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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: 

 Vodník u rybníka v Hamru na Jezeře  (JD) 

Horolezci v Příhrazech (JD) 

  
 

 

 

 

 

Upozornění 

Vývěsní skřínka spolku přemístěna o 20 m směrem k průchodu do parku. 
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Výročí roku 

 V letošním roce vzpomeneme 700 let od narození 

českého krále a římskoněmeckého císaře Karla IV. (1316-

1378), jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin. 

Navázal na zahraniční politiku svého otce Jana Lucembur-

ského a přinesl českým zemím nebývalý rozkvět. Pražské 

biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství, založena uni-

verzita, vybudována řada staveb, z nichž některé můžeme 

obdivovat ještě dnes.  

 Mládí strávil ve Francii, kde získal značné vzdělání, 

po návratu do Čech vykonával funkci moravského mar-

kraběte. V roce 1346 získal římskou královskou korunu a 

po smrti svého otce se stal českým králem. 

Byl čtyřikrát ženat – Blanka z Valois byla sestrou 

francouzského následníka trůnu, zemřela velmi mladá, 

Anna Falcká přinesla zemi Horní Falc, Anna Svídnická, s kterou se v jejích 14 letech téměř 

čtyřicetiletý oženil, byla matkou pozdějšího krále Václava IV a přinesla zemi část Slezska. 

Alžběta Pomořanská byla matkou císaře Zikmunda. 

Významnou součástí Karlovy politiky byla snaha rozšířit území českého státu – připo-

jením Dolní a Horní Lužice, Horní Falce a části Braniborska zaujímal český stát největší roz-

lohu ve své historii. Tohoto rozšíření území dosáhl zčásti bojem, více však výhodnými sňat-

ky. 

 Mezi jeho další činnosti patří založení pražské univerzity r. 1348, která byla první 

univerzitou severně od Alp. Skládala se z fakulty teologické, právnické, lékařské a artistické 

(tj. filozofické). V čele stál kancléř, kterým byl zvolen arcibiskup Arnošt z Pardubic.  Pro 

důstojné a bezpečné uložení korunovačních klenotů nechal vybudovat gotický hrad Karl-

štejn. Nejcennější částí hradu je drahokamy zdobená kaple 

sv. Kříže, na jejíž výzdobě se podílel proslulý mistr Theo-

dorik. Prahu rozšířil o Nové Město pražské se třemi ná-

městími – Václavským, Karlovým a Senovážným. Město 

mělo síť pravoúhlých, nezvykle širokých ulic a jeho hrad-

by obklopovalo území o rozloze 360 ha. Nechal postavit 

most přes Vltavu, který nese jeho jméno, a řadu dalších 

architektonických skvostů, např. kostel Panny Marie 

Sněžné, klášter Na Slovanech a další. 

Zemřel v Praze 29. listopadu 1378 ve věku 62 let. 

V mnoha českých a moravských městech připomí-

nají Karla IV. názvy ulic, náměstí či další památkové ob-

jekty. Ani Turnov na něj nezapomněl. Snad každý občan 

města zná restauraci U Karla IV. a někteří si všimli i plas-

tiky na průčelí budovy. Tak i naše město má připomínku 

na Otce vlasti Karla IV. Protože restaurace slaví letos vý-

ročí, požádali jsme pana Bohumila Kováře o vzpomínku 

na historii hotelu. Jeho příspěvek přinášíme v samostatném článku.                                                                  

 

Jaromír Ducháč  
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95 let s Karlem IV. 
 

Jsou výročí, která si připomíná celý národ. Jiná jsou důležitá jen pro úzký okruh lidí. 

Mezi ta velká jistě patří sedmisté výročí narození Karla IV.. Mezi malá patří 95 let rodiny 

Kovářových u Karla IV. v Turnově. 

„HOSTINEC NA NOVÉM MĚSTĚ U KARLA IV.“ byl založen okolo roku 1890, kdy 

hospodářská usedlost byla přebudována na hostinec. Proč do svého názvu vložili předchozí 

majitelé jméno slavného panovníka, se nám nepodařilo zjistit. Ale víme, že v roce 1921 tuto 

hospodu koupila naše rodina Kovářových, která se od té doby snaží ji zvelebovat, aby nebyla 

ostudou jména Karla IV. Bohužel všech devadesát pět let nám nebylo umožněno plně využít. 

První potíže nastaly v roce 1940. Hospoda, která byla zatím přebudována na malý hotel s 

deseti hostinskými pokoji a rozšířena o oblíbenou taneční kavárnu, byla obsazena německý-

mi okupanty. V hotelových pokojích byly zřízeny kanceláře německé armády, taneční zábavy 

byly zakázány. Z hotelu se opět stala hospoda. 

Po osvobození naší země v roce 1945 se zdálo, že nucená přestávka skončila a bude mož-

no pokračovat v rozvoji. Na úvěr byla přistavena vinárna, rozšířena kuchyně, z nájemných 

bytů byly vybudovány další hotelové pokoje. To vše do roku 1951, kdy objekt zabrala tento-

krát česká armáda. Z hotelu se stal Dům armády, naše rodina byla vystěhována do holobytu. 

Zůstal jenom dluh za provedené přestavby. Ten armáda nepřevzala a naše rodina ho musela 

dlouhá léta splácet. 

Když pominul porevoluční boom armády, kdy v hotelu byly ubytovány rodiny důstojníků, 

byl objekt převzat Komunálními službami Turnov, (později RaJ Turnov). Ty hotel začaly 

opět využívat k původnímu účelu. 

V roce 1969 byla turnovská kasárna zabrána Sovětskou armádou, která k nim připojila bez 

jakéhokoli ptaní i hotel Karel IV. V hotelu bylo provedeno mnoho přestaveb, bohužel ne nej-

lepších. Splachovací záchody byly nahrazeny tureckými, z taneční ka-

várny se stalo kino, z restaurace důstojnický klub, v hotelových poko-

jích bydlely rodiny ruských důstojníků. 

V roce 1991, kdy Rusové konečně opustili Turnov, vrátil se po více 

jak dvaceti letech hotel Karel IV. opět naší rodině. Bohužel v nepouži-

telném stavu. Protože nikdo ze zbytku rodiny neměl žádné zkušenosti s 

provozováním hotelu, bylo naším prvotním záměrem hotel prodat. 

Stav, ve kterém byl, však poctivé zájemce odrazoval, podvodníkům jsme naštěstí nenaletěli. 

A tak vzniklo rozhodnutí neprodávat, začít sami. Začátky byly zoufalé. Přesto se podařilo 

postupně uvést hotel do provozu, zmodernizovat a nadále rozšiřovat. Dnes se řadíme mezi 

nejznámější podniky v kraji, jsme mnohonásobnými nositeli zlaté regionální certifikace. V 

hotelu již trávilo svoji dovolenou mnoho známých osobností z politického, kulturního i spor-

tovního světa. Svá předzápasová soustředění u nás mají národní i ligová mužstva nejoblíbe-

nějších sportů. Jsme dlouhá léta hostiteli atletů Daňkova memoriálu. Naše dobře vybavené 

společenské prostory byly svědky slavných svateb, srazů a shromáždění. To nejlépe ukazuje 

na stabilitu a kvalitu našich služeb. Příznivý čas trvá tentokrát již dvacet pět let. Snad se nám 

ho podařilo dobře využít. 

95 let je ojedinělým výročím. Nevíme, zda se na Turnovsku může někdo další něčím po-

dobným pochlubit. Docílit, aby se na nás vzpomínalo jako na našeho patrona Karla IV. i po 

sedmi stech letech, se nepodaří. Ale ta stovka se již blíží. 

Bohumil Kovář, rodák turnovský 
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Josef Smítka, 21. 12. 1919 – 27. 3. 1945 

Je to již 71 roků od osudového okamžiku, kdy 

před hlavněmi popravčí čety v Malé pevnosti v Terezíně 

vyhasl život turnovského rodáka Josefa Smítky. Na po-

praviště ho doprovodili jeho kamarádi, bratři Karel a 

Václav Chlumovi, také z Turnova, a německý spolulezec 

Čeněk Schwarzbach. Smítkovi tak bylo umožněno dožít 

se pouze 24 let. Jeho životní příběh je tak mimořádný, že 

se nezapomenutelně zapsal nejen do povědomí svých 

vrstevníků, ale stal se trvalou součástí paměti celého kra-

je. Nesporně se stal ikonou několika generací pískovco-

vých horolezců Českého ráje a zapsal se též do historie 

odporu k německé okupaci v naší zemi ve II. světové 

válce. 

Vyrůstal ve vzorné péči své rodiny jako sportovně 

nadaný hoch. V jinošském věku vyvíjel aktivitu v řadě 

sportů, mezi nimiž měl předpoklady dalšího růstu zejmé-

na v boxu a plachtění. V osmnácti létech (v roce 1937) 

jako student průmyslovky se dostal do party výborných chlapců – horolezců ze skal rodného 

Českého ráje. Tento životní krok se stal osudem pro všech dalších 6 let jeho předčasně ukon-

čeného života. Mezi horolezeckou partou získal vynikající kamarády, postupně vyzrál jako 

technicky uznávaný a špičkový horolezec a nasál a pevně přijal životní filozofii spravedlivé-

ho a vlasteneckého smýšlení. Vzniklo tak nerozborné přátelství s Vladimírem Procházkou-

Chroustem, Ladislavem Vodhánělem-Fifanem a levicově zaměřenými bratry Chlumy. Ve 

skalních oblastech Českého ráje, zejména na Hruboskalsku, v Příhrazích a Klokočských ska-

lách, se Smítka stal nejen uznávanou autoritou co do sportovní výkonnosti, ale i při zavádění 

lezecké kázně a pořádku ve skalách. Neunikl ani patřičné pozornosti v celostátní péči o tento 

sport. Jeho prvovýstupy ve skalách jsou horolezcům dostatečné známé a doposud i po létech 

uznávané technickou náročností a smělým řešením. Mezi nejvýznamnější patří Kouřová ces-

ta na Daliborku, severní cesta na Dominův kámen, Samotář, spára zvaná Rakev v Příhrazích, 

Lengáčova cesta na Bránu a další. 

Smítkova zásluha o rozvoj horolezeckého sportu kromě špičkových výstupů ve ska-

lách spočívá ve výchově horolezeckého dorostu. Přivedl do skal mladé kluky, stal se jejich 

učitelem, rádcem, kamarádem a autoritou. Z mnoha nelze opomenout Ríšika Karouška          

(pozdějšího akademického sochaře, který zahynul pod Huascaranem), Jaroslava Janků-

Kujana, Aliho Grafa, Lumíra Jisla a další. Magický vliv měl na válečná „mrňata“ z Mašova, 

z nichž vyrostli vynikající horolezci. 

V době ohrožení republiky projevil svoje vlastenecké city mimo jiné tím, že se přihlá-

sil k akci 1000 pilotů republice a v roce 1939 se stal nejmladším pilotem našeho státu. Po 

německé okupaci vyjadřoval nesouhlas s německým útlakem proti našemu lidu. Spolu s ka-

marády ze skal se zapojil do činnosti nejznámější odbojové skupiny na Turnovsku pod vede-

ním Viléma Hořeního, hostinského z Jenišovic. Konspirativní sabotážní záměry byly přeru-

šeny zatčením vedení této skupiny. Po totálním nasazení v Německu utekl ihned zpět do pro-

tektorátu, schovával se na různých místech, převážně ve Skaláku. Mimořádnou odvahu pro-

kázal útěkem po zatčení ze 4. poschodí z policejní služebny v Praze. 
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Fifan-Vodháněl, Chroust-Procházka, Josef Smítka 

Měl jsem to štěstí, že jsem jako 13–15letý kluk Josefa Smítka osobně poznal. Považo-

val jsem ho jako svého „guru“, kamaráda v lezení a učitele moderní horolezecké techniky. 

Prožili jsme v jeho blízkosti ve Skaláku spolu s dalšími kamarády nezapomenutelné chvíle v 

posledních dvou letech před 

jeho zatčením (1943 – 44). 

Moc nám lichotila jeho po-

chvala, když jsme jako čtr-

náctiletí kluci ve složení 

Svatoš – Machaň – Kysela 

poprvé vylezli na Kapelníka 

ve Skaláku. Přišel za námi 

ten den do bivaku, otevřel 

svoje srdce a velice odušev-

něle rozvíjel svoje předsta-

vy, jak se po válce budeme 

společně radovat z výstupů 

ve Vysokých Tatrách nebo 

jiných velehorách. Byl ten 

večer úplně jiný, než jak jsme ho doposud znali. Několikrát zdůrazňoval, že pro Němce pra-

covat nikdy nebude. Důvěřoval nám a svoji situaci nijak nezakrýval. Poznali jsme ho jako 

člověka velice jemného s mimořádným citem k přírodě. Tento poznatek potvrzují již téměř 

80 let staré jeho dopisy kamarádce Jitce z doby studia na průmyslovce v Kutné Hoře, které 

se mně dostaly loni do ruky. „V nich vyjadřuje svoje pocity, jaké to je ...spát znovu sám v 

lesích....toulat se krajinou lesů po skalách ….poznávat divokou krev pasoucích se srnek...“. 

Byl fyzicky velice hezký chlapec, líbil se děvčatům a všeobecně byla známá jeho epizodka s 

vdanou o 10 let starší spisovatelkou dívčích románků Vlastou Štáflovou. Byli jsme velice 

smutní, když na přelomu let 1944 – 45 Smítka a některé jeho druhy zatkla policie a Gestapo. 

Na Štědrý den 1944 jsme s Radanem Kuchařem ze skal vedle Majáku pozorovali, jak naši 

policajti vedou zatčeného jednoho z bratrů Chlumů, a to jsme si již velice realisticky uvědo-

mili, že je situace velice vážná. 

Život Josefa Smítka v sobě skrývá silný náboj a přímo volá k literárnímu, event. fil-

movému zpracování. Vlastenecké cítění a obětovaný mladý nadějný život Smítka si nesporně 

pozornost literárních autorů zaslouží, zejména proto, že podobných vzorů není nadbytek. 

Tohoto úkolu se ujal Jiří Urban, autor několika úspěšných novel. Nejznámější je jeho román 

Habermanův mlýn ve filmovém zpracování. S velkým zájmem jsem proto před rokem oče-

kával životopis Smítka, sepsaný tímto spisovatelem formou románu Tenkrát v ráji. Bohužel 

život Smítka popsaný v románu je velice vzdálen skutečnosti. Ústředním motivem Urbanova 

díla je milostný vztah mladého horolezce Smítka a zralé světem protřelé spisovatelky dívčích 

románků Vlasty Štáflové. Jedna epizoda ze života Smítka se stala nosným tématem celého 

románu. Fabulace některých příběhů je značně vzdálená realitě, takže se vzpomínka a pa-

mátka na popraveného vlastence posouvá do jiné polohy. S tímto pojetím by kamarádi Smít-

ka jistě spokojeni nebyli. Filmové zpracování tohoto románu, které bylo doprovázeno hluč-

nou reklamou, je očekáváno jak horolezeckou veřejností, tak i přáteli ze skal a turnovskými 

rodáky s určitými obavami. 

Drahoš Machaň 



Časopis Náš Turnov č. 52 – červen 2016, strana 7 
 

Nový sportovní areál v Turnově. 

 

Letošní rok je pro turnovskou nejen sportovní veřejnost značně významný. Po létech 

čekání začala výstavba sportovního areálu v Maškově zahradě a již loňského roku se podaři-

lo dokončit výstavbu krytého zimního stadionu.  

Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. října za 

účasti mnoha hostů a velkého zájmu veřejnosti. Bylo 

sehráno i přátelské hokejové utkání. Od 29. října pak 

začala bruslařská sezona, která trvala až do 3. dubna le-

tošního roku. Za tuto dobu se na stadionu sehrálo mnoho 

hokejových utkání, uskutečnil se dětský karneval a pře-

devším stadion využili bruslaři, kterých přišlo více než 

31 000. Za dobu trvání sezony navštívilo stadion přes 

100 000 diváků.  

Po skončení sezony proběhlo v sobotu 2. dubna 

před stadionem slavnostní odhalení pamětní desky Ludvíka Koška, po kterém ponese stadion 

jeho jméno. Akce přilákala opět veliké množství diváků, 

kteří již od rána sledovali historickou vojenskou techniku, 

kterou přivezli členové roty Nazdar z Bakova n. Jizerou. 

Akt odhalení desky začal odpoledne ve 14.00 hod za účasti 

vzácných hostů. Nejvýznamnější postavou byl brigádní 

generál Emil Boček (93 let), poslední žijící pilot stíhací 

perutě RAF. Mezi další hosty patřili i zástupci Armády 

ČR, zástupci krajského úřadu, rodinní příslušníci L. Koška 

a jeho kamarádů, kteří tragicky zahynuli v roce 1944. Po 

slavnostních projevech odhalil generál Boček pamětní 

desku a pak se neúnavně podepisoval návštěvníkům akce. Na závěr slavnostního odpoledne 

proletěla nad stadionem historická letadla. Ludvíku Koškovi, který v mládí hrával hokej, je 

v tomto čísle věnován samostatný článek. 

Na Den vítězství 8. května byla připravena další akce 

– slavnostní otevření letní části areálu Maškovy zahrady. 

Slavnost začala již dopoledne položením věnců  obětem vál-

ky ve Skálově ulici a pokračovala v areálu Maškovy zahra-

dy. Na úvod vystoupili všichni ti, kteří k vybudování areálu 

přispěli. Po přestřižení 

pásky pak následovalo 

pokřtění koupaliště 

skokem starosty a mís-

tostarostek města do 

bazénu. Příznivé počasí umožnilo mnoha účastníkům 

zkusit vodu v bazénu, skluzavky a tobogán. Mnozí sle-

dovali i přehlídku vojenské techniky, hudební vystoupe-

ní a poseděli i v restauraci, která je součástí areálu. 

Všem se moderní koupaliště i další sportovní zařízení 

líbilo a především děti si v létě areál užijí. 

Jaromír Ducháč 
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Příběh Ludvíka Koška 

Ludvík Košek se narodil 10. prosince 1916 v Turnově do rodiny Josefa Koška bydlící-

ho v Jiráskově ulici číslo popisné 105. Po absolvování obecné a třech tříd měšťanské školy 

se vyučil na odborné pokračovací škole strojním zámečníkem. Byl velikým sportovcem. Ze 

všeho nejvíce měl rád hokej, který hrál za místní hokejový klub LTC Turnov a patřil k jeho 

nejvýraznějším hráčům. Spolu s klubem do-

sáhl v hokejových utkáních mnoha úspěchů. 

V roce 1936 byl odveden do československé 

armády a zařazen k vykonání presenční 

služby do školy leteckého dorostu v Prostě-

jově. Krátce po jeho umístění k letectvu ab-

solvoval poddůstojnickou školu v Praze 

Kbelích. Následně byl vycvičen jako polní 

letec - střelec. V roce 1938 pak prošel ještě 

autokursem taktéž v pražských Kbelích. Vo-

jenskou službu ukončil v hodnosti desátníka 

letectva. Po okupaci zbytku Československa 

v březnu 1939 začal přemýšlet nad útěkem 

do zahraničí. Dne 13. července 1939 utekl 

do Polska, kde se stal příslušníkem Československého legionu. Zde se také upsal k pětileté-

mu závazku služby u francouzské Cizinecké legie, který mohl být zrušen tehdy, když v Ev-

ropě vypukne válečný konflikt. Koncem července byl přesunut do přístavu v Gdyni, odkud 

vyplouvala loď Chrobry do Francie. O tři dny později se vylodil spolu s více než pěti sty dal-

šími v přístavu v Boulogne. Téměř měsíc čekal na vyřízení své žádosti, až konečně 24. srpna 

byl zařazen v hodnosti soldat do legie. Netrvalo však dlouho a vypukla druhá světová válka a 

Ludvík byl z legie propuštěn. Ještě v září byl odeslán do Chartres západně od Paříže, kde se 

nacházelo mnoho československých letců. Začátkem října mu byla přiznána hodnost četaře a 

o měsíc později přišlo i povýšení francouzské do hodnosti caporal. Obdržel zde služební čís-

lo L-229. Na Nový rok 1940 byl přemístěn do jihozápadní části Francie, na základnu v Pau. 

Zde procházel střeleckým výcvikem a seznámením s francouzskou technikou. Jako většina 

našich bombardovacích letců ani Ludvík nezasáhl do operačního létání proti nepříteli, a to 

kvůli špatné organizaci na francouzské straně. Setrval zde až do konečné porážky Francie. 

Tehdy se mu podařilo dostat do transportu generála Viesta, který odplul z přístavu Port Ven-

dres 26. června do Anglie. Po dvanáctidenní plavbě se konečně vylodila skupina v přístavu 

Liverpool. Odtud putoval k letecké skupině, která sídlila v Cholmodeley Park v hrabství 

Cheshire. Netrvalo dlouho a byl odeslán k bázi RAF Cosford a v britské hodnosti AC2 pod 

číslem 787228 byl přijat k Royal Air Force. Koncem července byl opět přesunut, tentokrát 

již k operační jednotce, kterou byla československá 311. bombardovací peruť sídlící v Ho-

ningtonu. Peruť operovala na letadlech typu Vickers Wellington Mk. IC. A od září 1940 se 

peruť účastnila strategického bombardování Německa a okupovaného území. V srpnu byl 

povýšen do hodnosti sergeant. Svůj vůbec první operační let podnikl 14. října v posádce Sgt. 

Jaroslava Baly. Cílem tohoto náletu bylo přístavní město Le Havre, kde se ještě nedávno se-

řaďovalo německé invazní vojsko. V den státního svátku 28. října byl povýšen do českoslo-

venské hodnosti rotného. Tehdy byl také přeřazen do posádky kapitána Josefa Ocelky, poz-

dějšího 2. velitele 311. perutě. S ním, až na drobné výjimky, létal jako zadní střelec do červ-
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na 1941. Kapitán Ocelka patřil k nejvýraznějším a nejzarputilejším velitelům posádek a poz-

ději i perutě. Také ho jako jednoho z prvních našich bombardovacích letců Britové vyzna-

menali leteckým řádem DFC. Byl známý tím, že až šestkrát nalétával na cíl, aby umožnil 

navigátorovi přesně zaměřit, to vše v nejprudší protiletadlové palbě. Během té doby se Lud-

vík zúčastnil více než dvaceti operačních letů, za což byl v březnu 1941 vyznamenán česko-

slovenskou medailí Za chrabrost, na jaře prvním a druhým československým Válečným kří-

žem 1939 a povýšen do hodnosti rotmistra letectva v záloze. Ve výčtu cílů jeho náletů se čas-

to objevují přístavy Wilhelmshaven, Brémy, Lorient, Kiel, Ostende, Brest nebo města Kolín 

nad Rýnem, Hannover, Düsseldorf, Hamm ale i samotné centrum Třetí říše Berlín. V červnu 

1941 jej od perutě vyslali do pilotního výcviku. Poslední červnový den byl přemístěn k 1. Air 

Crew Receiving Center v Londýně, kudy procházeli noví kadeti na post pilotů. Zde zůstal 

měsíc, než byl přesunut k 3. Elementary Flying Training School na základně RAF Shellin-

gford. Byla to škola základního pilotního výcviku, kde Ludvík létal s jednomotorovými leta-

dly typu Tiger Moth. Koncem roku byl odeslán k 5. Personnel Deployment Centre, kde vy-

čkával na transport do Kanady. Dne 5. ledna 1942 je prezentován u 3. Service Flying Trai-

ning School v kanadském městě Calgary. V tomto pokračovacím výcviku pro budoucí piloty 

bombardovacích letadel zůstal až do konce června. Ještě předtím mu byl ale udělen britský 

pilotní odznak a stal se tak právoplatným pilotem. Zbývala mu ale ještě poslední část ope-

račního výcviku, proto byl odeslán znovu do Velké Británie, kde počátkem srpna nastoupil k 

11. Advanced Flying Unit na základně RAF Shawbury. Byla to operační fáze výcviku, kde 

trénoval se svou budoucí posádkou. S tou byl v polovině září odeslán zpět k 311. bombardo-

vací peruti, která sídlila na základně RAF Talbenny, operující se stroji Vickers Wellington 

Mk. IC. v rámci pobřežního letectva RAF. Zde je nutné uvést na pravou míru to, že se neléta-

lo jen u pobřeží, nýbrž do hloubky Atlantiku a Biskaje. Tyto patroly se zaměřovaly hlavně na 

hledání nepřátelských ponorek a hladinových plavidel, které rušily zásobovací tepny směřu-

jící do či z Británie. Patroly v této době čítaly v průměru 1000 

námořních mil, což je v náletovém čase 8-10 hodin. První ope-

rační let na sebe nenechal dlouho čekat a již 19. září podnikl 

jako druhý pilot posádky Vladimíra Nedvěda protiponorkovou 

patrolu nad Biskajským zálivem. Za zmínku stojí let z 29. září, 

kdy posádku napadli tři dálkoví stíhači Junkers Ju 88. Po pěta-

dvacetiminutovém souboji, opustili Němci pole, z nichž jeden s 

evidentně těžkým poškozením motorů. O několik dní později 9. 

října zase posádka zpozorovala nepřátelský torpédoborec, který 

proti nim zahájil střelbu flakem. V tu dobu také opustil svou 

posádku a létal až do začátku prosince s různými kapitány. S 

posádkou Jana Irvinga například 15. října zpozorovali dva ne-

přátelské motorové čluny. Dne 26. října byl vyznamenán již 

třetím československým Válečným křížem 1939 a o dva dny 

později na státní svátek byl povýšen do hodnosti štábního rot-

mistra letectva v záloze. Dalším nebezpečným soubojem se stíhači prošel 23. listopadu v po-

sádce P/O Františka Radiny. Tehdy je napadli čtyři němečtí dálkoví stíhači, kteří provedli 

celkem 24 útoků na osamocený letoun. Ze souboje ale vyvázla posádka ve zdraví a navíc se 

jim podařilo jednoho z nepřátel sestřelit a dva poškodit. Útok na nepřátelské lodě provedl s 

F/Sgt Ferdinandem Kepkou 30. listopadu. 
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Pokračování příběhu v příštím čísle 

Jarní beseda Pražské pobočky SRPT 

 

Úvodem našeho jarního setkání, které se konalo v úterý 26. dubna 2016 na obvyklém 

místě, tedy ve velké učebně Českého institutu interních auditorů na Karlově náměstí, infor-

movali krátce o činnosti pobočky její předsedkyně Mgr. Anna Mánková a jednatel Ing. Jiří 

Fuk. 

Beseda byla tentokrát zaměřena na představení nedáv-

no vydané knihy Zápisky sedláka Josefa Dlaska 

s podtitulem Měl jsem nestálé štěstí. O knize, jež spat-

řila svět v prosinci loňského roku, pohovořila poutavě 

její editorka Mgr. Alžběta Kulíšková. Seznámila po-

sluchače s osobností pracovitého a pokrokového hos-

podáře Josefa Dlaska (1782–1853), v letech 1820–

1831 rovněž bukovinského rychtáře. Nastínila jeho 

osudy a především jeho celoživotní zájem o zachycení 

důležitých událostí a dobových znalostí pro své po-

tomky i sousedy. Písmák Josef Dlask si svůj zápisník 

vedl nezvykle dlouhou dobu, mezi léty 1805–1853. 

Zaznamenával nejen dobové dění, ale také si do něj 

vypisoval informace z literatury (především popis svě-

ta a excerpta k české historii). 

Dlaskův zápisník měl štěstí, že se brzy poté, co 

se dostal do turnovského muzea, těšil zájmu historické 

vědy. Nejprve díky tomu, že první vydání některých 

Dlaskových paměťových záznamů (připravené učite-

lem Václavem Vaňkem v roce 1898) zaujalo docenta 

Josefa Pekaře, který věnoval pozornost hospodářským a sociálním dějinám (na Dlaskovy 

zápisky upozornil v deníku Der Politik 1898). Především se však Dlaskovy zápisky dostaly 

do povědomí vědců díky edici z roku 1941 od historika Františka Kutnara, který se zabýval 

dlouhodobě zkoumáním mentality českého venkova. Dosud vydané edice ovšem neobsaho-

valy výpisky z literatury, ty zahrnula kompletně do nového vydání Dlaskova zápisníku až A. 

Kulíšková. Editorka představila turnovským rodákům v Praze, co vše obnáší práce historika, 

připravujícího k vydání historický pramen, jaké badatelské úsilí a jakou trpělivost vyžaduje, 

jaké přináší obtíže a otázky i dobrodružné hledání a radosti. Citovala ukázky ze zápisků 

vztahujících se k Dlaskově osobě, z typických záznamů informujících o počasí, hospodaření 

a církevním životě, neopominula ani zajímavosti z výpisků z literatury. Několikrát zdůrazni-

la význam zachování zápisníků v souvislosti s existencí Dlaskova statku, jehož novou expo-

zici Já, Josef Dlask – návrat hospodáře otevřelo 23. dubna 2016 Muzeum Českého ráje v 

Turnově při příležitosti oslav 300. výročí vzniku této stavby. 

Své zajímavé povídání A. Kulíšková doplnila informacemi o dalších písmácích a uza-

vřela je odkazy na zdroje, z nichž čerpal Dlask poučení o historii, geografii, o denních udá-

lostech svého života. Přitom pěkně prezentovala především krajovou kramářskou píseň. 

Besedu vhodně doplnila vlastními písněmi inspirovanými krajinou Českého ráje písničkářka 

Marie Špačková. 

Hana Kábová 
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Činnost spolku 

 

Prosinec 2015 

 Ani pošmourné počasí neodradilo 22 výletníků k návštěvě 

Kryštofova Údolí. Původně uhlířská obec pochází z 16. století, poz-

ději se v okolí těžilo stříbro a olovo. V současné době je známá pře-

devším muzeem lidových betlémů, obrovským betlémem Josefa Jíry, 

kostelem sv. Kryštofa a v posledních letech i orlojem, zbudovaným 

v bývalé trafostanici. Již cestou od 

vlakového nádraží jsme viděli množ-

ství roubených a hrázděných staveb a 

Jírův betlém. Vyčkali jsme i odbíjení 

orloje, navštívili muzeum a skončili ve stylové restauraci, kte-

rá otevřela před otevírací dobou, když pracovníci uviděli 

promrzlé a zmoklé výletníky. Přes nepříznivé počasí se po-

slední výlet roku vydařil. 

 

 Tradiční posezení rodáků před vánoci se letos 

uskutečnilo v restauraci Na Výšince ve čtvrtek 17. pro-

since. V salonku restaurace se sešli účastníci zájezdů a 

výletů po okolí města, ale i ti, kteří se z různých důvodů 

akcí spolku nezúčastnili, ale přišli si pohovořit se zná-

mými a kamarády a popřát si vzájemně hezké vánoční 

svátky a zdraví do dalšího roku. Posezení se vydařilo, i 

když někteří účastníci měli připomínky k nabídce jídel a 

úrovni obsluhy. 

 

Leden 2016 

 

První akcí pořádanou v letošním roce byla valná hromada spolku 23. ledna v budově Ho-

telové školy ve Zborovské ulici. Přes 

nepříznivé počasí se dostavilo přes 80 

členů, přišli i zástupci spřáteleného 

spolku z Hodkovic n. Mohelkou, čestní 

hosté a zástupci médií. Schůze začínala 

netradičně již dopoledne a byla rozděle-

na do dvou částí – slavnostní, věnova-

nou 25 výročí obnovení spolku, a pra-

covní. Ve slavnostní části vyslechli 

účastníci nejprve hymnu Českého ráje 

v podání paní Zdenky Chmelíkové, po-

tom recitaci pana Petra Peška a několik 

písní věnovaných Českému ráji, které 

zazpívala písničkářka paní M. Špačko-

vá. Moderátorka Eva Kordová pak vyzvala předsedu spolku pana Otakara Grunda, aby 
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přednesl slavnostní projev, ve kterém vzpomněl na počátky spolku, na zakladatele a vý-

znamné členy. Dále následovalo vystoupení hostů – zástupců krajského a městského úřadu 

a ostatních hostů. Vystoupila paní dr. Hana Maierová, Mgr. Jana Svobodová, Jitka Petruš-

ková, František Zikuda, Mgr. Fr. Nejedlo, za pražskou pobočku Mgr. Anna Mánková. Na 

závěr dopolední části zazněla ještě píseň o Turnovsku. Pak si přítomní prohlédli fotografie 

z akcí spolku, plakáty z Koncertů vážné hudby na Hrubé Skále a výtisky časopisu Náš Tur-

nov. Následovala přestávka, ve které bylo připraveno pohoštění v jídelně školy.  

Odpoledne pak schůze pokračovala pracovní částí, kde přítomní vyslechli zprávu ma-

triky, zprávu o činnosti, plán práce na rok 

1916, zprávu o hospodaření a revizní zprávu. 

Počet členů se v loňském roce snížil o 11 čle-

nů. Příčinou je vysoký věkový průměr, který 

u turnovských členů činí téměř 72 let – nej-

starším členům bude letos 97 let. Činnost 

spolku v loňském roce byla zaměřena na spo-

lečné akce, zájezdy, výlety, ale i besedy, kon-

certy a vítání občánků. Velice se zlepšilo 

hospodaření spolku a finanční hotovost je na 

velmi dobré výši. Plán práce pro letošní rok 

počítá opět s vydáním dvou čísel časopisu, 

s koncerty na Hrubé Skále, se dvěma autoka-

rovými zájezdy, s besedou se zajímavou osobností a s oblíbenými výlety do okolí Turnova. 

Počítá i s pokračováním akce Poznej svůj Turnov, s exkurzí do výrobního podniku, ale i 

s instalací pamětních desek významných osobností a obnovení ukazatele k pramenu Boží 

voda. Pražská pobočka v loňském roce iniciovala obnovu pomníku A. Marka na Vyšehradě 

v Praze. I pro letošní rok počítají s podobnými akcemi. Na závěr schůze bylo přijato usne-

sení.  
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 V pondělí 25. ledna se pět členů výboru vypravilo na pozvání do Hodkovic nad Mo-

helkou, kde spřátelené Sdružení rodáků a přátel pořádalo výroční schůzi. Sdružení je proti 

našemu spolku menší, ale vyvíjí stejně bohatou činnost. Oba spolky počítají v budoucnu 

s rozšířením vzájemné spolupráce a s účastí na akcích, které pořádají. 

  

Další akcí, na které se spolek podílel, byl Masopust na Dlaskově statku. Členky 

spolku z Bukoviny pomohly připravit pro účastníky masopustního 

průvodu obcí přivítání a občerstvení v domech, které průvod navští-

vil. V pravé poledne vyšel průvod 

z Dlaskova statku a za zpěvu a početné 

účasti diváků postupně obcházel domy na 

Bukovině. Všude se setkal s nebývale vře-

lým přivítáním a masky, kterých bylo 

v průvodu velké množství, vyzývaly k tanci 

selku i sedláka jako odměnu za přijetí. Po průvodu obcí se účastníci 

odebrali zpět na statek, kde pokračoval kulturní program, který při-

pravili pracovníci muzea v Turnově a národopisný soubor Horačky ze Světlé v Podještědí.. 

Masopustu přálo i počasí, které přispělo k výborné náladě všech zúčastněných. 

 

Únor 

  V sobotu 13. února jsme společně se zástupci radnice přivítali v Galerii turnovského 

muzea „U Sasíků“, dvacítku nových občánků Turnova. Rodičům dvanácti děvčátek a deseti 

klučíků, narozených v říjnu, listopadu a prosinci minulého roku, jsme pogratulovali a předa-

li barevná přání, roztomilé háčkované dupačky a ponožky, které pro ně vyrobila naše členka 

Marie Hurychová z Turnova a paní Příhonská z Klubu důchodců z penzionu v Žižkově ulici. 

Letošní první vítání bylo poněkud chudší. Nezúčastnili se zástupci dalších společenských 

organizací, ani jim nepřišly zahrát děti ze Základní umělecké školy. Přesto se celé setkání 

uskutečnilo ve velmi příjemné atmosféře. Za vedení radnice všechny srdečně přivítala naše 

členka, Eva Kordová 

 

 Ani vydatné sněžení ve středu 17. neodradilo 30 zájemců z řad rodáků a příznivců od 

návštěvy podniku Sklostroj v Turnově. Vedení exkurze se ujal ing. Jiří Hlaváč, který se-

známil přítomné z historií 

podniku, se současnou výro-

bou a prodejem strojů na vý-

robu skleněných lahví. 

V montážní hale vysvětlil 

podrobně výrobu a činnost 

stroje a umožnil účastníkům 

prohlídku stroje, kte-

rý byl právě komple-

tován. Ve výrobní 

hale pak byla 

k vidění moderní 

obráběcí centra, která automaticky provádějí současně několik 

operací s neobyčejnou přesností. 
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 Obsluha těchto strojů však vyžaduje značnou kvalifikaci pracovníků. Starší účastníci si při-

pomněli i obráběcí stroje – soustruhy, frézky, vrtačky, které se používaly běžně před 30 lety. 

Ve speciálně upravené klimatizované místnosti se provádí měření vyrobených součástí a tak 

je zajištěna vysoká kvalita finálního výrobku. Exkurze se velmi líbila a předčila naše očeká-

vání. I účastníci, které technika příliš nezajímá, byli spokojeni. 

 

Březen 

 

 První letošní výlet směřoval 9. března na 

zříceninu hradu Zbirohy. Na zastávce Michovka 

vystoupilo z autobusu 22 výletníků a vydalo se 

k hradu. Cestou obdivovali rekreační chalupy, 

kvetoucí bledule i výhledy do okolí. Výstup 

k hradu i cestu po zřícenině všichni úspěšně zvlád-

li. Mnozí byli překvapeni velikostí hradu, který je 

již mnoho století opuštěn. Společně pak pokračo-

vali ke křižovatce turistických cest, k místu zva-

nému Tůňka. Někteří potom pokračovali na Ma-

lou Skálu, jiní skalním městem do Besedic. Výlet 

byl poměrně náročný, cesty pokryté vlhkým listím, ale všichni v pořádku výlet dokončili a 

těší se na další. 

 

 Výlet 23. března přivedl výletníky do okolí Rovenska p. Troskami. Již cestou auto-

busem mohli poznávat méně známá zákoutí Českého ráje. Po příjezdu do zastávky Blatec 

pak pokračovalo 17 výletníků Alejí B. J. Horáčka 

ke Katově tůni, která je součástí naučné stezky. 

Místo je připomínkou na popraviště, které zde kdy-

si stávalo. V současné době je okolí tůně zanedbané 

a neupravené. Skupina pokračovala dále a někteří 

brzy odbočili a podél dančí obory šli přímo do Bo-

reckých skal. Větší skupina pak pokračovala do 

Rovenska. Prošla hřbitovem, kde obdivovala ho-

nosné náhrobky, a po novém chodníku přišla ke 

kostelu 

sv. Vác-

lava a 

k unikátní čtyřboké dřevěné zvonici Na Týně. Pod 

budovou základní školy si prohlédla bustu Svato-

pluka Čecha, který do Rovenska zajížděl. Na ná-

městí upoutala pozornost empírová radnice s  des-

kami na paměť obětem druhé světové války a 

uprostřed čtvercového náměstí sousoší Rozhovor 

od sochaře Drahoňovského. Pak již všichni pokračovali kolem malebných domků vzhůru do 

skal k vyhlídce Svatopluka Čecha, z které je překrásný pohled na hrad Trosky. Na závěr vý-

letu poseděli výletníci v hospůdce v Borku pod Troskami a po občerstvení se vlakem vrátili 

domů. 
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Duben 

 

 Celodenního výletu 6. dubna na Malou Skálu se zúčastnilo 15 výletníků. Cesta je za-

vedla nejprve na klasicistní panský hřbitov, založený roku 1813 

majitelem panství Františkem Zachariášem Römischem. V lese na 

kraji Vranského lesa jsou pochováni majitelé panství, zámečtí 

úředníci a na vlastní přání i spisovatelka Jarmila Glazarová, která 

z Malé Skály pochází. Seznámili se i s historií obce a zajímavými 

osobnostmi, které v obci působily. Podél zámku, ve kterém sídlili 

majitelé panství, a který po znárodnění sloužil i jako domov mlá-

deže Střední zemědělské školy z Turnova, (v současné době nepří-

stupný) sešli výletníci ke kapli sv. Vavřin-

ce, kompletně zrekonstruované. Křížová 

cesta v kapli je od akademického malíře 

Josefa Jíry a na výzdobě se podílel i aka-

demický malíř Vladimír Komárek. Pokra-

čovali po lávce přes Jizeru až k pomníku botanika Haenkeho, objevi-

tele mnoha rostlin, který ukončil svůj život v Bolívii. Po obědě vý-

letníci pokračovali po naučné stezce Průlom Jizery kolem hospůdky Vechtrovna, využili vý-

luky na železnici a prošli tunelem do Rakous, odkud se autobusem vrátili domů.  

 

 Nebývale chladné počasí ve středu 20. dubna přivítalo 26 výletníků při cestě na hrad 

Kumburk. Po příjezdu do Lomnice nad Popelkou využili 

času do odjezdu na hrad k prohlídce města. Prošli památ-

kovou rezervací Karlov, kde obdivovali mimořádně za-

chovalé roubenky, které tvoří malebnou část města. Stihli 

navštívit i místní cukrárnu a nabrat síly v příjemné restau-

raci. Potom již pokračovali do zastávky Na Klepandě a 

dále pěšky za studeného větru na hrad. Po příchodu na 

hradní nádvoří se však 

počasí zlepšilo, vysvit-

lo slunce a umožnilo 

panoramatický pohled 

na vzdálené Krkonoše, Ještěd i bližší Tábor a Veliš a obec 

Valdice a město Jičín. Kumburk byl založen po roce 1300 

jako strážní hrad spolu s blízkým hradem Bradlec. Hrad 

byl v držení mnoha rodů – Vartemberkové, Trčkové, 

Valdštejnové. Známý je i příznivec husitů Hynek Krušina, 

který při tažení na pomoc Praze vypálil klášter 

v Mnichově Hradišti. Z rozhodnutí císaře Ferdinanda III. byl hrad po roce 1658 určen ke 

zboření a ponechán svému osudu. Posledními majiteli byla knížata z Trautmansdorfu; po ro-

ce 1945 byl hrad zkonfiskován. V současné době je ve vlastnictví obce Syřenov, která pečuje 

o údržbu hradu. Po poledním občerstvení se skupina rozdělila. Větší část spěchala na auto-

bus, menší skupina zůstala a krásnou jarní přírodou se vydala do Syřenova. Na okraji obce 

obdivovali zahradu osázenou konifery, které již přes 20 let zajímavě tvaruje místní občanka. 

Za slunečného počasí se všichni příjemně unaveni vrátili domů. 
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Květen  

 

Deštivé počasí ve středu 4. května provázelo 16 statečných na výletě na hrad Valečov. 

Cesta pěšky z Dneboha rychle uběhla a pod hradem je vítala po-

slední kvetoucí třešeň. V hospůdce na hradním nádvoří si někteří 

dali čaj, a pak následovala prohlídka 

hradu. Historie skalního hradu, vybu-

dovaného na počátku 14. Století, je 

velmi bohatá a zajímavá. V současné 

době se o hrad stará obec Boseň a hrad 

průběžně opravuje. Na nádvoří výletní-

ci nahlédli i do vězení Beneška - hladomorny hluboké 9 m. Na 

nádvoří navazuje zajímavá skupina skalních bytů, kde se dlouhá 

léta bydlelo. Za mírného deště došli výletníci do obce Boseň, kde je zaujal kostel sv. Václa-

va, upravená náves, ale především exkluzivní restaurant Agarden s nádherně upraveným 

parkem. Pak již následovala cesta autobusem do Mnichova Hradiště a do Turnova. 

 

 Středa 18. května byla věnována exkurzi do Domu přírody v Dolánkách. Původní 

škola byla přestavěna podle projektu Ekocentra Oldřichov 

v Hájích na Dům přírody a ten byl slavnostně otevřen 4. dubna 

2016 za účasti ministra životního 

prostředí Richarda Brabce jako os-

mý Dům přírody v ČR. 

 Objekt je moderní návštěvnické 

středisko s interaktivní přírodověd-

nou expozicí, která provede ná-

vštěvníky Českým rájem. Všech 27 účastníků bylo překvapeno 

expozicí ve třetím podlaží, která zaujme určitě každého ná-

vštěvníka. Velkou pozornost věnovali i trojrozměrné mapě 

Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Na závěr prohlídky využili rodáci prodejnu v přízemí, 

kde obdrželi propagační materiály a poseděli při kávě a koláčích. 

 

Na sobotu 21. května připadly dvě akce. Vítání občánků a autobusový zájezd do ně-

meckých parků v Saské Lužici. 

 Nové občánky města, letos už podruhé, v roli 

radní přivítala nové občánky naše členka Eva Kordo-

vá. Další naše členka, Marie Hurychová, nejmenším 

dětem vždy předává na památku malé dupačky, nebo 

miniaturní ponožky, které plete společně s některými 

členkami Klubu důchodců. Sama paní Hurychová již 

upletla 500 kusů těchto suvenýrů. Členové výboru se 

rozhodli, že její neúnavnou práci ocení malým dár-

kem. Ten jí na schůzce výboru předala jednatelka 

spolku Vladislava Ejemová (na snímku).   
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 Zájezd Krásy jarních zahrad v Saské Lužici připravil pan Ladislav Koucký, který 

nás také celou cestu informoval. Plně 

obsazený autobus firmy JASTR odvážel 

55 účastníků za krásného počasí na čtyři 

zajímavá místa. První zastávka patřila 

městu Bad Muskau, kde jsme navštívili 

park knížete Pücklera, který park založil v roce 

1815. Park je 

zahradní umě-

lecké dílo a byl 

po právu zařazen 

do světového dědictví UNESCO. Obrovská rozloha par-

ku (720 ha) umožnila jen krátké nahlédnutí a procházku 

po upravených cestách anglického parku. Obdivovali 

jsme zámek, líbili se nám koně, kteří vozí turisty po areá-

lu parku. Někteří došli i na most, který spojuje obě části 

parku na německé a polské straně, někdo došel až ke 

hrobu knížete Hermanna von Pückler-Muskau. 

 Po hodině a půl jsme pokračovali do nedalekého 

města 

Kromlau, 

známého 

rododen-

dronovým 

parkem, 

kde také 

voní pře-

krásné žlu-

té azalky. 

Park, roz-

lohou  

menší, je 

ale velmi malebný. Všechny zaujaly historické stavby – 

Kavaliershaus, nebo Rakotzbrücke, most, který nikam ne-

vede, ale je krásný. Po prohlídce mnozí neodolali a okusili 

místní pivo, kávu, nebo zmrzlinu. Škoda, že nebylo více 

času, do Kromlau jezdí i úzkokolejná lesní železnice, která v minulosti sloužila k propojení 

firem hraběte Hermanna von Arnima a nyní vozí turisty. 
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 Po další hodině a půl nás čekal Lužický park bludných balvanů v městě Nochten. 

Areál vznikl v letech 2000-2003 na ploše 20 ha a je 

evropským unikátem, jak využít obrovské plochy po 

těžbě uhlí. Balvany, které tvoří hlavní část parku, se 

sem dostaly s ledovci ve čtvrtohorách až ze Skandiná-

vie. Procházka parkem nás všechny uchvátila a obdi-

vovali jsme nejen bal-

vany, ale i vřesy, travní 

porosty, vzácné rostli-

ny, rašeliniště, záhony 

zvonků a šalvěje. Nej-

vyšší část zahrady slou-

ží jako vyhlídka na dosud fungující elektrárnu i na vzdálené 

vytěžené plochy. Naučná stezka nás zaujala i mapou Skandi-

návie, vytvořenou z bludných balvanů a kamennou zahradou.  

Poslední zastávkou na naší cestě bylo okresní 

město Görlitz s 60 000 obyvateli, ležící na hranici 

s Polskem. Město přežilo bombardování za II. svě-

tové války a je klenotnicí historických staveb, má na 

4000 památek. Prošli jsme historickou částí města, 

obdivovali měšťanské domy na náměstí, radnici 

s věží a orlojem, ale především evangelický kostel 

svatého Petra a Pavla z 15. století se dvěma věžemi 

o výšce 84 m. V kostele, který zaujme obrovskými 

rozměry, jsou slavné „Sluneční varhany“. Došli 

jsme až k řece 

Nise, která 

tvoří hranici mezi oběma zeměmi, a nahlédli na most 

přes řeku. Cestou zpět jsme ještě navštívili kostel sv. 

Trojice z roku 1245 a podívali se na obchodní dům, 

kam mnozí z nás 

v minulosti jez-

dili nakupovat 

nedostatkové 

zboží.  

 

K prohlížení se nabízelo ještě mnoho zajímavos-

tí, ale čekala nás cesta domů. Během jízdy městečky a 

vesnicemi jsme sledovali upravenost obcí, pořádek a 

nejvíce jsme záviděli cyklostezky, které jsou snad mezi 

všemi obcemi. Také jsme ale viděli mnoho prázdných 

domů ve městech, pozůstatek po odstěhování obyvatel 

do západní části Německa. Zájezd se vydařil a doufá-

me, že se opět někam vydáme. 

Jaromír Ducháč  
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

 

 

Sobota 2. července 

 

ARS COLLEGIUM 

Brno 
 

Hudba světových mistrů 

v podání dvanáctičlenného 

komorního souboru 

 

 
 

XV. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 Začátky koncertů v 16:30 hodin 

 

Vstupné 50,- Kč 

 
 Doprava je možná turistickými autobusy z Turnova. 

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

 zpět v 18:19 hod od zámku – žlutá trasa 

 

Sobota 23. července  

 

ADAMUS ENSEMBLE 

Praha 

 
Výběr z děl světových 

 klasiků 

 

 

Sobota 20. srpna  

 

MUSICA  

DOLCE VITA 

Praha 
Daniela Demuthová 

mezzosoprán 

Žofie Vokálková 
flétna 

Zbyňka Šolcová 
harfa 

Sobota 27. srpna 

KONCERT 

 
nejlepších žáků  

ZUŠ Turnov 

 

Koncertní miniatury 

českých a světových 

skladatelů  
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