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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 strán-
kách Města Turnova na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek ro-
dáků 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:
 U hrobu J. Pekaře, Jenišovice 
 (foto O. Grund)

 Autorem nepopsaných fotografií v textu je O. Grund

Upozornění
Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského.

Vydání časopisu Náš Turnov je finančně podpořeno z rozpočtu města Turnov.
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TURNOV SLAVÍ 750 LET

V letošním roce uplyne 750 let od první písemné zmínky o Turnovu. Projděme si 
některé historické události, které provázely vznik Turnova.
 Počátek trvalého osídlení oblasti Turnovska sahá do konce starší doby kamenné 
(10 000 př. n. l.), Dokladem je nález štípaných nástrojů z blízkých Přepeř.  
K výraznějšímu osídlení dochází kolem poloviny 5. tisíciletí př. n. l., kdy přichází 
vlna neolitických prvních zemědělců. V mladší a pozdní době bronzové (1 200 
–900 př. n. l.) zde žil lid popelnicových polí, archeologie dokládá dosti husté osídlení 
zvláště v době lužické kultury.
 Počátky města Turnova spadají do 13. století a jsou spojeny s předním českým 
rodem Markvarticů. Šlechtické rody vybudovaly v Mladé Boleslavi centrum, 
odkud mohly kolonizovat hospodářsky nadějné okolí. První zmínka o Turnovsku je  
z r. 1238, kdy král Václav I. vydal listinu, na níž je ověřující podpis Jaroslava  
z Hruštice, který 1262 působil jako hradní správce v Mladé Boleslavi. Dlouho se 
vedly spory, zda se Jaroslavův přídomek skutečně vztahuje k východnímu návrší 
nad městem s kostelem sv. Matěje. Bylo jen jisté, že osamělý farní kostel musel 
vzniknout před založením blízkého města. Skrývka odkryla nálezy z 1. poloviny 
13. st., kdy pod Hrušticí stálo sídliště v prostoru mezi ústími Stebeňky a Libuňky do 
Jizery. Třetím sídlištěm byly Nudvojovice s kostelem sv. Jana Křtitele z 2. třetiny  
13. st., nejstarší stavební památkou na Turnovsku.
 Kolem poloviny 13. st. vzniká uprostřed 
trojúhelníku zmíněných sídlišť poddanské město 
Turnov. První zmínka o něm je z r. 1272, kdy 
se mezi Markvartici objevuje jméno Jaroslava  
z Turnova. Listina sedleckého opata z r. 1277 mluví 
o Waltherovi de Turnow, kolínském měšťanovi. 
Jméno současně svědčí o přílivu německé kolonizační 
vlny do oblasti. Snad k roku 1252 lze řadit založení 
kláštera dominikánů. Roku 1238 zmíněný Jaroslav 
z Hruštice získal území pozdějšího Turnova a on 
nebo jeho syn Zdeněk vybudovali hrad Valdštejn, po němž začali užívat rodové 
jméno. Jaroslavův bratr Havel si vytvořil své sídlo na Lemberku poblíž lužických 
hranic. Jaroslav a Havel kolem poloviny 13. st. založili na hranici svých panství 
město Turnov. Havlův vnuk Havel Ryba postavil nad pravým břehem Jizery hrad 
Rohozec. Tím bylo město rozděleno mezi Lemberky (Rohozec) a Valdštejny.  
V roce 1356 Lemberky na Rohozci vystřídal Půta z Turgova a od něho koupili 
panství Vartemberkové. Také valdštejnskou část města s panstvím získala jedna  
z větví Vartemberků.
 Dvojvládí ztrpčovalo život ve správě města. Obyvatelé se v té době věnovali 
kromě řemesel i práci na svých polích v obvodu města. Kromě běžných řemesel 
(soukeníci, pláteníci, mlynáři, pekaři, řezníci, sladovníci aj.) zde kvetlo snad 
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poprvé v Čechách (1335) perníkářství. Život města byl ovlivňován jeho polohou 
na obchodní cestě do Žitavy a působením dominikánského kláštera. Většina šlechty 
byla katolická, husitské ideje nenalezly větší odezvu, a to vedlo k útoku husitského 
vojska pod vedením Jana Žižky proti městu r. 1424. Žižka dobyl Valdštejn, obsadil 
město a do základů vypálil klášter. Roku 1468 bylo město postiženo německým 
nájezdem svazu lužických měst. Než je vojsko Jiřího z Poděbrad u dnešního rybníka 
Žabakor v tzv. bitvě u Turnova porazilo, město i široké okolí bylo vypleněno.
 Posléze se poměry zklidňují. Noví majitelé Rohozce 
Krajířové z Krajku se snaží město hospodářsky povznést, 
V Turnově byl založen sbor jednoty bratrské a škola. Mezi 
šlechtou se počíná ujímat snaha podporovat hospodaření měst, 
kterým jsou dávány mnohé výsady a svobody. Začala kvést 
nová řemesla – hornictví, sklářství, brusičství a barvířství. 
Hospodářský rozkvět byl ukončen zhoubným požárem 
města 17. dubna 1538, který dokázal zničit převážnou 
část města. Rozmach města nastal na konci 16. st. Novým 
odvětvím se stává výroba skelné kompozice, napodobující 
drahé kameny. Od počátku 18. století se začínají rozvíjet obory související se stavebním 
rozvojem. Kromě základní školy ve středu města existovala i škola na Hruštici  
a vlastní školu měli i židé. 
 Hospodářská situace města se zhoršila válkami o dědictví rakouské, až  
r. 1775 pod dojmem povstání nevolníků vrchnost vydala privilegium, zaručujícím 

Turnovanům osobní svobodu. Na konci 18. st. měl Turnov 
200 domů a přes 2 000 obyvatel. Kamenářství se rozvíjí 
hlavně ve 30. a 40. letech 19. st. též díky obchodním 
aktivitám Františka Marka a Michala Kotlera v severní 
Evropě a v Rusku. Počet obyvatel města roste. Pro Turnov 
byl významným rok 1848 a především zrušení roboty.  
K 1. lednu skončilo spojení Turnova s vrchnostenským 
úřadem na Hrubé Skále. Turnov se stal sídlem soudního 
a posléze i politického okresu. Roku 1855 byl prvním 
starostou města zvolen JUDr. Antonín Šlechta.

V druhé polovině 19. století se drobné a domácké dílny soustředily do průmyslových 
podniků. V 80. letech existovala řada firem zabývajících se broušením drahých 
kamenů (F. Šlechta, F. Durych, Herman 
a Palma, závod Mayův a Krausův) nebo 
jejich imitací (F. Šlechta, J. Ouhrabka). 
Výchovou mladých se zabývala od roku 
1869 průmyslová škola, v roce 1884 byla 
založena odborná škola pro broušení  
a rytí drahokamů, zlatnictví a klenotnictví 
(nynější SUPŠ a VOŠ). 1872 byla založena 

Michal Kotler
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továrna na motouz a provaznické výrobky Fotr, Boháček a spol. (pozdější Juta), dva 
mlýny na pohon z Jizery zavedly výrobu elektrického proudu (1904 Otto Koliha, 
1906 E. Votrubec), od r. 1905 měl Turnov veřejné elektrické osvětlení. Bylo tu několik 
pivovarů, pekáren, dvě továrny na piana a pianina (firmy Bonhard a Ducháček), parní 
pila bratří Plátků, dvě cihelny a další firmy. Výjimečné úrovně dosáhly dvě tiskárny 
(Jiránkova a Müllerova). Zahradnický a semenářský závod Korselt a spol. z r. 1873 
později rozšířil zahradník Vojtěch Mašek. Město zaznamenalo rozvoj bankovnictví 
(městská spořitelna od r. 1882), byla přestavěna radnice (1894), postavily se nové 
školy. Na přelomu století se stává z Turnova dopravní uzel.
 Od počátku 60. let 19. století se rozvíjí kulturní a spolkový život, 1861 poprvé 
vystoupil pěvecký spolek, 1869 vznikl spolek na postavení divadla (1872–1874), již 
1862 vznikl místní odbor Sokola. Zájem o turistiku vedl k založení okrašlovacího 
spolku (1881) a Michal Kotler 1892 odbor Spolku českých turistů. K popularizaci 
vlastivědy přispěl redaktor Pojizerských listů, založených v roce 1886, Václav 
Kudrnáč. Vznikla řada dalších spolků.

 Dvě světové války se významně zapsaly do historie města. V meziválečném 
období prožíval Turnov další ekonomický rozvoj zvláště v kamenářství a sklářství. 
Turnovští uspořádali vlastní Krajinskou výstavu, kde se prezentovaly firmy, ale  
i umělci z Turnova a okolí. V neděli 17. září 1922 přijel do Turnova president Tomáš 
Garrigue Masaryk. Turnov žil bohatým kulturním ruchem, významná je skupina 

Prezident T. G. Masaryk v Turnově
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turnovských malířů Turnovské dílo (Karel Vik, Karel Kinský), skvělou úroveň měl 
vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám. Jeho redaktor J. V. Šimák se podílel i na 
rozkvětu turnovského muzea.
 Po Mnichovu byl Turnov zaplněn uprchlíky z blízkých Sudet a 15. března 1939 
bylo město obsazeno německými nacisty, jejichž vojsko se usídlilo i ve zdejších 
kasárnách. Další vývoj města úzce souvisel s událostmi na politické scéně mezi lety 
1945–1948. Došlo k postupnému zestátňování větších i menších firem, jen některé 
menší provozovny a živnosti byly združstevněny. Ti, kteří se postavili na odpor, byli 
různým způsobem trestáni a perzekvováni.
 Výraznou administrativní ránu dostal Turnov roku 1960, kdy se ocitl na rozhraní 
tří krajů a ztratil statut okresního města. Zároveň zde vznikly nové firmy (družstvo 
na výrobu šperků Granát, produkce technických kamenů – Turnovské brusírny, 
pozdější Dias, strojírenský závod Sklářské strojírny a slévárny, nynější Sklostroj), 
byly modernizovány firmy staré, novou budovu získala Dioptra (1968–1972). Roku 
1956 byl z Jablonce nad Nisou přemístěn do Turnova závod Šroubárna, v 60. letech 
vyrostl podnik Monokrystaly, ústav pro výzkum, výrobu a využití monokrystalů.
 Rok 1968 znamenal naděje na demokratizaci života, které byly zmařeny vpádem 
vojsk států Varšavské smlouvy.

 Revoluční vlna konce 80. let zasáhla významně i Turnov. Demokratické volby 
přivedly do řízení města široké spektrum politických sil, které přes všechny své 
názorové střety dokázaly v čele se starosty Václavem Šolcem a Milanem Hejdukem 
udělat pro rozvoj města kus práce. Bylo restaurováno a nově pojmenováno náměstí 
Českého ráje, kam byla znovu postavena kašna, zkrášlily se omítky na hlavních 
ulicích, vyrostly nové obchody, přebudovává se kanalizační síť. Budovy kasáren 
opuštěné sovětskou posádkou byly adaptovány na dvě školy (3. základní a Obchodní 
akademii). Bylo vybudováno nové kulturní centrum Střelnice. Velkou proměnou 
prošla Nádražní ulice. V areálu Maškovy zahrady vzniklo koupaliště a zimní stadion. 
Pokračuje výstavba rodinných domků i bytových domů.
 Zdroj: Wikipedie 

Jaromír Ducháč
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PŘÍSPĚVEK PRAŽSKÝCH TURNOVSKÝCH RODÁKŮ 
K LETOŠNÍMU VÝROČÍ 750 LET TURNOVA

Neopominutelnou úlohu při propagaci a zviditelnění Turnova v hlavním městě 
republiky Praze měla nesporně existence a aktivita Spolku rodáků a přátel Turnova. 
Jeho úspěšné výsledky byly do určité míry pozitivně ovlivněny tím, že z Turnovska 
pocházely celostátně známé osobnosti (předně univerzitní profesoři, historici Josef 
Pekař a Josef Vítězslav Šimák, filozof Jan Patočka), a také mimořádně příznivými 
přírodními podmínkami Turnova a jeho okolí (Český ráj). Nicméně největší zásluhu 
na dobrých počinech má činnost členů dobrovolného rodáckého spolku.
 Ve více než staleté historii Spolku (blíže viz OJKT 10/26/2003) nutno jako 
nejaktivnější období označit dobu ohrožení republiky (léta 1938–1939 a období 
druhé světové války), dále rovněž začátek 21. století. Při personifikaci zásluh 
by bylo spravedlivé alespoň letmou zmínku věnovat těm, bez nichž by dopad 
aktivit nebyl tak pozitivní. Jsou to většinou ti, kteří na sebe vzali odpovědnost 
řídit rodácký spolek, ale i někteří další. Z období 1935–1945 a bezprostředně 
následujícího vzpomínáme zejména předsedy Václava Thoře (štábního kapitána ve 
výslužbě), JUDr. Zdeňka Drahoňovského (finančního komisaře), Ing. Jiřího Mýla 
(technického radu), velkoobchodníka Josefa Krámského a z významných aktivistů 
Štěpánku Horákovou (matrikářku a později předsedkyni Spolku), Jaroslava Vaníčka, 
JUDr.&PhDr. Václava Müllera, Ing. Antonína Otmara a RNDr.&PhDr. Jindřicha  
M. Dlouhého. V posledních desetiletích Spolku úspěšně šéfovali Ing. arch. František 
Kobosil, Ing. Drahomír Machaň a Mgr. Anna Mánková. Z desítek iniciativních členů 
jmenujme alespoň RNDr. Jaromíra Junu, PhDr. Miladu Ladmanovou, PhDr. Karla 
Svobodu, Ing. Jiřího Fuka a PhDr. Hanu Kábovou.
 V padesátých letech minulého století nejrůznější turbulence v organizačních 
problémech spolkové činnosti neumožňovaly navázat plně na předválečnou 
iniciativu. Nelze při tom zapomenout na obětavou pracovnici turnovského muzea 
paní Petruškovou, která právě v tomto období pomáhala z Turnova zajišťovat chod 
rodáckého spolku v Praze.
 Z věcných výsledků aktivity Spolku bychom chtěli vzpomenout z doby  
I. republiky vytvoření pietního místa Antonína Marka na Vyšehradském hřbitově, 
dále pozdější sbírku na podporu (nerealizovaného) vydání 2. dílu Šimákových 
Příběhů města Turnova, organizování sbírky Turnov sobě, přijetí Provolání  
k plnění národních a humanitárních úkolů v roce 1938 a pak zejména soustředění 
turnovských rodáků v Praze k přátelským besedám s vlastivědnou tématikou 
v pohnuté době německé okupace. Tehdy čítal Spolek více než 400 členů.  
V posledních dekádách turnovští rodáci v Praze spolupracovali na dvou výstavách  
v hlavním městě (Krásy ČSSR v Poslanecké sněmovně a umělecká tvorba malířky  
a grafičky Jaroslavy Solovjevové), byla navázána spolupráce s krajanskými spolky ve 
Švýcarsku, uskutečnily se desítky besed s tematikou Turnova a okolí. V posledních 
letech se někteří členové aktivně zúčastňovali akcí k uchování vzpomínky na nacisty 
popravené horolezce (zvl. Josefa Smítku).
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Za mimořádný přínos pro poznání reálií turnovských osobností v posledním období 
zařazujeme autorskou práci Hany Kábové Josef Vítězslav Šimák (Jeho život a dílo se 
zvláštním zřetelem k historické vlastivědě). Tato nepochybně encyklopedická kniha 
má 600 stran a byla vydána v roce 2013 Společností pro kulturní dějiny. Její autorka 
je členkou výboru SRPT v Praze. I její další aktivita směřuje k rozšiřování poznatků 
o Turnovu a okolí (zde mám na mysli její podíl v roce 2018 při organizování výstav 
o prof. Zdeňkovi Nejedlém, jimiž přispěla k objektivizaci poznání této osobnosti, ale 
také vystupování během vzpomínkových setkání u hrobu Libuňského jemnostpána 
Antonína Marka). V této záslužné aktivitě nesporně sekunduje její manžel – také 
člen našeho Spolku – prom. hist. Karol Bílek, jehož jméno při ocenění osob, které 
svojí prací přispěli Turnovu, by nemělo být zapomenuto.

Ing. Drahomír Machaň

TURNOVŠTÍ KRONIKÁŘI

Takřka od nepaměti, v našem případě od první poloviny XVI. století, mělo město 
Turnov svého kronikáře. Prvním z prvních oficiálních letopisců, který zaznamenával 
jeho více i méně důležité veřejné události, byl městský písař, Mikuláš Bytešský. 
„Byl horlivým stoupencem Jednoty bratrské, člověk zbožný a vzdělaný. Způsobem 
prostým, ale výstižným popisoval význačné události v době svého působení, popsal 
i strašlivý požár v Turnově v roce 1538, protože byl toho přímým svědkem“, píše 
ve své stati akademický malíř Karel Kinský. Po odchodu Bytešského bylo ve městě  
i několik kronikářů soukromých, zvláště ve století XVII. Jedním z nich byl i pekař 
Jiří Kristián Vejrich ze staré turnovské rodiny, kterého po jeho smrti zastoupil Václav 
Antonín Meissner (nar. 1688). Ten měl i organizačního ducha a později se stal  
i primátorem. V. A. Meissner zemřel v roce 1756. Posledním letopiscem XVIII. 
století byl František Antonín Ederer, který bydlel v sousedství městského rynku  
v domě čp. 135 „U zlatého jelena“. Ten prý velmi dobře maloval, takže své zápisky 
doplnil i kresbami. Zachytil v nich poměrně dlouhé období života města, a to od 
roku 1733 až do 1807. Při této příležitosti třeba podotknout, že řadu let v porevoluční 
době byl městským kronikářem i člen našeho výboru, prof. Dalibor Sehnoutka. 
 Za zmínku stojí i to, že ačkoli staré městské kroniky bývaly pečlivě uloženy  
v turnovském muzeu či městském archivu, ty z dob posledních let „vlády komunistů“ 
se za záhadných okolností ztratily…

Ze zápisu ak. mal. K. Kinského připravil Otakar Grund
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ZACHOVEJME ODKAZ JOSEFA PEKAŘE

V době 750. výročí založení našeho města, se znovu vracíme k historiku Josefu 
Pekařovi, který byl v době první republiky původním zakladatelem našeho spolku.
 „Josef Pekař nechápal historii jako soupis událostí. Když studoval některé období 
českých dějin, vracel se myšlenkově do té doby, aby ji poznal ve všech souvislostech 
a dobral se tak pravdy, jak se tehdy vše doopravdy seběhlo“, napsala ve své stati  
o našem slavném rodákovi autorka Milena Nyklová.
 Snad jeho „rolnický“ původ-narodil se 12. dubna 1870, kde pak žil na selském 
gruntě v Daliměřicích u Turnova, byl příčinou jeho pohledu na veškeré dějinné 
události, které posuzoval poctivě a se vší důkladností. Pekař tedy v mládí žil 
obyčejným životem venkovského chasníka v rodině, která byla spjata s přírodou. 
Jeho rodina slavila všechny svátky, poutě, posvícení, dožínky… a Pekař si po celý 
život těchto tradic velice vážil. 
 Do obecné školy v Turnově chodil jen čtyři roky, pak přešel na gymnázium do 
Mladé Boleslavi, kde se v městském archivu poprvé dostal k práci historika, když 
dělal rešerše pro svého profesora. Byl však romanticky založený a miloval krajinu, 
kde se narodil. Přitahovaly jej hluboké lesy, skalní labyrinty Českého ráje i ruiny 
hradů a zámků. Se svými kamarády chodil v Máchových stopách, ale lehký život 
neměl. Ve čtrnácti letech mu zemřela matka, otec se musel oženit, protože starat se 
sám o pět dětí nemohl. Také platit Pekařova vysokoškolská studia se prý zdráhal, 
a tak se mladý Josef musel živit kondicemi. Duch jeho pozdějších statí se údajně 
projevil už v roce 1990 v jeho seminární práci Kandidatury krále Přemysla Otakara 
II. na německý trůn. Pekař se už tenkrát dokázal vcítit do charakteru tehdejší doby 
ve všech kulturních a životních souvislostech a snad i proto bylo jeho dílo odměněno 
třiceti zlatými. Na doktora filozofie byl promován 20. února 1893. Pak nastoupil 
jako suplent v mladoboleslavském gymnáziu, kde původně studoval, potom přešel 
na gymnázium v Truhlářské ulici v Praze, stal se i suplujícím prefektem na Strakově 
akademii, dnes sídle české vlády. Následovala stipendijní cesta do ciziny do Německa 
a Itálie a snad právě tady si zamiloval cestování. Na profesorské místo pro dějiny 
rakouské se na pražské filozofické fakultě habilitoval Dějinami valdštejnského 
spiknutí. Jako profesor prý okouzloval svým chováním, měl originální pohledy 
do dějin, při výkladu byl vtipný a nešetřil ani humorem. Přestože nenavštěvoval 
plesy, nehrál tenis a neúčastnil se příliš veřejného života, jeho studenti jej uznávali  
a obdivovali. Se svými přáteli se scházel spíše v kavárně, protože s nimi konzultoval 
zprávy z denního tisku, pozorně sledoval veřejné dění, protože své výklady nechtěl 
odtrhovat od současnosti. Nadevšechno ale miloval procházky přírodou, kam chodil 
sám a kde nerušeně přemýšlel. 
 Při jeho pražském pobytu byly už v plném proudu boje o pravost rukopisů. 
Společně s Masarykem stál na straně těch, kteří je považovali za falzum, což se 
později prokázalo. Státní cenu Pekař dostal v roce 1929 za monografii Svatý 
Václav. Zabýval se také husitstvím, které pokládal za nejslavnější dobu českých 
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dějin. Například Zdeněk Kalista pokládal za jeho nejlepší knihu monografii o Janu 
Žižkovi, avšak všeobecně je za jeho nejlepší práci po všech stránkách hodnocena 
jeho Kniha o Kosti z let 1909-1911. Je totiž bohatým vyprávěním o kulturním životě 
tehdejších Černínů. 
 Avšak pro občany Turnovska a okolí měl Pekař ještě další význam. V Praze kolem 
sebe soustředil tehdejší vlivné osobnosti z řad představitelů kultury i veřejného 
života. Ty pak zval do Sedmihorek, Hruboskalska a okolí pozdějšího „Českého ráje“ 
a upozorňoval je na krásu a jedinečnost zdejších historických a přírodních památek, 
které je nutné chránit a uchovat pro příští generace…
 Na jeho počest byla v loňském roce otevřena architektem Lukášem Berndtem  
a profesorem turnovského gymnázia Pavlem Mlejnkem Poznávací stezka, která 
vede v trase jeho oblíbené procházky od Dlaskova statku v Dolánkách do Jenišovic.  
 Josef Pekař měl po své smrti (23. ledna 1937) slavný pohřeb v Praze, avšak 
krátce nato byl uložen do rodinné hrobky v Jenišovicích u Turnova.

Z odborných pramenů připravil Otakar Grund 
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JIRÁNKŮV DŮM

Procházíme-li od železniční zastávky Turnov-město směrem k centru kolem honosné 
budovy s názvem Magic, málokoho už dnes napadne, že objekt zde původně vznikl 
jako tiskárna zakladatele knihtisku v Turnově, Jana Jiránka. Podrobně se o něm 
totiž zmiňuje historik Albert Pražák ve své knížce „Nezapomenutelní z Turnovska“,  
v publikaci, kterou právě tato tiskárna, jako jednu z mnohých, tehdy vytiskla  
a vydala. 
 Jan Jiránek se narodil 30. dubna 1856 v nedalekém Čtveříně jako syn tamního 
sedláka. Vystudoval obchodní akademii, na které získal znalost cizích řečí a osvojil si 
způsoby podnikání. Po jistý čas pak působil v turnovské Boháčkově provazárně jako 
cizojazyčný korespondent, ale brzy se osamostatnil a se svým přítelem, Matějem 
Koťátkem, založili velkoobchod s motouzy. Ale teprve až ve svých šestatřiceti letech 
se vyučil knihtisku v turnovské Slukově tiskárně, která tu vznikla v roce 1871. Tu 
pak za desítku let převzal a zdokonalil tak, že se později stala přední tiskárnou celého 
širokého kraje. V roce 1906 pak pro ni zbudoval tento veliký dům podle návrhu 
pražského architekta Jana Heindla. Jiránkova tiskárna se brzy stala známá po celé 
tehdejší Evropě, neboť se zde začaly vyrábět tiskoviny pro celou habsburskou říši 
způsobem litografie a světlotiskem. Například se zde moderním způsobem sériově 
tiskly školní nástěnné mapy, pro podnikatele a firmy různé obchodní tiskoviny, 
pozvánky, plakáty a propagační materiály. Jako jeden z prvních v Čechách začal 
Jiránek vydávat barvotiskové pohlednice ve spolupráci se známými malíři Janem 
Prouskem a Františkem Kavánem. Už v roce 1900 jich tak vystavoval dvaatřicet 
druhů na mezinárodní výstavě v Paříži, za které tam získal zlatou medaili. Pro 
domácí průmysl i cizinu pak tiskl například první obchodní knihy a znamenitě tak 
pozvedl svůj podnik. Vlivný historik J. V. Šimák mu dopomohl k tisku Macháčkova 
historického atlasu, což bylo tehdy považováno jako pozoruhodný technický  
i podnikatelský čin. Mladému profesoru Šimákovi pak vytiskl jeho Příběhy města 
Turnova, dílo, kterým autor upozornil odbornou i laickou veřejnost na bohaté dějiny 
zdejšího regionu. Později, v roce 1894, Jiránek vydal znamenitý spis Šedivého 
„Notářství podle práva rakouského“, který byl na svou dobu jediným právním 
podkladem tohoto druhu, a tedy považován za unikátní. Jiránek se tak v té době 
odvážně pouštěl do projektů světového zaměření. V místě bydliště však nebyl 
známý jen v oboru tiskařském. V mládí totiž prošel pražskou Tyršovou tělocvičnou, 
proto se v Turnově také významně zasadil o rozvoj Sokola a hned v roce 1883 stanul  
v jeho čele jako jeho jednatel a náčelník. „Jeho pílí a železnou kázní se sokolské hnutí 
na Turnovsku probudilo tak, že už za dva roky mělo přes dvě stě cvičících a stalo 
se příkladem v cvičební činnosti a národního uvědomění všem ostatním jednotám“, 
píše doslova ve své publikaci historik A. Pražák. Ten současně uvedl, že na Jiránkův 
průkopnický čin tenkrát upozornil starosta pražského Sokola Dr. J. Scheiner v roce 
1903 ve své slavnostní řeči při oslavě 40. výročí vzniku zdejšího Sokola. 
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 Po svatbě (1895) s Malvínou Fuxovou, dcerou pražského architekta, se 
rozvinula Jiránkova spolupráce s jejími příbuznými, bratry Buškovými na Sychrově, 
Dominikem, Konstantinem a Karlem (básníkem Bohdanem Kaminským). Společně 
proto vzájemným úsilím brzy překonali i potíže, které zavinila první světová válka 
a začali například tisknout zábavné i vědecké knihy, a to i v azbuce. Tiskárna se 
rozvíjela i po Jiránkově smrti (1925). Jeho žena Malvína se postavila do čela vedení 
podniku a do jeho vedení zapojila i jejich syny: Jaroslava, Vladimíra a Zdislava. Ti 
například otevřeli pobočný závod v Železném Brodě a do provozu zařadili i výrobu 
tehdejší novinky, barevných plakátů.
 Po druhé světové válce a znárodnění, naše generace pamatují architektonicky 
nepřehlédnutelný objekt už jen jako centrum zájmové činnosti mládeže, nově 
vzniklé organizace Pionýr, kde působily její různé zájmové kroužky. Mnozí z nás se 
jen nestačili divit, kde se zde vzaly obrovské zásoby kovových liter mnoha velikostí 
a typů, pryžová razidla nejrůznějších tvarů, matrice celých knižních stránek a hlavně 
důkladné a přehledné dřevěné regály či zbytky knihařských lisů. Teprve mnohem 
později jsme si uvědomili, že jsme se jen letmo mohli dotknout slavné historie, jejíž 
další rozvoj zastavil nově nastolený společenský řád.

Z podkladů publikace A. Pražáka čerpal Otakar Grund
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VZPOMÍNKA NA KOLEGU A PŘÍTELE

V sobotu 12. března 2022 zemřel v turnovské 
nemocnici ve věku 91 let Mgr. Dalibor Sehnoutka, 
středoškolský učitel, můj kolega a přítel. Dalibor 
byl první člověk, s kterým jsem se blíže poznal 
po mém příchodu na Střední zemědělskou školu, 
kde učil český jazyk, dějepis a občanskou nauku. 
Já byl začínající učitel odborných předmětů,  
s pedagogickou praxí jsem měl zkušenosti minimální, 
a proto jsem uvítal, když mě vedení školy nabídlo 
společné bydlení. Bydlel jsem s Daliborem rok na 
privátě u paní Smutné v Přemyslově ulici. Za tu dobu 

mě Dalibor seznámil se všemi nástrahami výuky na střední škole, prochodili jsme 
spolu Český ráj a o prázdninách jsme vyrazili i na Slovensko a do Maďarska. Při 
návštěvě Budapešti mě Dalibor překvapil. Chtěli jsme zajet k památníku tisíciletí, 
ale nenašli jsme cestu. Domluva s místními byla obtížná. Náhle se proti nám vynořil 
římskokatolický farář. Dalibor ho latinsky oslovil a poptal se na cestu. Faráře to tak 
překvapilo, že z počátku nebyl schopen slova. Nakonec se však domluvili – farář 
uměl německy.
 Po roce jsem se odstěhoval, ale přátelili jsme se dál. 
Vzpomínám na debaty ve sborovně školy, kde jsme se 
s kolegy scházeli před vyučováním a řešili všemožné 
problémy, a kde Dalibor měl vždy rozhodující slovo. Čas 
plynul a Dalibor se chystal na svou svatbu, které jsem 
se pochopitelně zúčastnil. Často jsem pak zajížděl do 
Troskovic, odkud pocházela Daliborova manželka Liduška 
a kam zajížděli na víkendy.
 V polovině šedesátých let se začala měnit politická situace. Dalibor se zapojil 
do dění, které slibovalo politické a hospodářské změny. Vstoupil do Klubu 
angažovaných nestraníků a v 1969 se zúčastnil i pohřbu Jana Palacha. Po nástupu 
normalizace mu tyto aktivity přitížily a bylo mu zakázáno dále vyučovat. Nesměl 
pracovat ani v Turnově a musel složitě dojíždět z Malého Rohozce, kde bydleli za 
prací do Liberce. Teprve po letech mohl pracovat v turnovské tiskárně jako korektor.
 Po zrušení školy jsem z Turnova odešel a stýkali jsme se méně. Po mém návratu 
do Turnova se naše styky opět obnovily a Dalibor mne 
přivedl do spolku rodáků, kde aktivně působil. Pomáhal 
jsem mu s vydáváním časopisu a zapojil se do práce výboru. 
Dalibor pracoval i pro město. Redigoval městskou kroniku 
a byl také po zásluze oceněn – obdržel čestné občanství 
města.
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Nezapomněl ani na školu, kde léta působil. Zúčastňoval se pomaturitních setkání 
a vždy byl srdečně vítán. V roce 2012 uběhlo 60 let od založení školy. Ačkoli byla 
škola již mnoho let zrušena, rozhodl se uspořádat setkání všech absolventů. Rád 
jsem se na této akci podílel. Vydali jsme Almanach, pozvali absolventy a čekali na 
výsledek. Přijelo více jak 600 absolventů a akce měla obrovský ohlas.
 V posledních letech trápily Dalibora zdravotní potíže, které ho omezovaly při 
chůzi, a proto se akcí spolku i setkání s absolventy nezúčastňoval. Přesto se o dění 
ve spolku i ve městě stále zajímal.
 Na poslední rozloučení přišlo velké množství absolventů školy i přátel. Odešel 
člověk, na kterého budeme dlouho vzpomínat.

Jaromír Ducháč

Prof. Dalibora Sehnoutku jmenoval Čestným občanem Turnova starosta města 
Ing. Tomáš Hocke. 

Foto: Otakar Grund
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Z ČINNOSTI SPOLKU

Besedy (16. 3.) s novým ředitelem 
Muzea Českého ráje, Mgr. Janem 
Prostředníkem, se zúčastnila dvacítka 
našich členů. Archeolog Prostředník 
nám vyprávěl nejen o zajímavých 
nálezech v českorajské oblasti, v údolí 
řeky Jizery, ale i v jejím širším okolí, 
sahajícím například až k nedalekým 
Příšovicím. Dověděli jsme se tak  
o mýtu Keltů, zejména pak o migraci 
tehdejších lidí, která náš původ 
řadí do širší vrstvy původního evropského kontinentu. Vysvětlil nám i zajímavé 
podrobnosti o tehdejším zpracování kamenných předmětů, nakonec i o čilém 
způsobu obchodování, které nás překvapily. Ředitel Prostředník bezvadně připravil 
v prostorách „Kamenářského domu“ i obrazovou prezentaci, takže o životě našich 
dávných předků jsme si mohli udělat názornou představu.

Tradičního vítání nových občánků města (19. 3.)  
v prostorách KCT Střelnice, se vedle radní Evy Kordové, 
pracovnic matriky Městského úřadu a společenské 
organizace Náruč, účastnili i zástupci našeho spolku, 
J. Karásková a O. Gund. Malé děti tak vedle pamětní 
medaile, vydané k 750. výročí založení města, dostaly  
i skládanku říkánek, hračku a od zástupců našeho spolku 
barevné blahopřání a pletené bačkůrky. Ty pro ně předem 
připravily seniorky z penzionu v Žižkově ulici.

V souladu s plánovaným záměrem vybraných poznávacích exkurzí do zajímavých 
regionálních výroben, jsme navštívili mimořádně úspěšnou soukromou firmu 
ELKOVO-ČEPELÍK na nedaleké Chutnovce. 23. března nám přálo počasí, 
takže krátká cesta auty i autobusem byla příjemná. Po dohodě s majitelem  
a zakladatelem firmy, panem Bohuslavem Čepelíkem, celý program exkurze 
připravil náš místopředseda Ing. Miloslav Carda. K našemu překvapení byla součástí 
návštěvy i dohoda o poskytnutí sponzorského daru spolku na jeho činnost, kterou 
pan Čepelík označil jako záslužnou. Předseda spolku O. Grund a jeho zástupce Ing. 
Milan Carda tak podepsali darovací smlouvu a poté se spolu s ostatními zúčastnili 
prohlídky výroben. Kvůli velké účasti členů (34), byla prohlídka rozdělena do dvou 
částí. Dnes velice prosperující firmu založil pan Čepelík v roce 1990 v místě svého 
bydliště, a to v jediné plechové garáži. Jako její jediný zaměstnanec s kvalifikací 
strojního zámečníka. Postupem let se firma rozrostla až na dnešních 77 zaměstnanců 
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s ročním obratem 120 milionů korun. 
Její roční zisky tak v posledních letech 
pravidelně dosahují 15-20 milionů. 
Firma se dnes orientuje na výrobu 
plechových průmyslových svítidel, 
přičemž 40 procent její produkce jde 
na export. Majitel postupně svým 
nesmírným úsilím dokázal vytvořit 
profesně i lidsky provázaný kolektiv, 
který se i v dnešních složitých 
podmínkách neustále rozšiřuje. 

Samotné prostředí firmy na nás zapůsobilo velmi příjemným dojmem, překvapil nás 
i vřelý vztah jejích zaměstnanců, který k ní mají. Je proto 
pochopitelné, že nové zaměstnance si vybírají pečlivě, 
dbají hlavně na jejich odborné znalosti i na solidnost 
jednání. K našemu překvapení nám pro všechny 
účastníky exkurze majitel připravil bohaté občerstvení 
ve formě venkovního rautu, při kterém odpovídal na 
veškeré i všetečné dotazy. Poznali jsme už řadu místních 
i okolních firem, ale z této návštěvy jsme si odnesli 
opravdu nádherné dojmy. Mnozí z nás si tak připomenuli 
vyprávění našich prarodičů, kteří hovořili o dřívějších 
firmách, kde panovaly téměř rodinné vztahy. Tady jsme 
to mohli vidět na vlastní oči.

Návštěva Galerie Josefa Jíry na Malé Skále (6. 4.) byla připravována ještě v době, 
kdy je běžně pro veřejnost uzavřena. Obětavý správce, pan Jan Votava nám však 
vyhověl a přivítal nás velmi přívětivě a s důvěrným výkladem, protože slavného 
malíře dobře znal. Na malém půdním prostoru bývalého statku je soustředěna snad 
jedna z největších sbírek obrazů českých malířů z 20. století, kterou se podařilo 
získat a instalovat. Podle slov správce k tomu přispělo i vedení obce, které umožnilo 
výstavní prostory nejprve získat, vyklidit a také patřičně upravit. Někteří z nás se ještě 

podívali na malbami vyzdobenou tzv. „Křížovou cestu“. 
Byla velká škoda, že jsme kvůli špatnému počasí nemohli 
uskutečnit předem domluvenou návštěvu současného 
maloskalského akademického malíře Jana Šimka, avšak 
jeho příslib do budoucnosti stále platí. Místní pohostinství 
bylo bezvadné, zato vedlejší místní cukrárna nás zklamala. 
Veliký výběr dobrot postrádal to nejdůležitější. Horkou 
kávu a místo k posezení. Nicméně zpáteční cesta domů 
vlakem proběhla za čilé výměny dojmů ze zajímavých 
obrazů a Jírova odkazu. 
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V závěru dubna (20. 4.) jsme se rozjeli v počtu skoro třiceti členů ke svým přátelům 
z rodáckého spolku v Hodkovicích nad Mohelkou. Ti nás čekali už na vlakovém 
nádraží, kde nás seznámili s historií malého městečka na trati mezi Turnovem  
a Libercem. Zajímavá byla i návštěva místního kostela. Hodkovice žily svým vlastním 
životem. Řada krámků a obchodníků zásobovala místní obyvatele a městečko tak 
bylo téměř soběstačné. Městečko mělo své kino, školu, školku; také spolková činnost 
tu byla na výborné úrovni, početní tu byli zejména Sokolové a divadelní spolek. 
Velká změna nastala v průmyslu, při vzniku velkoobchodu s bižuterií, podobná však 
o něco později při jeho přechodu do mnohem většího Jablonce n. Nisou. Velkou 
perspektivou pro městečko tu bylo zřízení letiště nedaleko nad ním. Bohužel, přišla 
německá okupace, Hodkovice se staly sudetským územím a strategicky důležité 
letiště zabrali nacisté. Německá polovina obyvatel tu měla rázem navrch. Po válce 
se v Hodkovicích rozjel výrobní podnik PAL-Autobrzdy, kde většina občanů našla 
své zaměstnání, rychle se obnovila i činnost spolků. Jeho dnešní aktivní členové jsou 
toho dokladem.

Další vítání nových občánků města (24. 4.) se 
zúčastnili naši zástupci, M. Hamadová a O. Grund. 
Ve foyeru KCT Střelnice opět malým dětem předali 
tradiční blahopřání a upomínkové bačkůrky, počet 
oslavenců se však „smrsknul“ na 16, takže celý obřad 
tentokrát skončil brzy před polednem.
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Ve středu dne 18. května 2022 se 
uskutečnil plánovaný výlet rodáků 
a přátel Turnova do Jablonce nad 
Nisou. Účastníci využili linkový 
autobus z Turnova. Celkem se výletu 
zúčastnilo 28 osob.
 Nejdříve se uskutečnila prohlídka 
Muzea skla a bižuterie, které se nachází 
v centru města nedalo od autobusového 
nádraží, a tam nás přivítala velmi milá 
paní a podala nám stručnou informaci 
o sbírkách, také byly k dispozici tři 
audiozáznamy, které nás mohly provádět po celé budově muzea, ale každý účastník 
si prohlížel krásné sbírky dle svého zájmu a svým tempem. Ukázky bižuterie sahají 
až do 19 stol. a vše bylo velmi pěkně nainstalováno v krásných vitrínách. Prohlédli 
jsme si zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých 
expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století 
a nově též Skleněný krystal.
 Skupina účastníků se po prohlídce vydala na kopec na Horní náměstí, kde bylo 
možno využít pestré nabídky jídel v restauraci Na Baště. Všichni byli spokojeni 
s kvalitou jídla a následně jsme pošli 
procházkovým tempem až k hrázi 
přehradní nádrže Mšeno. Počasí nám 
přálo, u hráze bylo vidět hejno kaprů, 
kteří jsou již zvyklí na nějaké sousto 
od lidí, kteří je tam chodí pozorovat.
 Po procházce po hrázi přehrady 
jsme se pak vraceli zpět parkem pod 
hrází a zamířili do nedaleké vyhlášené 
cukrárny Venezia na kafíčko a nějaký 
ten zákusek.
 Autobusové spojení zpět do Turnova bylo bez problémů, nebylo třeba spěchat  
a je možno říci, že se výlet do Jablonce nad Nisou vydařil.

Ing. M. Bornová

V rámci oslav 750. výročí založení města jsme se rozhodli instalovat pamětní 
desku zakládajícím členům našeho spolku, kteří na jaře roku 1991 uskutečnili 
svoji vizi – založit Spolek rodáků a přátel Turnova, a to po vzoru slavného rodáka, 
historika Josefa Pekaře. Do obelisku u Stromu milénia, lípy, kterou někteří z nás 
v roce 2000 v Městském parku u letního kina zasadili, jsme vložili pamětní desku 
těmto občanům: MUDr. J. Šolcovi, M. Hrazdirovi, A. Svobodovi, J. Hajflerovi,  
V. Hakenovi aj. Kreysovi. Grafický návrh podle našich základních představ vytvořila 

Muzeum skla a bižuterie Jablonec n/N.
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paní Hana Srbová z Tatobit, samotnou 
desku z bronzové slitiny pak vyrobil 
dílenský mistr turnovské „Šperkařské 
školy“ Tomáš Mikule. Slavnostního 
odhalení v komorní podobě se také 
zúčastnil starosta Turnova Ing. 
Tomáš Hocke, který krátce hovořil 
o důležitosti spolkové činnosti  
v městech a obcích, která se tak navrací 
k prvorepublikovému stylu veřejného 
života. V závěru doporučil členům 
spolku přivést do svých řad i zástupce mladší generace, o což se jeho členové marně 
snaží. Příjemná byla i návštěva zástupců rodáckého spolku z Hodkovic n. Mohelkou. 
Krátce nato několik členů, převážně výboru spolku, odjelo položit kytici k Pekařově 
rodinné hrobce v Jenišovicích a k jeho památníku na Malém Rohozci.

Slavnostní koncert v chrámu Narození Panny Marie v Turnově (22. 5.), který 
jsme uspořádali k 750. výročí na výzvu Města Turnova, nám dal hodně starostí. 
Chtěli jsme občanům i hostům představit všechny tři pěvecké sbory, které po léta 
úspěšně reprezentovaly naše město v řadě českých měst i v zahraničí. Nejdříve 
bylo nutné přesvědčit dirigenty a zástupce vedení všech těles, domluvit a hlavně 
sjednotit vhodný repertoár. Kvůli slavnostnímu okamžiku se nám podařila pozvat 
i významné sólisty. Na naši výzvu slíbila účast známá sopranistka, profesorka 
Mezinárodní konzervatoře v Praze, paní Jana Ryklová, externí sólista Národního 
divadla v Praze, pan Jakub Pustina, které na klávesy doprovodil dirigent orchestru 
Národního divadla v Bratislavě, pan Branko Ladič. K přítomným krátce promluvil  
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i starosta města Ing. Tomáš Hocke, v průběhu nedělního odpoledne tak v zaplněném 
největším turnovském kostele pak vystoupily pěvecké sbory: Antonín Dvořák 
pod taktovkou Bohuslava Lédla, Musica Fortuna pod vedením Vítězslava Čapka 
a Carmina ZUŠ Turnov, pod vedením Daniely Nechutné. V závěru pak zazpívaly 
sbory Musica Fortuna a Carmina společně se sólistkou J. Ryklovou, Weberovo Pie 
Jesu. Tuto nákladnou akci se podařilo uskutečnit díky finančnímu příspěvku Nadace 
J. Klimenta v Praze.

Ve středu dne 8. 6. se uskutečnil výlet rodáků a přátel Turnova na Sychrov. Celkem 
se této akce zúčastnilo 28 turnovských rodáků a cesta tam se uskutečnila vlakem  
z hlavního nádraží v Turnově do druhé žel. stanice směrem na Liberec. Cílem výletu 

byla především prohlídka zámku, která byla zajištěna od 13.00 hodin. Jednalo se  
o okruh zejména po reprezentačních místnostech zámku, jako novogotickém klenotu 
rodu Rohanů. Někteří rodáci se vydali na procházku zámeckým parkem a popř.  
i na prohlídku přilehlých sklepení. Současně bylo také možno navštívit v prostorách 
objektu bývalé konírny na čestném dvoře i výstavu českých korunovačních klenotů. 
Autorem těchto znamenitých korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých 
a evropských zlatníků Jiří Urban. Také bylo možno shlédnout doprovodné video, 
zachycující detaily postupu výroby a přesnou repliku korunovačního meče zhotovil 
zbrojař Patrik Bárta.
 Někteří rodáci využili možnost nabízeného občerstvení 
v okolí zámku a odpoledne se 20 účastníků vydalo do 
zahrady manželů Špačkových na prohlídku jejich kaktusů. 
Jednalo se již o poměrně rozsáhlou sbírku a bylo co 
obdivovat. Závěrem nám ještě paní Špačková zazpívala 
několik pěkných písniček i s kytarovým doprovodem.
 Zpět jsme se vydali linkovým autobusem k terminálu v Turnově.
 Počasí nám celý den přálo, svítilo sluníčko a bylo krásně teplo, což také přispělo 
ke zdařilému průběhu celé akce.

Zapsala Ing. M. Bornová
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KAŠNA NA TURNOVSKÉM NÁMĚSTÍ JE OPRAVENA

Snad poslední opravy se letos dočkala kašna, která původně zdobila turnovské 
náměstí. Její kamenná podoba zde byla postavena v letech 1847 až 48. Ta však 
byla odstraněna zdejšími komunisty v dubnu 1953, také jako „nevhodný církevní 
symbol“. Plocha náměstí tak byla rozšířena pro parkovací prostory a na tehdejší 
shromáždiště lidu, kterému kašna údajně překážela. Její pískovcový kámen byl 
použit do základů stavby nového letního kina.
 Po roce 1991, kdy byla znovu obnovena činnost našeho spolku, se několik jeho 
členů v čele s Janem Kreysou, zasadilo o výstavbu její repliky. Veřejnou sbírkou 
bylo v roce 1997 od členů spolku a občanů města získáno na 300 tisíc korun, na 
přímluvu paní Mileny Šolcové milionovou částku přidal tehdejší mecenáš Bohuslav 
Jan Horáček. V říjnu 1998 byla stavba, provedená firmou Kožíšek-Němcová, městu 
slavnostně předána, avšak o něco později se ukázalo, že kamenné zdivo vodu 
propouští. Nepomohly dodatečné izolační nátěry, umělohmotná výplň, dokonce 
ani následná „olověná vana“. Teprve poslední oprava, provedená olověnou výplní 
panem Petrem Ničem, má zabránit prosakování vody na turnovské náměstí. Cena 
poslední opravy v hodnotě 837 440 korun, společně s cenami předešlých oprav, 
tak zhruba dosahuje tehdejších pořizovacích nákladů repliky původní kašny. To je 
nespornou výzvou k tomu, aby veškeré práce v městě byly prováděny na základě 
kvalitních projektů a zejména pod pečlivým dozorem odborných pracovníků.

Otakar Grund
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LETNÍ KONCERTY 
VÁŽNÉ HUDBY
XXII. ROČNÍK

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA z. s.
pořádá

V HUSOVĚ SBORU V TURNOVĚ 

Sponzoři XXII. ročníku Letních koncertů vážné hudby v roce 2022 finančně podpořili:
Město Turnov, MUDr. Marcel Nesvadba, Nadace B. J. Horáčka Č. ráji, František Zikuda 
– vodohospodářské stavitelství Turnov, Ing. Václav Formánek – TRIMA s. r. o. Turnov, 

Ing. Vladimír Sejval – Prodejna Delikates Turnov.

9. července 
Jana Ryklová 

(soprán) a její host
Viktor Darebný 

(klavírní doprovod)

30. července
Jan Adamus 

(hoboj, angl. roh)
Sylvie Šolcová 

(harfa)

13. srpna 
Jakub Pustina 

(tenor) a jeho hosté
Branko Ladič 

(klavírní doprovod)

27. srpna 
Kvartet učitelů 

ZUŠ Turnov
Bohuslav Lédl 

(klavírní doprovod)

ZAČÁTKY KONCERTŮ V 16.30 HODIN, PROSTORY KOSTELA 
BUDOU PO JEJICH ZAHÁJENÍ UZAVŘENY

Jednotné vstupné pro osoby starší 15 let je 100 Kč
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hlavním bodem jednání bude program 
květnové oslavy 30. výročí založení spolku 

a 750. výročí založení našeho města. 

občerstvení zajištěno

výbor spolku

VALNOU HROMADU 
SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na

která se bude konat v pátek 30. září 2022
od 14.00 hodin

v konferenčním sále Hotelu Karel IV. v Turnově

Pozn.: tato v. h. není tzv. „volební“
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Spolek založil v Praze turnovský rodák, historik, 
prof. Josef Pekař. 

Jeho činnost byla záhy přerušena německými nacisty, 
později i komunisty. K jejímu obnovení došlo v Turnově  

až na jaře r. 1991 osvícenými občany: 
MUDr. J. Šolcem, M. Hrazdirou, A. Svobodou,  

J. Hajflerem, B. Hakenem a J. Kreysou. 
Spolek i s pobočkou v Praze pokračuje dále  

v Pekařových myšlenkách. 
Výbor SRPT a Město Turnov-květen 2022


