by bylo jeho 

vydávání omezit nebo zrušit. Myslím, že by to byla velká škoda, neboť časopis má již tradici 

a v mnoha případech je jediným spojením rodáků s rodným Turnovem. Proto bych rád 

popřál spolu s vámi časopisu do dalších let dostatek dopisovatelů a úspěšné pokračování. 
 

 

 

Jaromír Ducháč 
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Konec války v Turnově  

 

 Celý svět v letošním roce vzpomněl na konec 2. světové války, která přinesla lidstvu 

obrovské ztráty na životech, utrpení a nesmírné materiální ztráty. Sdělovací prostředky 

zevrubně informovaly o všech válečných událostech, televize vysílala záběry z největších 

bitev, nahlédli jsme i do zákulisí třetí říše, sledovali jsme poslední dny války v Berlíně i 

osudy nacistických generálů. Jak to však vypadalo u nás v Turnově? 

 

 Pro vzpomínky jsme zalistovali v publikaci pana Kinského, která vyšla brzy po 

skončení války a jehož vzpomínky tak byly velmi živé. 

 

 1. května na Svátek práce oznámil český rozhlas smrt Hitlera. V noci pak partyzáni 

z Rovenska spálili dřevěný znak říše před spořitelnou.  

 2. května bylo v Turnově několik zatčení, ale týž den byli zatčení propuštěni. 

Londýnský rozhlas oznámil Stalinův rozkaz o kapitulaci. 

 3. května bylo ve městě velice rušno. Tvořily se hloučky lidí a objevily se i 

československé vlajky. Německá posádka obsadila náměstí a byl vyhlášen noční zákaz 

vycházení. 

 4. května docházelo k zabírání civilních vozidel pro potřeby německé armády. 

 5. května začali občané odstraňovat německé nápisy a došlo k pokusu odzbrojit 

německou stráž. Přitom došlo ke střelbě a několik občanů bylo smrtelně zraněno. Došlo i 

k potyčkám mezi občany a vojáky a ke smrti dalších osob. V Praze začalo povstání, a aby se 

předešlo dalším ztrátám na životech, rozhodli se členové různých odbojových skupin, 

ustavili Národní výbor a dohodli se na společném postupu. 

 6. května byl deštivý den, přesto bylo 

v ulicích velmi živo. Byl zadržen německý 

transport a odpoledne promluvil z radnice 

místopředseda nově vytvořeného Okresního 

národního výboru P. Glos. Turnovem také 

projížděla směrem od Jičína pancéřová 

divize a opilí vojáci zastřelili další občany. 

Němečtí vojáci vyrabovali řadu obchodů a 

situace ve městě byla velmi napjatá. Proto 

Okresní úřad vydal oběžník, který měl situaci zklidnit.  

 7. května byla v Remeši vyhlášena bezpodmínečná kapitulace, ale Němci v Čechách 

se nemínili vzdát. V noci však již byla slyšet vzdálená dělostřelba a německé odhodlání 

začalo slábnout a němečtí vojáci i civilisté začali opouštět město. Byli odváženi ranění 

z lazaretu. 

 8. května již byla situace klidnější, německý velitel slíbil zajistit klid. Vraceli se i 

vězňové z koncentračních táborů. 

 9. května již občané netrpělivě očekávali příchod Rudé armády. Městem procházely 

kolony uprchlíků, němečtí letci se dále pokoušeli ostřelovat město. Konečně večer po 22. 

hodině se na Pyrámu objevily první tanky a v ulicích zavládla radost z konce války. Vysvitlo 

i slunce a nastalo krásné slunečné počasí. Ne všichni Turnováci se však osvobození dočkali. 

V květnových bojích zemřelo 15 občanů Turnova. 
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70 let od skončení války si Turnov připomněl 7. května  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Městský úřad zajistil v prostoru před 

sokolovnou přehlídku současné vojenské techniky 

i techniky historické. Současnou techniku 

předvedli vojáci protichemické jednotky 

z Liberce, válečnou techniku pak členové 

Sdružení přátel vojenské historie SEVER 2013, 

oblečení v dobových uniformách Rudé armády či 

wehrmachtu, přijel i legendární ruský tank T 34 a 

německý vojenský motocykl BMW se sajdkárou. 

Návštěvníci viděli i dobové zbraně a armádní 

vybavení. 

Obzvlášť 

pro dětské návštěvníky to bylo nezapomenutelné 

dopoledne. Přesně v poledne výstřelem z tanku byly 

zahájeny oslavy u pomníku padlých. Po české a 

slovenské hymně pronesl starosta města Ing. Tomáš 

Hocke slavnostní projev a zástupci města, kraje a 

dalších organizací položili květiny k pomníku 

padlých. Odpoledne pak v parku u letního kina 

pokračoval pestrý kulturní program, kde nechyběla 

hudba, pro děti divadlo. Vše doprovázelo příjemné 

počasí a tak se vzpomínková oslava vydařila. 

 

Jaromír Ducháč 
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Krajinská průmyslová hospodářská výstava v Turnově 

 

 V čísle 31 jsme vzpomínali na  léto roku 1925, kdy se Turnov stal nejrušnějším 

místem v republice. Od té doby uplynulo dalších deset let a letos uplyne již 90 let od 

události, kterou už asi nikdo z nás nepamatuje, ale která se významně zapsala do historie 

Turnova. Tou událostí byla První krajinská průmyslová výstava. 

 

 První krajinská průmyslová hospodářská výstava se měla uskutečnit v Turnově již v 

roce 1900. K výstavě se přihlásilo více jak 600 vystavovatelů místních, z širokého okolí i 

jiných měst. Byly zajištěny i subvence státu, zemské, obchodní komory a příspěvky na 

garanční fond. Rovněž byly zajištěny medaile pro nejúspěšnější vystavovatele. 

 Bohužel pro politické nesrovnalosti mezi staročechy a mladočechy bylo nakonec od 

výstavy upuštěno a výstava se nekonala. Turnov čekal na její uspořádání až do roku 1925, 

kdy se uskutečnila a sklidila obrovský úspěch. 

  Zalistovali jsme proto v tehdejších Pojizerských listech a připravili zprávu o přípravě, 

průběhu a výsledcích Krajinské výstavy v roce 1925. 

 

 Pojizerské listy píší v úvodníku z 1. ledna 1925: 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolik úvodník Pojizerských listů z roku 1925. Nepřipomíná nám to něco? 

 Je proto s podivem, do jakého odvážného podniku se Turnováci bez jakýchkoli 

zkušeností pustili. Pro ně jistě tento úvodník neplatil. Turnováci se totiž více jak rok na tuto 

výstavu připravovali. 

 Pojizerské listy 17. ledna 1925: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojizerské listy 23. ledna 1925, článek  

 

 

Co byste přáli naši republice do nového roku? 

To je otázka pro nás pro všechny. Co jsme pro 

ta zbožná přání učinili, vy i my? Většinou jsme 

seděli někde u piva a nadávali, co v šestém 

roce republiky ještě není! A tak co tedy přát 

republice? Aby se méně mluvilo a více 

pracovalo. Pak by to všechno u nás bylo lepší a 

občané by tolik nenadávali; a to je všechno. 

Již počátkem ledna jsou přípravné práce pro výstavu 

v plném proudu. Zájem o výstavu v širokých 

kruzích obchodních, průmyslových i kulturních je 

obrovský. Došel již velký počet žádostí 

vystavovatelů. Hlásí se i firmy vzdálenější, mimo 

okruh našeho Pojizeří. Pozemky, kde bude výstava 

probíhat, díky velmi příznivému počasí se upravují 

po celou zimu. 
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Pojizerské listy 23. ledna 1925, článek Spolku rodáků a přátel Turnova: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na 15. únor 1925 svolává Městská rada v Turnově do městského divadla velkou 

schůzi pořadatelů krajinské výstavy. Řečníky jsou starosta města dr. Václav Šolc a ředitel 

klenotnické školy profesor Karč. 

 Již v únoru vyjde první číslo Výstavního zpravodaje. Postupně budou zařazovány 

příspěvky význačných turnovských rodáků, a to zejména ing. Černovického, prof. 

Drahoňovského, sekčního šéfa dr. Müllera, univerzitního prof. dr. J. Pekaře a univ. prof.  dr. 

J. V. Šimáka. 

Tytéž listy přinášejí obrázek hlavního výstavního pavilonu, který navrhl architekt Ing. 

Karel Salač. Pavilon je 64 m dlouhý a 16 m široký a je určen pro výrobky průmyslové. Bude 

to největší pavilon stavěný pro tuto výstavu. Se stavbou se již začalo v prostoru pod 

Japlovou vilou v místě zvaném Na rejdišti. 

Pojizerské listy i v dalších číslech žijí výstavou. Uvádějí zajímavosti z příprav výstavy 

a pozoruhodné inzeráty. 

 

Pojizerské listy 17. dubna 1925: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší radost z výstavy mají jistě žáci turnovských škol. Vzhledem ke krajinské 

výstavě končí školní rok již 10. června 1925. Skoro tři měsíce prázdnin a na výstavu vstup 

volný. Vskutku příjemná zpráva. 

 

Rodákům Turnovským! 

Za několik měsíců otevřou se brány krajinské výstavy v Turnově, která má representovat 

vysoký stupeň průmyslového rozvoje, obchodu, živnosti, hospodářskou sílu i kulturní sílu 

celého našeho kraje i Turnova. Poprvé, co Turnov je Turnovem, vystoupí jako celek, a 

získá nové odbytiště na domácím a světovém trhu. Abychom tuto lásku k rodnému městu 

manifestovali, určili jsme 5. červenec 1925 ke společnému setkání všech rodáků. Život je 

krátký, a takováto příležitost jako je „První krajinská výstava“ v Turnově, se nekoná každý 

rok. 

Výstavní výbor provedl a rozdělil všechny 

výstavní plochy dle plánu. Vzhledem k 

pěknému počasí provádějí se zahradnické 

práce a úpravy kolem pavilonů a škol. 

Přihlášky vystavovatelů stále přicházejí. 

Žádostem se vyhovuje jen na volných 

plochách, pavilony i školy jsou obsazeny. 

Celé město žije jen výstavou. Výstavní 

zpravodaj č. 1 a č. 2 rozesílán po celé 

republice i do zahraničí zadarmo. 
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V posledním vydání před otevřením výstavy uvádějí Pojizerské listy úplný program 

zahájení výstavy dne 21. června 1925 v 10.00 hodin ve dvoraně sokolovny. 
 

Pořad:   

  1. Zpěvácký spolek A. Dvořák 

  2. Slavnostní proslovy 

  3. Turnovské orchestrální sdružení, předehra k opeře Libuše 

  4. Proslov zástupce vlády 

  5. Státní hymny - orchestrální sdružení Turnov 

  6. Prohlídka výstavy 

 

Zahájení výstavy byli přítomni: 

Ministr hospodářství E. Novák, poslanci Kramář, Košek, Dubický, senátoři Lisý a 

Hybš. Dále zástupci ministerstev, zástupci zemských úřadů, a starostové 20 měst celého 

našeho Pojizeří. Výstavu zahájil předseda výstavního výboru ředitel šperkařské školy 

profesor A. Karč. Za město promluvil starosta JUDr. V. Šolc. Na závěr promluvil ministr 

hospodářství E. Novák a velmi pochvalně se vyjádřil o výstavě, jako prvé toho druhu na 

venkově. 

Přeplněné město, 

výstaviště, všechny pavilony, 

restaurace a hotely zvládly 

obrovský zájem celého kraje na 

jedničku. Až do pozdních hodin 

večerních a potom denně až do 

skončení výstavy vyhrávala 

vojenská kapela 47. pěšího pluku, 

řízená kapelníkem Hančlem. 

Uprostřed zahrad a 

výstavních budov, jež tvoří 

nejhezčí část Turnova, v syté 

zeleni na velikém prostranství, 

umístěna je krajinská výstava. 

Skryta do poslední chvíle chlubí 

se nádhernými pavilony a skvělou úpravou všech budov. Turnováci ani netuší, že s výstavou 

hospodářského života vystavujeme i kus Českého ráje. 

Velice originální je pavilon historický, ve kterém je vystaveno nádherné diorama 

Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Je to umělecké dílo, před kterým se každý zastaví a zírá v 

němém úžasu. Tvůrci díla Mikoláš Aleš, Václav Jansa, Václav Mašek, Bartoňka a Štapfer 

zhostili se díla jedinečným způsobem. Obraz je vytvořen podle básně Rukopisu 

královédvorského. 

Krásný pohled je na výstaviště z protějších hruborohozeckých strání. Jako pohádka 

září do kraje kontura průmyslového pavilonu ze světel elektrických žárovek. Po celém 

výstavišti jsou rozseta světla, která dotvářejí působivý ráz a život výstavy. 
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V předvečer otevření výstavy sehrál ochotnický spolek A. Marek slavnostní 

představení, hru turnovské rodačky Abigail Horákové Páni. Kritika chválila hlavně výkony 

paní Menclové, Červené, pana Bárty, Berana a Josefa Chundely. Režii hry měl pan Čeryn. 

V den zahájení výstavy nezapomnělo se ani na sport. Senzační fotbalový zápas 

Mladoboleslavský SK proti S. K. Turnov - Turnov vyhrál 1 : 0. 

A tak první den výstavy skončil slavně i sportem a potom ještě dlouhým posezením ve 

všech restauracích a stáncích dlouho do noci. 

 

Výstava trvala do 2. srpna.  

 

Čtyři dny po skončení ji Pojizerské listy 

zhodnotily takto: 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Finanční zpráva je velice příjemná. 

 

Příjem: 856 540 Kč 

Vydání: 819 467 Kč           

   Zisk: 37 037 Kč 

Co říci na závěr naší vzpomínky na tak velkou a slavnou akci?  
 

  Byla to opravdu na svou dobu akce mimořádná, se kterou nemáme dnes žádné 

srovnání. Turnov v současné době nemá žádnou akci ani událost, kterou by se mohl 

prezentovat. Dobrým základem pro budoucí velkou akci by mohly být Staročeské trhy v 

Turnově. Věříme, že Turnov má řadu schopných lidí a že by byl schopen podobnou akci, 

jakou byla krajinská výstava, uspořádat. 

Jaromír Ducháč 

S radostí konstatujeme finanční úspěch krajinské 

výstavy a všech živnostníků a obchodníků v 

Turnově. Vítali jsme návštěvníky až z Prahy, 

Děčína, Hradce Králové, Domažlic, Plzně, 

Moravské Ostravy, Brna, Pardubic i ze Slovenska. 

Branami výstavy prošlo více jak 170 000 platících 

návštěvníků. 
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Rok sokolské architektury  

 

 Česká obec sokolská vyhlásila rok 2015 rokem sokolské architektury. I my v Turnově 

máme samozřejmě čím přispět. Dovolte mi proto krátký pohled do historie a současnosti 

sokolovny, k němuž použiji zápisky turnovského patriota a rodáka celým srdcem - Mirka 

Hakena.  

 Postavení vlastní tělocvičny bylo od samotného založení Sokola v roce 1862 snem 

všech vlastenecky cítících obyvatel Turnova v čele s pokrokovým obchodníkem Františkem 

Pazeltem. Hodně se o sokolovně mluvilo, ale desítky let se 

cvičilo jinde – první tělocvičnou byl pavilon v hostinci U 

Koubusů, nebo sál v hostinci U města Petrohradu. První 

celoroční tělocvičnou byl sál restaurace U České koruny na 

náměstí. První šibřinky deset let od založení Sokola v Turnově 

se konaly zase jinde na náměstí – v hostinci U Zlatého orla.  

 A právě na šibřinkách v roce 1884 padl ze strany Karla 

Mádleho první podnět ke sbírce na postavení sokolovny. O rok 

později již vzniká stavební odbor pro stavbu pod 

předsednictvím akademického malíře pana Prouska. Přesto až 

v roce 1893 nabízí zastupitelstvo města sokolům postupně 5 

pozemků – pozemek dnešního internátu ve Skálově ulici, 

pozemek nedaleko hlavního hřbitova, u velkého mostu vedle 

provazárny, na Výšince, kde dnes stojí gymnázium, a dnešní 

místo sokolovny – „v Hlinovníku“. Ani finální výběr pozemků nebyl lehký, maloměstské 

spory se střídaly s politikařením – vše bylo komplikované a časově dlouho trvalo. Nakonec 

rozhodla velká pozitivní akce sokolů - slet Župy krkonošské, která obměkčila zastupitele, a 

tak došlo v únoru 1895 k dohodě o koupi pozemku.  

 Od té doby se všechna sokolská činnost upnula k vlastní stavbě. Stavební odbor pod 

vedením bratra Šlechty uspořádal soutěž na vzhled sokolovny, v níž zvítězil v roce 1895 

stavitel Jan Bureš z Vídně. Konkrétní projekt pak vypracovali pánové architekti Čenský a 

Kupka z Prahy. Vlastní práce byly zahájeny na počátku října 1896 kopáním základů a 

odvodněním pozemku. Důvěru postavit sokolovnu dostal pan stavitel Karel Knop z Turnova 

za 36 616 zlatých. V průběhu let se opakovaně vyhlašovaly sbírky peněz na novou 

sokolovnu. Stavba se stala záležitostí celého Turnova, protože bylo jasné, že půjde o budovu 

i pro účely další než jen tělocvičné. Přestože v každé turnovské hospodě a na veřejném místě 

tehdy byla kasička, zdaleka se nestačilo vybrat potřebný obnos. Více jak polovinu peněz si 

proto nakonec museli sokolové půjčit od spořitelny.  

 Mezi panem stavitelem a stavebním odborem se vedly při stavbě různé hádky, byl 

upravován projekt a šlo samozřejmě zejména o peníze. Jedním z důležitých sporů byla také 

bitva o restauraci. V ní pražské ústředí Sokola společně s bratrem Prouskem neuspělo proti 

záměrům stavebního odboru, který restauraci jako místo setkávání prosazoval. Sokolové na 

druhou stranu také uměli ustoupit a kvůli penězům zastavili výstavbu výstavního sálu. 

Stavitelé sokolovny nestihli plánované dokončení v červenci 1897. I na dnešní poměry by 

byl necelý rok stavby tak velké budovy neuvěřitelně odvážným až nesplnitelným plánem. 

Alespoň cvičit se na novém sále však již v zimě 1897/1898 mohlo. Slavnostní otevření 

sokolovny proto proběhlo až na konci května 1898 – sláva to byla veliká.  
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 Od založení Sokola v Turnově do postavení sokolovny uběhlo dlouhých 36 let. Přesto 

byla krásná turnovská sokolovna postavena v první desítce sokoloven v celé zemi. Od té 

doby sokolovna sloužila skutečně celému Turnovu. Stala se také sídlem Župy ještědské, 

konaly se zde sjezdy nebo památná krajinská výstava v roce 1925. Spolek Antonín Dvořák 

zde pořádal mnoho unikátních kulturních večerů. Po nacistickém rozpuštění Sokola přešla 

budova do majetku města, po druhém rozpuštění komunistickou diktaturou pak byla ve 

správě TJ Turnov. Po listopadové revoluci pan Václav Feštr, jako tehdejší představitel velké 

TJ v Turnově, vydal bezproblémově a rychle sokolovnu zpět sokolům, za což patří jemu a 

všem, kteří tehdy řídili sport v Turnově, velký dík. Byla tím částečně napravena velká smůla, 

protože se na další rok plánovala celková rekonstrukce této významné budovy za tehdy státní 

peníze. K té už nedošlo, a tak se s proměnou sokolovny potýkáme dosud.  

 Naše sokolovna se dnes každé ráno otevírá celému Turnovu. Dopoledne plné školních 

dětí střídá na sále odpoledne různorodých cvičení všestrannosti a množství sportů. O 

víkendech jsou sál i herna stolního tenisu svědky sportovních klání. V předním traktu 

sokolovny působí jeden z největších oddílů stolního tenisu v kraji, zasedací místnost slouží 

turistickým přednáškám a mnoha setkáním. Ubytovny v průčelí sokolovny pak alespoň 

trochu nahrazují hlad po podobném typu ubytování ve městě. V zadní části budovy je 

poslední roky svět dětí ze Sdružení Náruč. A je moc dobře, že na ně letos navázala i forma 

sociální a společenské pomoci při komunikaci s pěstounskými rodinami. Jediné dnešní 

bolavé místo je restaurace. Skoro rok je prázdná a za vším je jednoduchá věc – dosud se 

neobjevil odvážný hospodský s jasným podnikatelským záměrem a chutí dlouhodobě v 

sokolovně působit.  

 Sokolovna – jako naše sokolské vlastnictví s povinností o ni řádně pečovat - je 

základním momentem existence naší tělocvičné jednoty. Majetek sportovní spolky vždy drží 

nad vodou – vždy se najde někdo, kdo o ni pečuje a vždy spojuje skupiny dětí i dospělých do 

volnočasových kolektivů. Sokolové se zde potkávají a zde se prolínají jejich životy a osudy, 

při nichž se tvoří přátelství na celý život. Navíc je potřebné vyzdvihnout, že máme největší 

sokolovnu v Libereckém kraji a že jde o krásný, citlivě rekonstruovaný objekt v památkové 

zóně města. Jsme také největší jednotou o cca 600 členech.  

 Naše sokolovna se nám mění před očima. Díky panu Horáčkovi jsme začali tím 

klíčovým – střechou. Díky dotaci z ministerstva školství máme fasádu, díky Městu Turnovu 

krásnou Skálovu ulici a prostor před sokolovnou. Uvnitř máme nové chodby, novou kotelnu 

stavěnou se státní dotací, sociální zařízení i elektroinstalaci. Nemáme se za co stydět. Jenže 

úplný konec proměny naší reprezentativní sokolovny je stále ještě v nedohlednu. Chybí 

přestavba ubytoven na kvalitu hodnou sportovních základen. Pak také podlaha a obložení 

sálu, renovace prostoru kuchyně restaurace i předláždění prostoru mezi sokolovnou a halou. 

A zlatým hřebíčkem je pak potřebná celková rekonstrukce stropu sokolovny spojená s 

restaurováním maleb ak. malíře Jana Prouska.  

 V říjnu 1896 pronesl starosta turnovského Sokola bratr Matěj Koťátko při slavnostním 

položení základního kamene klíčovou vizi: „Sokolovna bude místem, kde by se každý řádný 

člen měl učit lásce k vlasti, bratrství, odvaze a síle, naučit se rozhodnosti a získat 

sebedůvěru.“ Věříme, že jsme se od záměrů bratra starosty neodchýlili a ani se nikdy 

neodchýlíme.  

Ing. Milan Hejduk 
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Profesor Josef Pekař žil nejen vědou . . . 

 

 Letos 12. dubna uplynulo 145 let od narození historika profesora Josefa Pekaře. 

Připomeňme si ho výňatky z dopisů, které napsal r. 1902, kdy mu bylo 32 let a kdy se už 

stával uznávaným vědcem. Vybral je pro naše čtenáře jeho synovec, člen Spolku rodáků a 

přátel Turnova, pan Ing. Josef Pekař, který pamatuje strýce ze svého dětství. I z těchto 

úryvků vyplývá, jak niterný byl vztah profesora Pekaře k Turnovu a jeho okolí, které 

poznával na dlouhých procházkách s přáteli. Cítíme v nich i to, že cestování bylo jeho 

hlubokým zájmem a vlastně i odpočinkem. V dopisech se kmitnou i některé méně známé 

podrobnosti z osobního života, v nichž i poznáváme, jak život pana profesora byl zájmově 

bohatý a zdravý, pracovně ovšem neobyčejně vytížený. Dopisy byly adresovány prof. 

Jaroslavu Gollovi, rovněž proslulému historikovi (za zmínku stojí, že J. Goll byl dědečkem 

známé herečky Nataši Gollové). 

 

 Osmnáctého července 1902 píše z Turnova prof. Pekař prof. Jaroslavu Gollovi: 

„Srdečné díky za psaní, na něž teprve nyní odpovídám. Nebylo dříve možno: ve čtvrtek jsem 

ještě redigoval, v ½ 12 jsem se dozvěděl, že nezbývá než dopsati 1 1/2stránky, nebo 

vynechati 2 ½ stránky. Proto nezbylo než připsati dlouhou zprávu a v ½ 5 jsem mohl poslat 

již dlouhý výtah do tiskárny, korektura a obálka mne zaměstnávaly až do večera, ve čtvrtek 

bylo mnoho běhání s odjezdem – v ½ 2 včera jsem odjel do Turnova. 

 Jedu sem na týden-deset dní, protože se chci zotaviti. Jsem trochu churav, cesta do 

ciziny by mne tolik netěšila. Pravé prázdniny jsou přeci jen zde. Spolupůsobilo i psaní 

z domova, že otec je nemocen. Naštěstí jsem ho našel zdravého a veselého. 

 Zde v Turnově máme výborné koupání, dobrou stravu, společnost (i vzácné umění 

tenisu mi chtějí vštípiti slečny, co mě „učily“ sir Rogera /sir Roger byl v té době známý tanec / - 

pole, hory, lesy, a co hlavního, všude je víceméně interesováno srdce, které jinde zůstává 

dosti chladným. 

 K těm cestám, které plánuji, chci se vypravit přes Krkonoše do Hirschbergu 

v Pruském Slezsku a dále k severu. Bydlím u Koubusů – hotel Petrohrad /mladý Koubus byl 

spolužákem J. Pekaře v Turnově/. 
 Třicátého července 1902 píše prof. Gollovi: „Jsem stále pilný, doplnil jsem třetí a 

revidoval druhou knihu o Kosmovi a jsem již hluboko v knize prvé – do týdne budu hotov a 

pak uvidím. Zde v Turnově je přece překrásně, co jsem živ, nepoznal jsem to jako letos. 

Mohu říci, že objevuji Turnovsko nejen pro sebe, ale i pro jiné. Jsou tu krásy, které 

průměrnému turistovi, tedy i Turnovákovi, jsou dosud neznámy. Jsem vytržen pohledem nad 

mně dosud neznámými divokými skalními městy, rozkošnými údolími a roklemi a 

především nad drsnou nádherou Trosek z té strany pozorovanými. Ne již Hrubá a Malá 

Skála, ale dvě malé vsi obě jménem Bukoviny – jsou pro mne hlavními východisky 

krásnými partiemi zdejšími.“ 

 Desátého srpna 1902 píše J. Pekař: „Včera jsem byl v Žitavě (na výstavě a ve městě), a 

v Liberci, především v Jablonci. Odtamtud pěšky přes Černou Studnici /překrásný rozhled/ 

do Železného Brodu, ve čtvrtek na Mužském a roklích divukrásně se táhnoucích od Vyskře 

pod Trosky.  
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 Žitava tentokrát na mě neučinila 

velkého dojmu – Liberec je živější a 

velkoměstštější, také Jablonec mé představy 

od poslední mé návštěvy káral ze lži. 

 Na programu bych toho měl ještě 

mnoho, ale počasí je čím dál horší /jak jsem 

rád, že jsem nejel přímo k Baltu/, ve třech 

dnech zmizím do Berlína. 

 Ale nevím, vypravím-li se ve středu, 

úterý, nebo ve čtvrtek. To bude záležet na 

počasí. Bude-li hezky půjdu přes Krkonoše. 

 Túry, tenis a práce působí, že spíš 

hubnu než tloustnu a dostávám barvu pomalu 

indiánskou. 

 Také Maxla si dvakrát týdně 

s kamarády z mládí zahrajeme v hospodě 

hruborohozecké a bezmála bychom se pustili 

do divadelního představení, ovšem na 

Rohozci, s chutí a humorem, jako před léty, 

před dávnými, veselými léty.“ 

 

  Ing. Josef Pekař 

 

 

 

K tomuto článku ještě krátký doplněk: 

Josefu Pekařovi byla věnována hodnotná 

pečlivě připravená přednáška paní PhDr. 

Květy Hnízdové Na Sboře, kterou doplnila 

několika údaji paní Jitka Petrušková, 

pracovnice Muzea Českého ráje v Turnově. 

 

Úvod a doplněk. Dalibor Sehnoutka 

 

  

 

 

 

 

 

 V letošním roce vzpomínáme i 25. výročí obnovení činnosti občanského sdružení 

Pekařova společnost Českého ráje. Společnost byla založena již v roce 1936, ale později byla 

její činnost ukončena. Obnovena byla až v roce 1990. Sídlem obnovené společnosti je 

Turnov. Spolek rodáků je kolektivním členem společnosti. 
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Činnost spolku za 1. pololetí 

 

Leden 

 Velká část práce v tomto měsíci byla věnována 

přípravě a průběhu valné hromady. Letošní schůze byla 

situována do budovy Hotelové školy, kde jsme byli 

vlídně přijati a účastníkům schůze se ve škole líbilo. 

Početná byla i účast, překvapivě se sešel velký počet 

hostů, ať už to byla delegace z MěÚ a muzea, přijeli i 

členové spřátelených spolků z Hodkovic n. M., Světlé 

v Podještědí a Mnichova Hradiště. Tradičně byl přítomen 

senátor J. Jermář a zástupkyně hejtmana H. Maierová.  

 Po zahájení vystoupila 

v kulturní části mladá houslistka Julie Pospíšilová za klavírního 

doprovodu Martina Hyblera. V pracovní části schůze byli přítomní 

seznámeni se stavem členské základny /spolek má 278 členů/, 

předseda Otakar Grund přednesl zprávu o činnosti za uplynulý rok, 

hospodář Ladislav Bičík seznámil s hospodařením spolku. Za 

pražskou pobočku vystoupila Anna 

Mánková. V diskuzi pozdravili jednání 

přítomní hosté. Ve volbách byl zvolen nový výbor na příští 

dvouleté období (složení výboru na str. 18). 

 

Únor 

 V únoru se řada členů spolku účastnila Masopustu na 

Dlaskově statku, kterému letos přálo slunečné počasí. Velkým 

zážitkem byl průvod masek po osadě Bukovina, kde místní 

občané připravili pro účastníky průvodu občerstvení. Na přípravě 

občerstvení se aktivně podílely členky spolku. Po návratu do 

statku pak pokračoval kulturní program. 

  

 Další akcí byla exkurze do Výrobního družstva 

Granát, která přilákala téměř 40 účastníků. Průvodce 

podnikem pan Hejral nejprve seznámil přítomné s historií 

družstva a poté vysvětlil získávání granátů těžbou v obci 

Třebenice a následné 

čištění. Všechny překva-

pila malá výtěžnost – 

z jedné tuny materiálu se 

získá pouhých 14 gramů 

kamínků. Potom následovala prohlídka závodu. Postupně 

jsme viděli třídění granátů podle velikosti, odstranění 

nevhodných kusů, dále broušení, vsazování do šperků a 

konečnou úpravu leštěním. Všichni účastníci obdivovali 

pečlivou a přesnou práci zaměstnanců a jejich zaujetí pro uměleckou práci.  
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Březen 

 Plánovaného výletu do Lomnice nad Popelkou se zúčastnilo 

10 členů spolku. První část putování vedla k památníku padlých 

z 2. světové války a neobvyklému pomníku věnovanému plk. letci 

v Anglii F. Truhlářovi. Potom 

následovala cesta k překrásně 

restaurovanému zámku, ve kterém 

sídlí kulturní středisko a knihovna. 

Měli jsme štěstí, když jsme tu potkali 

místní knihovnici, která nás zavedla do tajemných sklepení pod 

zámkem. Dalším cílem 

byla neogotická radnice se 

znakem města a znaky 

lomnických řemesel na průčelí. V dolní části náměstí jsme 

nahlédli do kostela sv. Mikuláše z Bari z r. 1782, pokochali 

se pohledem na honosnou budovu školy a pak již zavítali do 

místního muzea, kde nás ochotná průvodkyně provedla 

budovou, kterou nechal postavit lomnický průmyslník P. A. 

Šlechta jako jedinou neoklasicistní budovu ve městě. 

Všechny překvapila pestrost expozic a množství exponátů. 

Opět měli rodáci štěstí – v muzeu probíhala výstava známého kreslíře Urbana. Na závěr 

výletu jsme poseděli v cukrárně na Husově náměstí. 

 

 Další akcí v březnu byla přednáška Mgr. Lenky Jůnové na téma 

Český ráj v perspektivě nacionalizace krajiny. Několik věrných účastníků 

se dozvědělo mnoho zajímavého o vlivu člověka na formování krajiny, i o 

vlivu krajiny na člověka. Přednášející hovořila i o vzniku názvu Český ráj, i 

o některých sporných názvech krajinných celků vzniklých na základě bájí. 
 

Duben 

 

 Nový sníh na horách nás přinutil ke změně.  

Místo původně plánovaného výletu za 

Cimrmanem, jsme uspořádali výlet veřejnou 

dopravou do Polska. Většina z nás má Senior pas 

(70+) a tak cesta byla velmi levná. Autobusem do 

Liberce, pak do Jablonce, vlakem do Kořenova, 

autobusem do Jakuszyce a konečně vlakem do 

Szklarske Poreby. Slunečné počasí, modrá 

obloha, zasněžené hory a dvě hodiny procházky 

po městě. Stihli jsme i kávu v cukrárně. 

Szklarska Poreba je rekreační místo a všechno již 

bylo připraveno na letní sezonu. Všem jedenácti 

účastníkům se ve městě moc líbilo. Zpět jsme se vrátili přes Železný Brod do Turnova. 

Poznali jsme zajímavou krajinu, nově upravená nádraží i pohled na Krkonoše z druhé strany. 
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 Další akcí spolku byla beseda 

s turnovským rodákem, hercem a režisérem 

Václavem Knopem ve čtvrtek 23. dubna. 

Přítomní vyslechli vzpomínky pana Knopa na 

dětství v Turnově, na dobu studia, na první 

angažmá i pozdější 

působení v Národním 

divadle v Praze. 

Zajímavé byly i 

příběhy z divadelní 

šatny, kterou sdílel 

s řadou významných herců. Během večera vystoupila i kapela 

hercových kamarádů a na klavír zahrál i hudební skladatel Martin 

Hybler. Na závěr besedy, která se protáhla na více než dvě hodiny, 

si host s kapelou i zazpíval.  

 

 Koncem dubna se skupina rodáků zúčastnila 

odborné exkurze do Dendrologické zahrady Výzkumného 

ústavu Silva Tarouccy v Průhonicích, kterou pořádal 

MěÚ v Turnově. 

Přítomných se ujal 

ing. Josef Souček, 

prošel s nimi více 

jak 60 ha areál a 

nebylo snad rostli-

ny, o které by 

zasvěceně nepohovořil. Po třech hodinách chození byla 

exkurze zakončena v podnikové prodejně, kde si mnozí 

zakoupili rostliny. Pak již následoval oběd v restauraci 

Magnolia a návrat domů.  

 

Květen 

 Poslední akcí před uzávěrkou tohoto čísla byl autobusový zájezd na Broumovsko. Tato 

oblast byla dlouho turisticky méně známá, a proto jsme byli 

všichni zvědavi, co nás 

čeká. Již první zastávka 

na hřebeni Broumov-

ských stěn na Hvězdě nás 

přesvědčila, že se máme 

těšit na nevšední zážitky. 

Barokní kaple P. Marie 

Sněžné z dílny K. I. 

Dienzenhofera, chata 

Hvězda stojící na okraji pískovcových skal i krátká 

procházka skalami k vyhlídce na Skalní divadlo všechny 
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uchvátila. Po příjezdu do Broumova, městě s 8 tisíci obyvateli, jsme prošli městem, 

obdivovali rozsáhlé náměstí, pohlédli do hladomorny na městských hradbách a zamířili ke 

skvostu architektury – benediktinskému klášteru, jehož 

historie sahá do období vlády Přemysla Otakara I.  

Během prohlídkového okruhu jsme uviděli refektář 

(bývalou jídelnu) s jedinečnou kopií Turinského plátna, 

která je jedinou na sever od Alp a 300 let byla ukryta 

v klášterním kostele. 

Následovala 

prohlídka klášterní 

knihovny s mnoha 

vzácnými tisky a 

sakristie. V knihovně 

nás zaujaly i obnovené obrazy a nástropní malby. 

Poslední částí prohlídky byl kostel sv. Vojtěcha, který 

všem vzal doslova dech. Překrásná výzdoba, 

monumentální 

rozměry, prostě nádhera. Všechny nás potěšilo, že 

klášter, který od roku 1950 sloužil k internaci řeholníků 

a řádových sester, je v současnosti opravován a slouží 

široké veřejnosti. Navštívili jsme i klášterní zahradu, 

dlouhá léta nepřístupnou, nyní sloužící k pořádání 

kulturních akcí. Autobusem jsme pak odjeli k další 

pozoruhodné stavbě – k dřevěnému hřbitovnímu 

kostelu P. Marie, který je jedenou z nejstarších 

sakrálních staveb 

ve střední Evropě. 

Výjimečná stavba bez jediného hřebíku! Cestou domů 

jsme se ještě zastavili v obci Božanov, kde stojí jeden 

z mnoha kostelů, 

které benediktini 

nechali na Brou-

movsku postavit. 

Kostel zasvěcený 

sv. Máří Magda-

leně pochází jako 

téměř všechny ostatní z dílny stavitelů Dienzen-

hoferových (pouze kostel sv. Jiří a Martina 

v Martínkovicích je dílem stavitele Martina Allia). 

 

  

Poznali jsme, že oblast Broumovska stojí za návštěvu a rozhodně nikoho nezklame. Příjemně 

unaveni, ale plni dojmů jsme se ve zdraví vrátili k večeru domů. 

Jaromír Ducháč 
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Výbor a revizní komise pro volební období 2015 – 2016 

 

Výbor 

 

   Předseda:   Otakar Grund, Zborovská 947, Turnov, tel. 481 321 943;  

     776 040 947; e-mail: press.grund@tiscali.cz 

  Místopředsedkyně: Marie Hamadová, J. Patočky 1668, Turnov, tel. 481 324 141; 

     732 758 382; e-mail: hamadova.marie@seznam.cz 

  Jednatelka:   Vladislava Ejemová, Bukovina 57, Turnov, tel. 736 768 929 

         e-mail: v.ejemova@email.cz 

  Hospodář:   Ladislav Bičík, Diamantová 1904, Turnov, tel. 481 381 319; 

     774 554 574; e-mail: ladi.bicik@seznam.cz 

  Kronikářka:  Ing. Milena Pekařová, Pelešany 46, Turnov, tel. 737 537 246; 

         e-mail: milena.pekar@tiscali.cz 

  Matrikář:   Ing. Jaromír Ducháč, 5. května 49, Turnov, tel. 605 840 181; 

          e-mail: jaromirduchac@seznam.cz 

  Členové:   Jaroslav Novotný, Výšinka 1378, Turnov, tel. 604 464 459 

          e-mail: nof.jar@seznam.cz 

    Milan Pekař, Pelešany 46, Turnov, tel. 737 537 241; 

    Václava Válková, Pekařova 909, Turnov, tel. 481 320 073; 

     728 088 028 

Revizní komise 

  

  Předsedkyně:  Ing. Ludmila Sehnoutková, Koněvova 1352, Turnov,  

     tel. 481 323 621; 732 415 114 

  Členové:   Iva Kolombová, Zborovská 1487, Turnov, tel. 721 983 032 

    Ivan Veselý, Bezručova 362, Turnov, tel, 728 362 519; 

         e-mail: i.vesely@tiscali,cz 

 

Zástupce pražské pobočky: 

 

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

  Telefon 777301704,  

  e-mail jirka.kolecko@seznam.cz 

 

 

 

mailto:press.grund@tiscali.cz
mailto:hamadova.marie@seznam.cz
mailto:v.ejemova@email.cz
mailto:ladi.bicik@seznam.cz
mailto:milena.pekar@tiscali.cz
mailto:jaromirduchac@seznam.cz
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Sobota 22. srpna 

 

BOHUSLAV LÉDL 

s vlastním kvartetem 
 

Zazní méně známá suita, 

která byla napsána pro tehdy 

populárního francouzského 

flétnistu Jeana Claude 

Rampala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

 

Sobota 4. července 

 

KOMORNÍ SOUBOR 

Josef Suk Ensemble 

Zazní skladby světových 

barokních mistrů a výběr       

z nejznámějších děl Josefa 

Suka a Antonína Dvořáka. 

  

 
 

XIV. 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 18:19 hod od zámku – žlutá trasa 

Sobota 1. srpna  

 

JANA HERYÁNOVÁ 

soprán 

 

FRANTIŠEK LAMAČ 

housle 
Klasický i populární 

houslový repertoár ze 

skladeb tří století. 

. 

 
Sobota 15. srpna  

 

JAKUB PUSTINA 

baryton 

Úryvky z oper nejznámějších 

světových skladatelů uvede 

populární barytonista, laureát 

zahraničních pěveckých 

soutěží. 
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