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

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

 

 

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

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

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

v ulici U Tří svatých. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Strom – člověk v parku u letního kina (JD) 

Sousoší U třech svatých  na Výšince (JD) 
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UPLYNULO PĚTADVACET LET  

Vážení členové našeho spolku,  

na lednové valné hromadě společně oslavíme pětadvacet let svého trvání po obnovení 

spolkové činnosti v roce 1991. Myslím, že je na místě připomenout několik prvních členů, 

kteří uskutečnili myšlenku, obnovit původní záměr turnovského rodáka, slavného historika 

profesora Josefa Pekaře, který už v době první republiky založil v Praze činnost spolku, a 

který propagoval krásy Českého ráje a soustředil v něm mnoho dalších zdejších lidí. Ti, jak 

známo, vynikali v oblasti vědy, neméně pak na republikové scéně umění a kultury.  

 Našimi zakladateli se tehdy stali známí turnovští občané: sportovec Milan Hrazdira, 

lékař Jiří Šolc, divadelník Bohumír (Mirek) Haken, obchodník Josef Kreysa, lyžař Karel 

Louda, fotograf Jaroslav Hajfler, pochopitelně s podporou mnoha dalších.  

 Po vzoru ideálů profesora Pekaře vtiskli novému spolku do vínku opět úsilí o ochranu, 

obnovu kulturních a historických památek v městě a jeho okolí, o rozvoj kulturního života v 

něm, o ochranu jeho životního prostředí a také o posilování vztahu občanů ke svému městu a 

k přírodně jedinečnému regionu Českého ráje. Hned v jeho začátcích se jim podařilo prosadit 

nejen rekonstrukci bývalé kašny na náměstí, ale po veřejné sbírce a finanční podpoře 

mecenáše Bohuslava Jana Horáčka přesvědčit ke stavbě i vedení městské radnice. Dokázali 

připravit řadu přednášek a besed se zajímavými hosty, uspořádat poznávací výlety a 

vycházky do nejkrásnějších míst českorajské přírody. O něco později na podnět Mileny 

Šolcové zahájili program prvních letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále a 

uspořádali velkolepý sjezd všech členů spolku, a tedy i těch ze zahraničí, v Lázních 

Sedmihorky. Vedle toho začali také vydávat svůj vlastní časopis, který pravidelně rozesílali i 

všem členům v celé republice, do ciziny i zámoří. Hned v jeho počátcích vznikla i početná 

pražská pobočka spolku, jejíž členové se zapojili nejen do činnosti zdejší, ale začali pořádat 

také vlastní akce v Praze.  

 Přestože se v čele a výboru spolku postupem času vystřídali mnozí jeho představitelé a 

naše činnost zaznamenala řadu změn, od původních záměrů jsme se nikdy neuchýlili. Nadále 

propagujeme kulturní hodnoty a krásy našeho kraje, dále pořádáme oblíbené vycházky a 

poznávací výlety do jeho koutů, připravujeme zajímavé přednášky a besedy. Poměrně velmi 

dobře se nám podařilo rozvinout každoroční cyklus Letních koncertů vážné hudby na Hrubé 

Skále, které si oblíbili i tamní návštěvníci a turisté. Mnohem lepší úrovně obsahu i tisku se 

podařilo dosáhnout při vydávání časopisu Náš Turnov. Vychází pravidelně dvakrát ročně a 

jeho informace vítají především členové za hranicemi našeho města, hlavně pak ti v dalekém 

zahraničí. Oblibě členů se těší nejen krátké vycházky a výlety do okolí, ale hlavně dlouhé 

autobusové výlety, jejichž náplň i provedení pečlivě připravuje ing. Jaromír Ducháč. 

Postupem času se nám podařilo navázat dobrou spolupráci se spolky, které mají podobné 

zaměření. Pravidelně se tak navštěvujeme s členy Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny 

Světlé, dojíždíme na akce Spolku Dědina v Tatobitech i rodáckého spolku v Hodkovicích n. 

Mohelkou. Navázali jsme i spolupráci s podobnými spolky v Rovensku pod Troskami, 

Mnichově Hradišti, Sobotce a Jičíně, ale s nimi zatím tak časté kontakty nemáme, zatímco 

velmi dobře se rozvinula naše společná činnost s Pekařovou společností. V poslední desítce 
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let se nám podařilo dobře rozvinout i spolupráci s členem Senátu PČR PhDr. Jaromírem 

Jermářem, který se rovněž stal naším členem, stabilně velmi dobře hodnotíme společné úsilí 

s vedením turnovské radnice, a to i po odchodu místostarosty ing. Jaromíra Pekaře a PhDr. 

Hany Maierové, která nám zůstala věrná i po odchodu do Liberce. Prostřednictvím města 

jsme také v posledních letech navázali spolupráci se seniory v družebním polském městě 

Jaworu. Naši činnost trvale finančně podporuje i vedení Nadace Českému ráji B. J. Horáčka.  

 Čeho si velmi vážíme, to je rovněž finanční podpora spolkové činnosti vedení 

turnovské radnice, ale hlavně podobné pomoci zdejších sponzorů. Každoročně tak na naši 

činnost přispívají především MUDr. Marcel Nesvadba, František Zikuda, ing. Václav 

Formánek, majitelé prodejny Delikates pana ing. Sejvala, Papírnictví pana Zamla, Obecní 

úřad Hrubá Skála, v nedávné minulosti to bylo i vedení Sklostroje, turnovské Plátkovy pily a 

dalších. Trvale nás sponzorsky podporují i majitelé Tiskárny Unipress v Turnově a Hotelu 

Štekl na Hrubé Skále. Činnost našeho spolku však zdaleka není jen otázkou peněz. Záleží 

především na chuti a spolupráci všech členů, zejména pak na obětavosti a pracovitosti lidí 

devítičlenného výboru. Proto pevně doufám, že se našemu spolku i v příštích letech podaří 

vždy najít takové, kteří nebudou hledět jen na svůj čas ani pohodlí a věnují svoje schopnosti 

a energii na podporu života našeho spolku a města, ve kterém jsme se mnozí narodili a ve 

kterém rádi žijeme. Právě tak doufám, že je tak společně dokážeme zanechat co nejkrásnější 

i těm, kteří přijdou po nás.  

Otakar Grund  
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Pražská pobočka SRPT vzpomněla P. Antonína Marka při příležitosti 230 let  

od jeho narození  

 Činnost SRPT v Praze je neodmyslitelně spjata s 

osobností P. Antonína Marka, k jehož odkazu se turnovští 

rodáci tradičně hlásí. Páteru Markovi (*5. září 1785 

Turnov – 15. února 1877 Praha-Smíchov) vzdal poctu 

Kroužek rodáků turnovských již před více než osmdesáti 

lety, když na návrh svých členů manželů Muslerových 

zorganizoval sbírku k vybudování pomníku na Markově 

hrobě na Vyšehradě. Sochařské výzdoby se tehdy nezištně 

ujal Josef Drahoňovský (1877 Volavec pod Kozákovem – 

1938 Praha), který se rozhodl, že svým dílem uctí nejen 

památku národního buditele a vlastence Marka, ale i jeho 

rodný kraj. Rodácký spolek tak platil materiál, 

Drahoňovský přitom pracoval bez honoráře. Dne 29. 

dubna 1934 došlo k slavnostnímu odhalení Markova 

pomníku na Vyšehradě. Tehdejší řečník historik Josef 

Vítězslav Šimák (1870 Turnov – 1941 Praha) ocenil 

Markovy zásluhy o český národ. Markovo jméno v té době 

rezonovalo v národním povědomí, ale dnes je téměř 

zapomenuté. Ne ovšem v Turnově. Tam je stále 

připomínán jako národní buditel, básník a překladatel, jazykovědec a tvůrce moderní české 

terminologie pro obor filozofie, průkopník moderních pedagogických zásad i 

římskokatolický duchovní.  

 Marek vystudoval cisterciácké klášterní gymnázium v Grüssau (Křešově) v tehdy 

pruském Slezsku, následně absolvoval v Praze filozofická studia, 

která byla přípravou k vyššímu vzdělání. V roce 1804 začal 

studovat na přání rodiny bohosloví, přestože se necítil být 

povolán ke kněžství. Studia sice dokončil a po vysvěcení v roce 

1808 působil v duchovní službě, ale trvalo určitou dobu, než se se 

svým povoláním smířil. Napomohl k tomu především jeho 

někdejší učitel, přítel Josef Jungmann, který Marka přivedl k 

literární činnosti a k práci pro národ. Jungmann Markovi ukázal, 

že jako dobře zabezpečený kněz může svému národu nejlépe 

prospět. Pro Marka byl český národ vším, podřídil mu zcela svůj 

osobní život. Z hlediska Markova povolání a vztahu k Bohu jde o 

složitější problematiku. Marek působil po vysvěcení na několika 

místech v Českém ráji, déle jako lokalista na Hrubé Skále a farář 

v Týně u Rovenska. V březnu 1823 se stal farářem v Libuni, kde setrval až do října 1876. 

Jako libuňský duchovní dosáhl i určitých poct: 1828 získal čestný titul osobní děkan, 1844 se 

stal biskupským vikářem a konsistoriálním radou, 1850 čestným kanovníkem litoměřické 

kapituly. V letech 1844–1858 působil jako školní dozorce turnovského vikariátu a významně 

přispěl k pozvednutí úrovně místního učitelstva. Napomáhaly tomu pravidelné a povinné 
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učitelské porady, které jako první zavedl ve svém vikariátu a řídil do roku 1861. Poslední 

měsíce života strávil na Smíchově.  

 Marek se zasloužil o soustavné vzdělávání pedagogů, přičemž zdůrazňoval především 

pozitivní motivaci žáků v kontrastu s tehdejší praxí zákazů a trestů. Byl spisovatelem, který 

měl mezi svými současníky málo sobě rovných, pokud šlo o literární nadání a estetické 

vzdělání. Je známý především jako neúnavný pomocník Josefa Jungmanna, propagátor 

slovanské vzájemnosti a člověk hmotně podporující české umělce a vědce. Díky němu kvetl 

také kulturní život v Turnově a na libuňské faře se scházel vlastenecký kroužek spisovatelů a 

příznivců české literatury z nejbližšího okolí. Zde připomeňme alespoň Františka Matějoviče 

Vetešníka (faráře v Markvarticích u Sobotky), básníka a překladatele Františka Šíra 

(jičínského gymnaziálního profesora) a Markova kaplana Jana Šolce (pozdějšího 

turnovského děkana).  

 Markův odkaz zůstává v jeho kraji stále živý. Není lhostejný těm, kteří mají rádi český 

jazyk a českou historii. 

Aktuální je i Markovo heslo: 

„Usiluj, dokud času zbývá; 

přítomnost – kolébka 

budoucnosti.“ Ukázalo to 

právě letošní setkání u 

Markova hrobu. Organi-

zovala je Městská knihovna 

Antonína Marka v Turnově 

spolu s turnovskou Základní 

školou Žižkova a pražskou 

pobočkou SRPT. Dne 25. září 

2015 jsme se v 10 hodin sešli 

u Markova hrobu. Žáci ZŠ 

Žižkova si připravili pod 

vedením paní učitelky Jany 

Kepkové a za podpory 

knihovnice Evy Kordové velmi pěkné literární pásmo k Markově poctě. O Markově životě a 

díle promluvila Hana Kábová (z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR), za 

pražskou pobočku SRPT přítomné pozdravila předsedkyně Anna Mánková, za turnovskou 

kulturu Eva Kordová a za město Turnov místostarostka Petra Houšková. Přítomni byli i 

zástupci spolku Svatobor, v jehož péči je Markův hrob. Město Turnov se zasloužilo při této 

příležitosti o opravu a úpravu místa posledního Markova odpočinku.  

Fotografie v článku poskytla pražská pobočka spolku. 

Hana Kábová  
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Turnau – hlavní nádraží - vystupovat...  

 Je mnoho věcí kolem nás, které bereme zcela samozřejmě a běžně, a jen málokdy si 

uvědomíme, že zase tak samozřejmé a běžné nejsou. Ba naopak. Někdy věci či budovy 

kolem nás mají přímo výjimečnou minulost a historii a my se to s údivem dozvídáme často 

až po desítkách let, ačkoli kolem nich denně procházíme. V Turnově tomu není jinak. Já 

jsem rozený Turnovák, a přesto až nyní, při velkolepé oslavě 150. let výročí Turnovsko - 

kralupské železniční dráhy, jsem měl možnost dozvědět se, jak výjimečné je v Turnově 

zdánlivě zcela běžné nádraží. Vždyť koho dnes napadne, že tu třeba vůbec nikdy nemuselo 

být? Nebo, že tu stálo dříve než třeba nádraží v Brandýse, Mladé Boleslavi, České Lípě, 

Varnsdorfu či Rumburku a v mnoha jiných daleko větších městech? Ano – v té době vzniku 

něčeho tak technicky převratného, jako byla železná dráha, v době prvních parních 

lokomotiv, výtopen, strážních domků, železničních náspů a smělých viaduktů, byl Turnov 

v popředí. 

 Když jsem nastupoval to krásné a slunečné ráno 5.9.2015 v 8.50 za doprovodu hudby 

a tanečníků do historického protokolárního 

vlaku s dřevěnými lavicemi, taženého parní 

mašinkou s názvem „Kafemlejnek“, jako bych 

se vrátil v čase o jedno století. Shlédl jsem 

slavnostní pokřtění úžasné a nádherně čtivě 

napsané knihy pana Zdeňka Šindlauera, která 

mi učarovala a z které nyní čerpám některé 

údaje. Vyslechl jsem projevy a zdravice pana 

hejtmana Martina Půty a starosty Tomáše 

Hockeho a pak se vlak s romantickým supěním, 

v oblaku páry a uhelného dýmu, pomalu rozjel 

po trase vystavěné v roce 1865. Mimochodem 

– víte, kde se výstavba takto důležité trati za 

účasti knížete Valdštejna, nejvyšších úředníků 

a nejbohatších podnikatelů rakouského 

císařství domlouvala? No přece ve 

světoznámých lázních Sedmihorky!  

 Zkušební jízda na tomto úseku byla 

provedena 1. 10. 1865, technická zkouška 

byla provedena 9.10 a povolení k provozu 

bylo vydáno Generálním inspektorátem 

rakouských železnic 12. 10. 1865. 

Slavnostní uvedení do provozu pak 

proběhlo jen o tři dny později – tedy 15. 10. 

1865. Všimněme si v tomto kontextu, jak 

minimální byla tehdy byrokracie úředníků v 

porovnání s dnešními dny, kdy na každé 

banální úřední potvrzení čekáme často celé 

měsíce.  
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 Turnov tímto dnem ale napojen na železnou dráhu nebyl, jak by se mohlo zdát. 

Naopak – Turnov už železnici i nádraží několik let měl! O pár let dříve se totiž budovala 

strategická železnice na trase Pardubice – Liberec. Ten byl v té době druhé největší město 

v Čechách a rozvinutý sklářský a textilní 

průmysl si žádal napojení na odbytiště. Důležitý 

byl ale také přísun uhlí pro parní stroje továren a 

pro rozrůstající se domácnosti. Své si žádala i 

strategie armády. A zhruba ve třetině trati se 

hledalo místo pro větší železniční stanici s 

nádražím o více kolejích, odkud by bylo možno 

později vybudovat spojení na Prahu. Kaňon 

Jizery, podle kterého logicky trať musela vést, 

toto odbočení nedovoloval dříve než právě v 

Turnově. A tak se turnovská stanice za 

osvícenosti tehdejších radních začala stavět na 

prázdné louce nad Nudvojovicemi u samostatné 

obce Daliměřice už roku 1856. Vysoko nad 

Jizerou, mimo záplavové území, nicméně tehdy 15 minut od posledních domů města. Ano – 

radní byli opravdu osvícení, protože mnozí jiní stavbě železnice nepřáli. Například konšelé v 

Benátkách včetně pana starosty Horáčka se živili povoznictvím a vlastní prospěch jim byl 

mnohem milejší, takže stavbu železnice bez skrupulí zamítli. Turnovská stanice byla 

slavnostně otevřena 1. prosince 1858 a nesla tehdy název Turnau. Toho dne do ní dorazila 

železnice z Pardubic. Otevření tratě až do Liberce následovalo o pět měsíců později, tedy 1. 

května 1859. (Právě v těchto dnech je tento úsek po velmi rozsáhlé a velkorysé rekonstrukci 

počaté na jaře r. 2015 znovu otevírán pro novou a prý značně rychlejší moderní dopravu).  

 V Turnově se tedy už jezdilo, ale 

výjimečnost nádraží mu dodala právě až 

zmíněná odbočka na Prahu a Kralupy před 

stopadesáti lety a také spojení na Jičín, čímž 

se z Turnova stala opravdu důležitá, 

strategická a výjimečná železniční kři-

žovatka. Vždyť třeba výtopna či točna byly v 

těch dobách právě jen v Praze a v Turnově. 

Kdo to dnes ví?  

 Za veliké slávy jsme dojeli do Příšovic, 

kde proběhlo přivítání chlebem a solí, hrála 

hudba, občané i spolky v dobových krojích 

za doprovodu řízných kapel se vítali s panem 

hejtmanem, totéž v Loukově, v Mnichově 

Hradišti... Po celé délce trati stály zástupy nadšenců, fotografů, fandů parního stroje. Musela 

to být velká sláva tehdy před 150 lety, když i dnes, v této zhýčkané době, železnice přilákala 

tolik nadšených lidí.  

 Trošku až mrzí, že dnes tak často při svých cestách sedáme do automobilů. Vždyť 

železnice – to je pořád romantika. A nádraží? To je poloviční domov. Přece když po výletu 

vystupujeme z vlaku, tak stále říkáme – „už jsme doma“. A o domově je dobré něco vědět.  

Jiří Kohoutek  
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Letní koncerty vážné hudby  

 Čtrnáctý ročník Letních koncertů vážné hudby na Hrubé Skále jsme v loňské sezoně 

opět pořádali pod záštitou senátora PhDr. Jaromíra Jermáře. V sobotu 4. července na něm 

vystoupil Komorní soubor Josef Suk Ensemble, ve složení: koncertní mistr Jan Adamus 

(hoboj, angl. roh), premiantka mezinárodních soutěží Marie Fuxová (housle), mezinárodně 

uznávaný pedagog Zbyněk Paďourek (viola) a mezinárodní porotkyně zahraničních soutěží 

Jitka Vlašánková (violoncello). V jejich podání zazněly skladby W. A. Mozarta, L. v. 

Beethovena i Františka Vincence Kramáře. Dokonalé provedení hudby starých mistrů 

vyplnilo akustické prostory kostela svatého Josefa takovou měrou, že posluchači ani 

nedutali. Také samotní umělci byli s atmosférou a projevenou přízní publika nadmíru 

spokojeni.  

 Své příznivce si našla v sobotu 1. srpna 

i osvědčená dvojice Jana Heryánová (soprán) 

a František Lamač (housle). Ti vedle árií z 

klasických oper do repertoáru zařadili i 

melodie z nových muzikálů. I přes rozdílné 

žánry bylo jejich podání velmi přesvědčivé, 

technicky a interpretačně nesmírně zdařilé.  

 V podobném duchu se nesl 15. srpna 

sobotním odpolednem také koncert bary-

tonisty Jakuba Pustiny v doprovodu varhan. 

Známý umělec se stal už pravidelným hostem 

našich koncertů, který svým osobitým 

projevem i obdivuhodným hlasovým fondem neustále přitahuje stálé posluchače.  

 Pro mnohé posluchače bylo jistě překvapením vystoupení instrumentálního kvarteta 

pod vedením turnovského skladatele a klavíristy, Bohuslava Lédla. Ten 22. srpna společně s 

flétnistou libereckého divadelního orchestru Jiřím Votrubcem, kontrabasistou Ivanem 

Hájkem a bicistou Robertem Tomášem provedl šestidílnou Suitu pro flétnu a orchestr Clauda 

Bollinga. Poněkud modernější hudba v podání instrumentalistů ze zdejšího regionu nejen že 

dokonale „zapadla“ do prostředí hruboskalského svatostánku, ale přesvědčila publikum o 

tom, že i naše domácí prostředí disponuje množstvím vynikajících muzikantů.  

 Pro nás, jako pořadatele, je opět potěšitelné, že neméně zdařilá byla i provozní stránka 

uplynulého ročníku. Dostatečnou měrou nám na jeho uskutečnění přispěli naši věrní 

sponzoři (podnikatelé MUDr. Marcel Nesvadba, František Zikuda, ing. Vladimír Sejval, ing. 

Václav Formánek, ing. David Svoboda, pan Karel Zima, letos i vedení MÚ Turnov), takže 

jeho vypořádání jsme i přes značnou finanční náročnost uzavřeli s nepatrným ziskem. Za 

jeho zdařilý průběh jsme vděční i panu faráři Františku Kocmanovi a několika velice 

obětavým spolupracovníkům výboru našeho spolku. 

Na připojeném snímku jsou členové Komorního souboru Josef Suk Ensemble z Prahy.  

 Otakar Grund  
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Turnovský rodák prof. ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr.h.c. (mult.) pětaosmdesátiletý.  

 

 Dlouholetý člen Spolku rodáků a přátel Turnova profesor Miroslav Škaloud oslavil  

25. října 2015 své 85. narozeniny. Tento obdivuhodný, světově 

proslulý vědec v oblasti stavebních konstrukcí stále aktivně 

pracuje jak ve výchovném a studijním procesu technických 

vysokých škol, tak i v teamech specialistů při konzultacích na 

výstavbě důležitých projektů. V jeho pracovním kalendáři lze 

obtížně nalézt volný prostor pro jinou aktivitu.  

 Prof. Škaloud je absolventem turnovského gymnázia, 

kterému je, jak sám říká, velice vděčný za výborný základ do 

celého jeho úspěšného života. Dalším fundamentem jeho 

odborného růstu byla Stavební fakulta ČVUT. Studium ho 

nasměrovalo do „vědeckého světa“ přes úspěšnou aspiranturu 

ČSAV. Mimořádná píle a cílevědomost se v relativně krátké době 

projevila v jeho úspěšných návrzích na úspory oceli při působení tenkostěnných konstrukcí 

ve výstavbě. Toto velice zjednodušené hodnocení výsledků jeho práce však bylo podloženo 

nesmírným množstvím studií, diskusí, odborných článků a dokumentací přesahujícím 

hranice našeho státu. Tak se mezitím brzo jmenovaný docent Škaloud stal mezinárodně 

uznávaným odborníkem ve svém oboru i v mezinárodním rozsahu. Zájem zahraničních 

pedagogických a vědeckých pracovišť ho na mnoho let pracovně přesunul do zahraničí. Byl 

na dlouhodobých stážích na univerzitách, jako hostující profesor v Liège, 3 roky ve Swansea, 

v Cardiffu a jinde. Přednášel na 23 zahraničních univerzitách v Evropě i zámoří, včetně 

několikaměsíční stáže v Japonsku. Byl velice plodný i v publikační činnosti. Napsal 10 

knižních monografií, které většinou vyšly i v zahraničí, napsal sám nebo se podstatně podílel 

na více jak 400 odborných a vědeckých článcích. Působil jako ředitel tří mezinárodních škol 

v Itálii a Maďarsku.  

 Nelze opomenout také jeho přímou účast na projekci moderních stavebních konstrukcí 

při realizaci inženýrských děl, a to především mostů (např. mosty v Německu, oprava 

Nuselského mostu v Praze a naposledy Trojský most přes Vltavu).  

 Za vědeckou a pedagogickou aktivitu a úspěchy byl prof. Škaloud oceněn mnoha 

různými českými i zahraničními cenami a medailemi a byl pověřován předsednictvím, 

členstvím a různými funkcemi v dočasných i trvalých společnostech a organizacích. Město 

Turnov se za jeho zásluhy také rozhodlo mu udělit titul Čestný občan města Turnova. Stalo 

se tak u příležitosti jeho osmdesátin 14. 10. 2010.  

 Při vzpomínce na Škaloudovo životní jubileum nelze opomenout také to, že je to 

člověk, který má velice vřelý vztah ke svému rodnému městu, k Českému ráji, Kozákovu a 

zejména ke Skalnímu městu na Hruboskalsku. V mládí, zejména během studia na gymnáziu 

v Turnově, se věnoval lyžování a měl mimořádně blízký kontakt s partou vynikajících 

turnovských horolezců ze Skaláku. Při lezení i těžkých horolezeckých cest byl uznávaným 

partnerem.  

 Velice dobře zapadl do party „Kamarádů ze skal“, kteří na jeho trochu příliš vážnou, 

možná i někdy zadumanou povahu, velice rádi vzpomínají.  

 Členové SRPT přejí prof. ing. Mirku Škaloudovi, DrSc., dr.h.c. (mult.) do dalších let 

dostatek energie a dobré zdraví.  

Ing. Drahomír Machaň  
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Turnovský fotograf Václav Josef Linhart  

 

 Hrstka filokartistů tematicky sbírá kartky, signované slepotiskem převážně v pravém 

spodním rohu. Ozdobné iniciály V. J. Linhart Turnov zdobí půvabné žánrové snímky z let 

1920 – 1950. Tyto roky patřily k 

nejplodnějšímu období turnovského 

fotografa. Zasvěcené informace o něm 

poskytl pan Miloslav Holas, v letošním 

roce slavící neuvěřitelné šesta-

devadesátiny. Je totiž zetěm výsostného 

fotografa Linharta, umělce, který se 

ponejvíce angažoval v portrétních 

ateliérových kabinetních snímcích. Přesto 

však více uchvacoval svými kraji-

nářskými motivy z Českého ráje, navíc 

patřil i k nápaditým a precizním 

dokumentaristům. Sportovní podniky, 

stavební ruch ve městě a okolí, železniční zastávky a opravy mostů, dopravní nehody, 

sokolské šibřinky, regulace řeky Jizery, vyzdvižení městských vodojemů, krajinskou výstavu 

– to vše zvěčnil svým objektivem. 

Kompozičně nedostižné kouzlo mají jeho 

snímky z pozic fotografy oblíbených – 

pohledy z Výšinky, Daliměřic, Károvska, 

Myšiny, Betlémského mlýna, Hlavatice, 

Valdštejna a dalších míst. Dílka nejen 

technicky, ale obzvlášť kompozičně 

umělecky přepěkná. Autorova pozůstalost 

na skleněných negativech je deponována 

v turnovském Muzeu Českého ráje. 

Ateliér pana Linharta byl neustále v 

permanenci v domě čp. 464. Sluší se i 

poznamenat, že V. J. Linhart, fotograf 

vyučený v Mnichově Hradišti, se do stavení v tehdejší Riegrově, dnes ulici 5. května, 

přiženil. A to do rodiny ne ledajaké. Ateliér zdědil po svém tchánovi, fotografu Viktoru 

Emanuelovi Granovi / někdy psaném 

Grán/, jehož dcerku učinil svou chotí. V 

roce 1921 se Linhartovým narodilo 

děvčátko Jiřina; ta se provdala za 

turnovského divadelního ochotníka, pana 

Miloslava Holase. I ona udržovala 

rodinnou tradici, jsouc amatérskou 

fotografkou a profesně dokumentaristkou 

tehdejšího Výzkumného ústavu. Ulice 5. 

května se v roce 1892 jmenovala Hruštická 

a ateliér tu měl v domě Františka Šlechty 

čp. 37 i další  z turnovských fotografů      
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J. Šimon. Václav Linhart byl zaníceným cvičencem Sokola, největším koníčkem mu byl 

chov holubů a vášní filatelie. Povahově patřil k lidem laskavým, obětavým a pracovitým, 

kteréžto vlastnosti charakteru jsou dnes bohužel k mání stále řidčeji. Linhart ale profesně 

nezůstával jen u černobílých prací. Hledal, zkoušel, provokoval svými nápady. Ještě to sice 

klasická barevná fotka nebyla, ale u Linhartů se kolorovalo o sto šest. Dnes už málokdo zná 

malbu na skleněné desky indickou červení, chce-li negativ ozvláštnit a vylepšit. V. J. Linhart 

to uměl bezvadně a zejména u 

ateliérových koláží se mu to bezvadně 

dařilo. Pracovat do plenéru chodil pěšmo, 

s kamerou a se stativem na zádech. Tu a 

tam se svezl tatrovkou s jiným z kategorie 

skvělých fotografů Českého ráje, s MUDr. 

Jiřím Šolcem. Kromě společného hledání 

námětů a neobvyklých záběrů pomáhal dr. 

Šolcovi s technickou stránkou fotografií – 

vyvolával, zvětšoval, fixoval, kopíroval, a 

byly to „fotečky“ vskutku úžasné.  

 O tom, že Linhart nelitoval námahy 

zachytit třeba skokana na lyžích v letu na závodech pod kopaninskou rozhlednou před 

devadesáti lety, svědčí nejenom umístění provizorního můstku ve srázu Šikolky, ale i 

panující mráz a fujavice. Takové klima fotografové moc nemuseli, proto je zimních záběrů a 

pohlednic, z Krkonoš, kde je bílo půl 

roku, jen asi desetina z celkového počtu 

vydaných snímků. Odhodláme-li se 

fabulovat, jezdil za lyžaři dost možná i 

autobusem turnovského dopravce 

Jaroslava Tomsy. Ten totiž jezdíval v 

zimě pravidelně neděli co neděli na 

Kopaninu, přecpán vyznavači bílého 

sportu. A mezi nimi možná i Linhart se 

stativem a fotografickým nádobíčkem.  

 Jak šel čas, vedoucí strana likvi-

dovala vše, co připomínalo soukromé 

podnikání, znárodnila /přivlastnila si/ i Linhartovu živnost v letech padesátých. Fotografovi, 

chtěl-li tvořit, nezbylo nic jiného, než vstoupit do tehdejšího družstva Fotografia. Mistr 

Linhart kromě holubaření, cvičení v turnovském Sokole, sbírání známek a provozování 

vlastní praxe dokázal realizovat i praxi učňů fotografické múzy. Mezi jeho později úspěšné 

žáky patřil také známý turnovský fotograf Jaroslav Hajfler.  

 Nicméně civilizační rozlet, kterému se V. J. Linhart vzdaloval pěšími vycházkami za 

řemeslem, mu nakonec zkrátil život. Byl sražen motorovým vozidlem a předlouho se obtížně 

léčil a zotavoval. Přítel dr. Jiří Šolc mu ordinoval omezení tělesné námahy a klid, ale při 

vitalitě a činorodosti Linhartově to bylo velice obtížné. Téměř s jistotou se proto dá tvrdit, že 

za jeho předčasný skon mohou v hlavní míře právě následky onoho devastujícího úrazu. 

Turnov tak přišel o člověka, který se svým uměním trvale zapsal do historie fotografie. 

Naštěstí mnohé z nich dodnes zdobí řadu publikací, které budoucím generacím podávají 

nejen svědectví o rozvoji města, ale i krásách jeho okolí.                                        

   Aleš Suk 
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Vzpomínka na rodáka Pavla Holase  

 

„VĚŘÍM-LI V BOHA, VĚŘÍM V JEHO PROZŘETELNOST“....Pavel Holas 

 

 Drobný, nenápadný......stále jako student, leč absolvent dvou vysokých škol se s námi 

rozloučil v pouhých 47 letech. 

S těkavýma očima plnýma zájmu o vše, co se děje kolem. Se 

srdcem otevřeným a stále mladým. Na svět se díval přes své 

brýle „lenonky“, miloval hudbu, klavír, maloval své vidiny, 

fantazie, sny. Takový zůstane pro všechny, kteří ho znali a 

měli rádi. Varhany turnovských kostelů rozehrály jeho hubené 

ruce do rozměrů barev, kterými hýřily jeho obrazy. Ve svých 

úvahách o sobě, o vztahu k výtvarnému umění, k hudbě 

napsal:  

 „Malování je dobré, hudba však je skvělá! Vím, že 

kdybych se ocitl v roli odsouzeného k pobytu na pustém 

ostrově a chtěl uplatnit výsadu tří přání, pak by mezi nimi 

zazněl požadavek na klavír...je to pro mě abstraktní záležitost 

plná emocí. Hudbu a malbu odděluji. Nepatřím k vyznavačům 

multismyslového prožitku, kdy se na mě pokouší útočit umění 

prostřednictvím smyslů. Naopak. Přeji sobě a doporučuji 

jiným střídmé a tím hlubší umělecké zážitky na bázi 

jednosmyslového vnímání. To probouzí představivost a fantazii, respektuje člověka a 

nezavírá za ním pomyslnou klec. Buď tedy maluji, nebo hraji na klavír, jdu na výstavu, nebo 

se těším na koncert.“ 

 Katolický kněz Pavel Kuneš, přítel a životní rádce Pavla Holase, mu věnoval několik 

slov in memoriam: 

 „Jako pražský farář jsem se seznámil s Pavlem, když byl asistentem u mého spolužáka 

Zdeňka Berana, profesora na Akademii výtvarných umění. Poznal jsem jeho obrazy, 

obdivoval jsem jeho obdivuhodné nápady a dokonalost malby. Pavel se ke mně přihlásil, 

patřili jsme do stejné křesťanské skupiny, do katolické církve. Jednou jsem ho slyšel hrát 

velmi krásně na varhany jeho vlastní skladbu. Tak jsem si mohl představit i jeho obětavost a 

varhanickou ochotu. Věnoval nám do kostela Sv. Mikuláše v Praze - Vršovicích velký obraz, 

pozadí k jesličkám. Již více než deset let je obdivován. Za to jsem mu nejen já moc vděčný. 

Je nám líto jeho předčasného odchodu. Zdá se mi, že si mohl více užít pěkných stránek 

života. Ale my nejsme ti rozhodující. Žijeme život jako darovanou příležitost a máme 

křesťanskou naději na jeho laskavé posouzení i vyrovnání s Pánem Bohem. Vážím si života i 

díla, poctivosti Pavla Holase.“ 

 Pavel byl členem pražské pobočky SRPT. I když měl času pramálo, stále hlavu plnou 

nápadů a tvůrčího zaujetí - chodil rád mezi nás. Bude nám chybět. Jeho obrazy a hudba v 

našich srdcích budou žít! 

 

Za Spolek rodáků a přátel Anna Mánková 
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Vzpomínka na Františka Mlejnka 

 František Mlejnek se narodil 15. ledna 1926 na Chlomku, na kopečku, kde se říká 

Na Mimoni. Vyrůstal v rodině Mlejnkových v Loktuších Podborovím. Měl rád svoje 

rodiče, ale i svého dědečka a babičku. Obecnou školu začal navštěvovat v roce 1932 na 

Chutnovce, kde dnes sídlí Obecní úřad v Mírové pod Kozákovem. Učil se velmi dobře, a 

rodiče rozhodli, aby František navštěvoval reálné gymnázium v Turnově. V roce 1933 

sem také nastoupil. 

 Zanedlouho přišel Mnichov, později německá okupace, protektorát, válka. Jak 

František Mlejnek píše ve svých pamětech: „Ve škole zavedli mnoho hodin německého 

jazyka. Najednou o prázdninách v roce 1941 přišlo nařízení: kdo má z německého jazyka 

na vysvědčení horší známku než „dobrou“, nesmí na gymnáziu dál studovat. Protože 

jsem měl tehdy na konci kvarty dostatečnou, byl jsem ze školy propuštěn. Do Turnova se po záboru Sudet 

přestěhovala z Jablonce nad Nisou česká obchodní akademie, a tak jsem se pokusil hledat štěstí tam.“ 

Studium na Obchodní akademii v Turnově dopadalo dobře, a tak František mohl v září roku 1945 zdárně 

odmaturovat. Zprvu krátce působil jako výpomocný učitel ve vesecké škole, v letech 1946 až 1948 pracoval 

v turnovské spořitelně s výpomocemi na Liberecku. V letech 1948 až 1950 byl na vojně. 

 Po vojně mnoho míst nevystřídal. Na počátku pro něho nikde poblíž nebylo místo, a tak mu bylo 

nabídnuto místo na škole v Břevništi, což byla obec mezi Osečnou a Hamrem na Jezeře. Na tomto novém 

působišti setrval od října 1950 do konce školního roku v roce 1953. Mezi tím se oženil v roce 1951 s Věrou 

Hejdukovou z Vesce–Podháje. A také si musel dodělat dálkově učitelské vzdělání. Od 1. září 1953 nastoupil 

do Národní školy ve Vesci pod Kozákovem. To byla velká úleva, zvlášť když se v dubnu toho roku narodil 

syn František. Škola ve Vesci byla v roce 1979 zrušena a František Mlejnek přestoupil jako učitel na 2. 

základní devítiletou školu – tzv. „dívčí“. Mohl vyučovat ve Vesci, neboť na turnovské škole nebyl dostatek 

volných tříd pro vyučování. Po roce 1987 vypomáhal jako učitel–důchodce nejen v „dívčí“ škole, ale např. i 

v Bělé u Turnova a ve Zvláštní škole v Turnově. Kantorské řemeslo měl rád, měl rád děti a děti jeho. 

Dokázal si vytvořit autoritu - stačilo zvýšit hlas k pozornosti, či i prohodit s dětmi šprým k pobavení. To vše 

dotvořilo osobnost vesnického učitele, který nakonec učil i děti s úplně jinou mentalitou z města. Vůbec to 

nevadilo - dokázal se velmi dobře shodnout i s dětmi žijícími v poměrech panelákových.  

 František Mlejnek má dva syny - zmiňovaného Františka a druhorozeného syna Milana. Spolu s 

manželkou Věrou se radovali ze tří vnoučat. Rodina byla na prvním místě v žebříčku hodnot.  

 Jako většina vesnických učitelů se i František Mlejnek podílel na společenském a kulturním životě 

vesnice. Vzpomínal na padesátá léta, kdy se lidé na vesnici dokázali zabavit na vysoké úrovni. Měl na mysli 

činnost v loutkářském divadelním souboru. Vesečtí loutkáři v roce 1954 zvítězili v okresním kole a v roce 

1955 v krajském kole soutěže loutkových divadel. Vystupovali na celostátní přehlídce v Chrudimi a 

dokonce až v Bratislavě. Loutkářství pak ustoupilo ve Vesci do pozadí. František Mlejnek se ale kultuře v 

obci věnoval dál. Byl činný ve Sboru pro občanské záležitosti, v TJ Sokol, v Osvětové besedě, kde mj. začal 

s pořizováním živé filmové kroniky obce, byl místním knihovníkem, atd. Byl hlavním strůjcem dvou sjezdů 

rodáků a přátel obce v letech 1968 a 1974. Vítal nové občánky do života a naopak se rozloučil na posledních 

cestách s desítkami místních občanů. Organizoval zájezdy občanů do pražských divadel i další vlastivědné 

zájezdy. Pořizoval fotografie a filmy ze života obce. Promítal filmy v místním biografu ve vesecké škole.  

 Byl i členem KSČ, v roce 1968 vítal politické změny, v roce 1971 byl ze strany vyškrtnut. Bylo mu 

vytýkáno, že jako „oportunista“ vedl účastníky zájezdu k hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech a že 

o tom napsal článek do semilských novin „Rozvoj“. Na vyškrtnutí málem doplatil učitelským místem.  

 Dopisování do různých novin bylo koníčkem Františka Mlejnka. Jeho články najdeme 

v Zemědělských novinách, v týdeníku Rozvoj, později v Pojizerských listech. Příspěvky se týkaly nejčastěji 

regionu, kde žil, to je Podkozákovska a Turnovska. Protože ho zajímaly regionální dějiny, psával o historii, 

o přírodních zajímavostech, vypisoval zajímavosti z obecní kroniky, do které přispíval svými denními 

poznámkami, atd. Protože sepsaných zápisků a vzpomínek a za dlouhá léta v penzi bylo mnoho, shrnul 

nejprve historii kraje do sborníku „U nás pod Kozákovem“ (1993), a pak do knihy vlastních vzpomínek „Ve 

stínu Achátové hory I.“ (2007) a „Ve stínu Achátové hory II“ (2010).  

 František Mlejnek se dožil 89 let a zemřel po delší nemoci na Velký pátek 3. dubna 2015.  

 

Milan Mlejnek (redakčně zkráceno) 
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Vzpomínáme 

 

 

 Patnáct let v roce 2015 uplynulo od odchodu našeho člena 

Jaroslava Hajflera. Známý turnovský fotograf se vyučil ve zdejším 

Linhartově ateliéru, aby pak samostatně pokračoval v tvůrčí práci. 

Hajfler se po čase stal neodmyslitelnou osobou turnovského 

veřejného a kulturního dění, v počátku devadesátých let i 

zakladatelem našeho spolku. Proto ani s odstupem let nemůžeme 

zapomenout na jeho nezištnou obětavou práci pro spolek a milý 

přístup ke všem našim členům.  

 

 

 V polovině roku 2015 nás také opustila naše rodačka a 

dlouholetá členka, paní Božena Hakenová-Belda. Mnozí ji znali z 

Hakenova pekařství v dnešní Skálově ulici, jako sestru bratrů 

Oldřicha a veřejnosti známějšího Bohumíra (Mirka) Hakena. 

Božena pak později pracovala krátce v Praze, provdala se za 

Rudolfa Beldu a v roce 1964 odešla do Švédska. Až do své smrti se 

trvale hlásila k našemu spolku a rodnému Turnovu, pravidelně 

plnila své spolkové povinnosti a nikdy nezapomněla pozdravovat 

všechny své přátele z daleké ciziny.  

 

Dále nás letos opustili: 

 

Paní Jarmila Dědečková, Koněvova 885, Turnov 

Paní Alena Douděrová, Žižkova 2032, Turnov 

Paní Blanka Sajícová, Komenského 1850, Turnov 

Paní Marie Havlátová, Žižkova 2031, Turnov 

Paní Dagmar Jandová, Kosmonautů 1548, Turnov 

Paní Zlata Hejlová, Husova 1360, Turnov 

Paní Milada Kopalová, Hluboká 281, Turnov 

Pan Miroslav Špika, Čapkova 958, Turnov 

Paní Jaroslava Suková, Zd. Nejedlého 855, Turnov 

Paní Věra Jarušeková-Holánová, Sklenárova 14, Bratislava 

Paní Anna Holasová, Ant. Dvořáka 696, Turnov 

Pan Rudolf Mánek, Holandská 10, Moravská Třebová 
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Činnost spolku za 2. pololetí 

 

Červen 

 První akcí v červnu byl výlet do místa působení českého génia, který zasáhl snad do 

všech oblastí života – Járy da Cimrmana. Na cestě do 

Semil, Vysokého nad Jizerou a Příchovic se nás sešlo 

16 turistů. Slunečné, ale chladné počasí nás přivítalo 

u první zastávky našeho putování, u Majáku Járy da 

Cimrmana. V přízemí majáku jsme shlédli památky 

na působení velikána, po výstupu na vrchol majáku 

jsme obdivovali panoramatický rozhled a hledali 

v dálce obec Liptákov, působiště velkého Čecha. Po chutném obědě 

v restauraci U Čápa jsme pěšky došli do Tanvaldu a vlakem se vrátili 

domů, bohatší o nové poznatky. 

 Další akcí, kterou spolek připravil, byla procházka městem nazvaná Poznej svůj 

Turnov. Vybrali jsme šest zajímavých míst spjatých se zajímavými osobnostmi a událostmi,  

na startu v Kamenářském domě vybavili účastníky mapkou a poslali na procházku. Na 

stanovištích byli připraveni žáci základních škol se zajímavými informacemi, které si sami 

připravili. Na závěr procházky čekalo účastníky pohoštění a živá hudba v cíli na skautském 

středisku na ostrově. V den konání, v sobotu 20. června, panovalo mimořádně nepříznivé 

počasí, a proto účast byla poměrně malá. Přesto se všem akce líbila a slíbili, že za rok přijdou  

 

znovu. Smutné bylo, že stanoviště, která měla obsadit ZŠ Žižkova, zůstala neobsazená. Tím 

více děkujeme žákům školy ve Skálově ulici – Z. Cilerové, K. Cilerové, T. Kokinové,         

A. Richterovi a Š. Galleovi, a žákům školy v ul. 28. října – Z. Homolkové, L. Němečkové,   

P. Loudové, K. Pospíšilové a L. Pospíšilové. Děkujeme i učitelkám M. Matějovské a           

R. Laudové. Pro příští rok připravíme novou trasu s jinými zajímavými místy. 

 Tradiční odměňování absolventů turnovských základních škol se z rozhodnutí 

předsedy spolku letos nekonalo. 
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Červenec 

 V červenci začal cyklus Letních koncertů vážné hudby na Hrubé Skále. Píšeme o nich 

v samostatném článku na straně 9. 

 Velkou společnou akcí byla exkurze do úpravny vody v Příkrém. Využili jsme 

pozvání ing. M. Hejduka a v počtu dvaceti účastníků vyrazili do údolí Vošmendy. Po 

příchodu do nově vybudované úpravny nás 

předseda Rady sdružení VHS ing. Milan 

Hejduk a za Severočeské vodovody a 

kanalizace manažer provozu Semilsko ing. 

Karel Mádle seznámili s problematikou 

výroby vody a s provozem úpravny. Všem 

se líbila prohlídka celého areálu, ocenili 

čistotu a pořádek v objektu - po prohlídce si 

každý účastník jistě bude víc vážit vody, kterou 

má denně k dispozici. Po exkurzi nám pracovníci 

úpravny nabídli odvoz auty do Bozkova, který 

jsme s díky přijali. V Bozkově jsme pak 

vystoupili na věž kostela, poobědvali ve stylové 

restauraci Dřevěnka, prohlédli si malebné 

městečko a pěšky strmou lesní stezkou došli do Jesenného na vlak.  

 O týden později jsme na přání výletníků uspořádali výlet do Vysokého nad Jizerou. Po 

příjezdu nás přivítalo pěkné počasí (v Turnově pršelo). Občerstvili jsme se v cukrárně a pak 

vyrazili na okružní procházku městem. Viděli jsme základní školu, do které dojíždějí žáci 

z 15 obcí, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, známé divadlo 

Krakonoš, které postavil místní ochotnický spolek a kde již 

od roku 1971 probíhá každoročně Národní přehlídka 

venkovských divadelních souborů, v parku plastický model 

Krkonoš a došli na fotbalové hřiště, kde jsme si vyslechli 

informace o městě, zajímavých místech a lidech. Pokračovali 

jsme kolem Integrované střední školy zaměřené převážně na 

výchovu budoucích automechaniků, prošli kolem Ústavu 

chirurgie ruky, který ročně ošetří více jak 20 000 pacientů a 

má velmi vysokou úroveň. 

Štěstí jsme měli u kostela církve československé husitské – 

kostel byl otevřen a mohli jsme si prohlédnout památky na 

ThDr. Karla Farského. Cestou na náměstí jsme měli štěstí 

znovu – kostel sv. Kateřiny je opravován a mohli jsme 

vstoupit dovnitř a vidět, jak oprava probíhá. Je to již druhá 

oprava, první byla oprava vnějšího pláště v roce 2002 

zásluhou nadace B. J. Horáčka. Mírně unaveni jsme zasedli do 

restaurace na oběd a odpoledne vyrazili na druhou část 

okruhu. Všichni jsme se těšili na Kramářovu vilu – nyní hotel Větrov. V současnosti je hotel 

mimo provoz, probíhá rekonstrukce. V lyžařském areálu Šachty nás čekal neobyčejný výhled 

na Krkonoše a pak již poslední zastávka u Developerského projektu roubených staveb 

v tradičním krkonošském stylu, který je zajímavý pestrostí staveb, z kterých již vyrostlo 

malé městečko. Unaveni, ale plni dojmů jsme se vrátili domů. 
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Srpen 

 V srpnu pokračoval cyklus koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále dalšími třemi 

koncerty. 

 První srpnovou sobotu se sešlo 14 členů spolku na tradičním 

již 11. ročníku Dixielandového festivalu 

v Křižanech. Někteří přijeli již dopoledne, 

prohlédli si obec, shlédli zásah hasičů při 

vyprošťování zraněného řidiče a následné 

uhašení hořícího vozidla. Další přijeli až 

odpoledne na vystoupení 7 kapel z Čech i 

Slovenska. O přestávce mohli sledovat 

módní přehlídku místního second handu, 

podívat se na výstavu betlémů, navštívit 

množství stánků nebo se občerstvit z velké 

nabídky dobrot. Akci přálo počasí a 

množství návštěvníků v amfiteátru 

uprostřed obce bylo spokojeno. Pro Turnováky je problém 

s dopravou, ale při vzájemné domluvě se do Křižan dostanou. 

 Ani tropická vedra neodradila 4. 8. 16 rodáckých výletníků 

od návštěvy roztockého mlýna v údolí Staroveského potoka. Mlýn 

založený v roce 1658 byl po celých 300 let v majetku rodiny 

Fiedlerů a mlel až do roku 1941, kdy byl provoz zastaven. 

Dlouhou dobu byl mlýn uzavřen, až 

současný majitel, potomek rodiny 

Fiedlerů, upravil mlýn jako muzeum a 

poskytuje tak nevšední pohled na historii 

mlynářství a na techniku mletí. Na své si přijdou i děti, uvidí 

vodníka, čerta i čarodějnici. Po prohlídce mlýna pokračovala 

skupina náročnou cestou k rozhledně U Borovice. Rozhlednu 

postavil pan Fr. Hubař z nedalekých Roprachtic a byla otevřena    

r. 2009. Z výšky 18 m je překrásný kruhový výhled na Krkonoše, Jizerské hory i do oblasti 

Českého ráje. Všichni účastníci náročný výlet ve zdraví přežili a těší se na další. 

 Ani pokračující horka neodradila 14 výletníků od návštěvy Bedřichova a okolí ve 

středu 12. 8. První zastávka patřila 

památníku Jizerské 50 se jmény vítězů 

všech ročníků a jmény členů horolezecké 

expedice do Peru, kde celá výprava 

zahynula pod kamennou lavinou na 

úbočí Huascaránu. Po trati lyžařského 

závodu jsme pak došli na Novou louku a 

zakotvili v Šámalově chatě, vybudované 

v roce 1756, kdy sloužila nejprve jako panský dům majitelům sklárny, později jako lovecký 

zámeček Clam-Gallasů. V období mezi světovými válkami ji užíval tehdejší kancléř pres. 

republiky Tomáše G. Masaryka Přemysl Šámal, později sloužila i správě bedřichovského 

polesí a nyní je vyhledávanou restaurací. Po chutném obědě jsme vyrazili zpět, prošli 

Bedřichovem, poseděli u kostela sv. Antonína Paduánského a k večeru se vrátili domů. 
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 Poslední srpnový výlet ve středu 26. byl věnován 

rozhlednám v Jizerských horách. Po příjezdu do Horního Maxova 

jsme se nejprve zastavili u pseudogotického kostela Božského 

srdce Páně z roku 1910. Kostel je zajímavý výstředně umístěnou 

věží a uvnitř překrásnými dřevořezbami a ostatky sv. Benedikta a 

sv. Verekundy. Po výstupu na kopec jsme spatřili 18,5 m vysokou 

kamennou rozhlednu, postavenou v roce 

1912 a po letech chátrání opět obnovenou 

a přístupnou veřejnosti. Z vrcholu se 

naskytl krásný výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Černostudniční 

hřeben i na město Jablonec nad Nisou. Další cesta nás přivedla na 

začátek křížové cesty a posléze na další kopec s rozhlednou 

Slovanka. Tato nejstarší železná rozhledna v Čechách, vysoká 11 m 

a 5 t těžká, stojí od roku 1887, kdy byla slavnostně otevřena. Pak 

již byl čas na oběd v Penzionu Heidi a posezení u kapličky v Hraběticích při 

čekání na autobus. 

 Na závěr prázdnin se rodáci zúčastnili zájezdu do 

družebního města Jawora na tradiční slavnosti perníku a 

chleba. Zájezd financoval MÚ 

v Turnově, který na slavnost 

vyslal děti z taneční školy ILMA, 

aby reprezentovaly v hodinovém 

programu město Turnov. Po 

příjezdu do Jawora nás 

v Městském divadle čekalo 

pohoštění a pak jsme vyšli na 

prohlídku města. Jawor je větší 

než Turnov, má řadu proslulých 

památek, především kostel Míru 

svatého Ducha, který je světovým 

unikátem. Řada z nás setrvala 

v kostele delší dobu a vyslechla i 

výklad průvodce v češtině. 

Podívali jsme se i ke kostelu sv. 

Martina z roku 1330. Někteří 

navštívili také zámek Piastovců, 

vystoupali na věž a pohlédli na 

město z výšky. V současné době 

není zámek v dobrém stavebním 

stavu a probíhá rekonstrukce. Ve 

dvě hodiny odpoledne již všichni 

mířili na náměstí u radnice, kde 

na velkém podiu vystoupila taneční škola ILMA. Všechny tanečnice sklidily obrovský 

potlesk a pořadatelé s nimi počítají i v příštím roce. Čas do odjezdu jsme využili k prohlídce 

stánků, koupili něco domů a ochutnali z nepřeberného množství nabízených dobrot. Zájezd 

se velice vydařil a účastníci děkují MÚ za hezký zážitek. 
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Září 

 Návštěva rozhleden pokračovala i v září. Tentokrát výletníci vyrazili na Císařský 

kámen nad obcí Milíře, kde stojí dřevěná rozhledna, otevřená 

v roce 2009. Název kopce souvisí s návštěvou císaře Josefa II., 

který místo 2x navštívil při dohledu nad opevňovacími pracemi 

během války o bavorské dědictví. Na památku návštěvy je 

v žulovém kameni vytesána pamětní tabule. Z rozhledny je 

panoramatický rozhled od Javorníku přes Ještěd, Liberec, 

Jablonec n. N. až po v dálce se rýsující Krkonoše. Lesem jsme 

pak sešli do Proseče n. Nisou, tramvají dojeli do Liberce a po 

obědě navštívili Oblastní galerii lázně - ve čtvrtek je vstup 

zdarma!  V podvečer unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili domů. 

 

 Ani nejisté počasí neodradilo hrstku věrných výletníků od výletu na Maloskalsko. Po 

příjezdu na Frýdštejn došli kolem zajímavých vesnických 

staveb ke stejnojmennému hradu. Počátky vzniku hradu nejsou 

známé, ví se, že hrad střežil starou obchodní cestu z Turnova 

k severu. Hrad již počátkem 17 století byl neobyvatelný a o 

jeho zpřístupnění se zasloužil turnovský okrašlovací spolek, 

který v r. 1892 hrad koupil od 

knížat Rohanů ze Sychrova. 

Výletníci vystoupili i na 

mohutnou hradní věž 15 m 

vysokou, která jim připomněla 

filmovou pohádku „O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci“, která zde byla filmována. Pak 

pokračovali hřebenovou cestou lemovanou pomníky, které 

nechal postavit zakladatel známého Pantheonu podnikatel 

František Zachariáš Römisch po roce 1802. Z Pantheonu, kde bylo množství náhrobků, 

nápisů, pomníků věnovaných slavným osobnostem našich i světových dějin se díky 

vandalům téměř nic nedochovalo. Hrad Vranov byl bohužel uzavřen a tak alespoň navštívili 

vyhlídku nad Malou Skálou. Počínající déšť pak poslal výletníky do Boučkova statku na 

oběd.  

 

 Členové spolku se aktivně podílejí na akci vítání 

občánků, kterou pořádá městský úřad. Členka spolku 

Marie Hurychová se členkami seniorského klubu 

v Žižkově ulici vyrobily 400 dětských dupaček a 

ponožek, které při slavnostním aktu dostávají noví 

občánci města a mnozí rodiče dárek schovávají jako 

památku na tuto událost. Snímek z vítání občánků 

v galerii muzea 26. září pořídil O. Grund. 

 

 

 

 Plánovaný podzimní autobusový zájezd se pro malý zájem neuskutečnil. 
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Říjen 

 Plánovaný výlet po stezce manželů Scheybalových poněkud narušilo počasí, ale věrné 

výletníky neodradilo. Pokračovali autobusem do Jablonce n. N., kde 

navštívili Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, v galerii shlédli 

výstavu obrazů Jana Prouska, spjatého s Turnovem, výtečně 

poobědvali a pokračovali do Rychnova u Jablonce n. N. Tam 

navštívili místní muzeum se zajímavou expozicí obrazů malovaných 

na skle a na plechu a s ukázkou výrobků z tvrzeného papíru, tzv. 

papírmaše. Při procházce městem došli i k pomníku obětem 

koncentračního tábora Gross-Rosen a ke kostelu sv. Václava z roku 

1712. Obdivovali i technickou zajímavost, kamenný železniční most, postavený v letech 

1856-1859. Je zajímavé, že po celou dobu výletu nepršelo, až po návratu do Turnova se opět 

spustil déšť. 

 Dalším společným výletem byla návštěva obce Skalany, kde sídlí rodina 

Obročníkových. Překvapivě velký počet 20 výletníků 

způsobil fakt, že většina z nich v malé obci se 42 obyvateli 

nikdy nebyla a chtěli ji poznat. Již 

z kraje obce jsme obdivovali nově 

postavené, převážně roubené chalupy, 

ale i vzorně obnovené původní domy. 

Po příchodu k Obročníkovům mnozí 

očekávali farmu, ale vítala nás pouze 

jedna kráva. Produkce skotu již ve 

Skalanech není. Vydali jsme se tedy 

zpět pěšky do Kacanov a těšili se na posezení v restauraci Králíček. Bylo bohužel zavřeno a 

tak jsme za mírného mrholení došli až do Turnova. Ačkoliv jsme inzerovanou farmu 

neviděli, výlet přesto stál za to. 

 Již za dva dny po výletu do Skalan (22. 10.) vyjela skupina rodáků do Jablonce nad 

Nisou k návštěvě Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy. Škola založená v roce 1880 ve čtyřech 

studijních oborech vychovává rytce kovů, designéry 

bižuterie, grafické designéry a zpracovatele kovů a 

doplňkových materiálů. VOŠ je zaměřena na tvorbu mincí a 

medailí. V den návštěvy probíhal ve škole den otevřených 

dveří a tak jsme viděli studenty při práci, jejich výrobky, 

výstavku obrazů žáků 2. ročníku. Zaujalo 

nás i moderní vybavení učeben, stroje pro 

ofsetový tisk i moderní tiskárnu pro tisk 

trojrozměrných předmětů. Během prohlídky nás provázela průvodkyně, 

výklad poskytli učitelé školy. Po prohlídce část skupiny odjela domů, 

druhá část využila hezkého počasí a vypravila se k přehradě Mšeno, 

postavené v roce 1909, která je největší městskou vodní plochou ve 

střední Evropě a poskytuje obyvatelům města sportovní vyžití. Poblíž 

přehrady je i sportovní areál, ve kterém jsme navštívili oblíbený Baby Club Mišutka, který 

poskytuje výuku plavání pro kojence a děti předškolního věku.  Cestou k autobusu jsme ještě 

stačili posedět v cukrárně U Krtečka. 
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 Na středu 4. 11. připravil výbor besedu s krajskými 

zastupiteli zvolenými za Turnov. Omluvu poslali I. Ku-

netka a H. Maierová, nedostavil se T. Sláma. M. Beran 

nejprve seznámil přítomné s organizací krajského 

zastupitelstva, s komisemi a činností 

rady. Potom již odpovídal na dotazy, 

které směřovaly k osudu turnovské 

„Hotelovky“, ale i k dopravě 

v Turnově. O. Špetlík pak zodpověděl dotazy směřující k turnovské 

nemocnici a k ceně vodného a stočného. Škoda, že se nedostavilo více 

zastupitelů, některé otázky byly speciální a vyžadovaly zastupitele, 

který je s problematikou blíže seznámen. 

 

 Kromě výše uvedených se členové spolku zúčastňují i akcí, které pořádají jiné 

organizace. Dobrá spolupráce je s Knihovnou A. Marka, s Pekařovou společností, s Muzeem 

Českého ráje a dalšími institucemi. 

 

Fotografie v článku o činnosti spolku pořídil Jaromír Ducháč. 

Redakce 

Zprávy výboru 

Placení členských příspěvků za rok 2015  

 K dnešnímu dni nemá dosud uhrazeny členské příspěvky 43 členů. 

Tato situace má proto průběžně vliv na finanční situaci našeho spolku. 

Chápeme, že někdy to prostě časově nevychází, a proto bychom rádi všem 

těmto členům pomohli. Jsme si vědomi, že samotná úhrada členského příspěvku ve výši 

100,00 Kč je neúměrně nákladná. Platí-li člen složenkou VKLAD CZK je poplatek 20,00 

Kč, který hradí náš spolek. Platí-li POŠTOVNÍ POUKÁZKOU „A“ zaplatí člen poplatek ve 

výši 29,00 Kč. Obě tyto složenky jsou přiloženy v tomto časopise. Daleko lepší a levnější je 

úhrada v hotovosti. Stačí si vybrat některého člena výboru v blízkosti Vašeho bydliště a 

provést úhradu u něho. Pokud takového ve Vaší blízkosti nemáte, domluvte se telefonicky 

nebo přes E-mail nejlépe s hospodářem spolku (Ladislav Bičík, 481381319, e-mail: 

ladibicik@seznam.cz), který s Vámi dohodne návštěvu u Vás. Děkujeme za pochopení a 

věříme, že i letos dosáhneme stoprocentní příspěvkové morálky.  

  Valná hromada 

 Valná hromada se uskuteční opět v sobotu, ale již dopoledne od 10:00 hodin v budově 

Hotelové školy ve Zborovské ulici v 1. patře. Dopoledne proběhne slavnostní část, věnovaná 

25. výročí založení spolku, vystoupí hosté, kulturní program. Po hodinové přestávce 

s občerstvením bude následovat pracovní část. Pro členy z okrajových částí města výbor 

zajistí odvoz – při prezenci ohlaste požadavek. 

Výbor SRPT 
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ČLENY SRPT ZVEME 
 

NA VALNOU HROMADU 
 

Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTELOVÁ ŠKOLA 

Zborovská ulice 
(aula 1. patro) 

 
Sobota 23. ledna 2016 

od 10:00 hodin 
 
 

Budova bude otevřena od 9:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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