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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.  

 

V tomto čísle najdete Stanovy SRPT.  

Po vyjmutí z časopisu je můžete samostatně uložit a používat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Park na zámku Sychrov  (JD) 

Turnov z ptačí perspektivy  (JD) 

 

 

 

Složení výboru:  

Předseda: Otakar Grund  776 040 947 

Místopředsedové: Ing. Jaromír Ducháč  605 840 181, Marie Hamadová  732 758 382, 

Jednatelka:   Vladislava Ejemová  736 768 929 

Hospodář:  Ladislav Bičík  774 554 57 

Kronikářka:  Ing. Milena Pekařová  737 537 246 

Členové:  Božena Honzáková  605 335 853, Jaroslava Karásková  737 169 781, 

           Jaroslav Novotný  604 464 459, Milan Pekař  737 537 241, 

                     Hermína Džeková  606 802 902 

Revizní komise: Ing. Ludmila Sehnoutková  732 415 114, Jiří Kohoutek  608 513 355, 

       Ivan Veselý  728 362 519 
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Prof. Dr. Jan Patočka (1. 6. 1907 – 13. 3. 1977) 

 

 Na letošní rok připadají dvě výročí, která se vážou k turnovskému rodákovi Janu Pa-

točkovi. Uplyne 110 let od jeho narození a 40 let od jeho smrti.  

Prof. Dr. Jan Patočka - největší český moderní filozof, se na-

rodil v Turnově 1. června roku 1907 jako třetí ze čtyř synů klasické-

ho filologa a pedagoga Josefa Patočky, dva z jeho bratří se také stali 

vysokoškolskými profesory. V letech 1925 - 1932 studoval Jan Pa-

točka slovanskou filologii, romanistiku a filozofii na Filozofické fa-

kultě Univerzity Karlovy, potom na pařížské Sorbonně a nakonec 

znovu na Karlově univerzitě. Po obhájení disertační práce Pojem 

evidence je Jan Patočka v roce 1932 promován na doktora filozofie. 

Následující dva roky studoval jako stipendista na německých uni-

verzitách, kde byl zvláště ve styku s E. Husserlem, jehož fenomeno-

logické práce určily jednu ze základních konstant Patočkovy filozo-

fické orientace. V letech 1934 - 1944 byl Jan Patočka profesorem na 

pražských gymnáziích. Vydal několik knížek jako přípravu pro budoucí studenty univerzity. 

Koncem války byl nasazen na stavbě. V roce 1945 se vrátil na Univerzitu Karlovu, od roku 

1950 pracoval v Ústavu T. G. Masaryka, pak ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde při-

pravoval první vydání Komenského Všenápravy. Od roku 1964 byl Jan Patočka editorem ve 

Filozofickém ústavu AV, absolvoval přednáškové pobyty ve Francii a v Německu.   V roce 

1968 se podruhé vrátil na UK a byl jmenován profesorem. Opět nebyl z fakulty odstraněn 

hned, ale pomalu a potichu. V roce 1972 byl penzionován. Na filozofickém kongresu ve 

Varně roku 1973 se mu podařilo soukromě informovat západní filozofy o ničení naší ducho-

vědy, o normalizačních opatřeních. Po návratu se už ale nikdy za hranice nedostal.  

Jeho přednášky v bytových seminářích byly významnými událostmi jinak vcelku še-

dého kulturního života 70. let. V roce 1976 organizoval petici za propuštění mladých hudeb-

níků kapely Plastic People a stal se (spolu s Václavem Havlem a Jiřím Hájkem) jedním 

z prvních mluvčích Charty 77. Stal se duchovní a morální autoritou zejména pro mládež růz-

ných společenských vrstev; přiznávali to i jeho odpůrci. Jan Patočka byl po setkání s holand-

ským ministrem zahraničí Van der Stoelem v hotelu Interkontinental zatčen Státní bezpeč-

ností a podroben vyčerpávajícím výslechům. Po posledním z nich, trvajícím 11 hodin, byl 

postižen záchvatem mozkové mrtvice a v nemocnici po několika dnech 

zemřel. Jeho pohřeb se stal konfrontací s totalitní mocí, která chtěla za 

každou cenu zabránit důstojnému rozloučení se svou obětí. Po celý svůj 

život považoval Jan Patočka za svoji základní určenost nezpronevěřit se 

svému povolání. Nebyl netečný k věcem lidské pospolitosti, nevztahoval 

se k nim však jako politik, nýbrž jako ten, kdo je respektuje jako jeden    

z hlavních filozofických problémů. 

Bronzová pamětní deska s nápisem a busta prof. Patočky volně 

umístěná nad deskou byly odhaleny 1. června 1990 při slavnostním shromáždění 

na turnovském náměstí za účasti prezidenta republiky Václava Havla, který přednesl slav-

nostní projev. Na rodný dům v Sobotecké ulici č. 242 byla deska umístěna po rekonstrukci 

domu.  

Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Plastic_People_of_the_Universe
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_H%C3%A1jek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_mluv%C4%8D%C3%ADch_Charty_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/wp-content/uploads/MG_0431.jpg
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Maškova zahrada aneb příběh Rohanova buku.  

  STOLETÍ, střípek do mozaiky, které jsme si zvykli říkat „historie“. Sto let je čas, kdy 

již stojí za to se ohlédnout. Nechci ani nemohu se zabývat děním, kterým si  za tu dobu pro-

šel Turnov a okolí, natož zahrada sama. Teprve od podzimu roku 1963 jsem každý týden 

projížděl městem a jako zahradník si nemohl  nepovšimnout zlatolistého javoru jasnolistého 

(Acer negundo Odessanum) a rozkvétajících šácholanů (Magnalia ssp.)  u vjezdu do zahrady. 

Ale její pomyslnou bránu jsem však otevřel až na jaře 1982.  

  Dovolte mi ale začít úplně jindy a jinde. V roce 1800 se narodil Camilo de Rohan. 

Roku 1820 si Karel Alain Rohan koupí v maleb-

né české krajině zanedbané panství se zchátra-

lým malým zámečkem. Dokonce odmítá mož-

nost vrátit se zpět do Francie, odkud musel před 

revolucí prchnout, a rozhodne se zde vybudovat 

nové reprezentativní rodové sídlo. V tomto sna-

žení velmi úspěšně pokračuje druhý majitel, již 

zmíněný Kamil, milovník přírody, vášnivý bota-

nik, estét, reformátor, mecenáš a dobrodinec.     

S využitím místního potenciálu pracovitých         

i umělecky nadaných lidí vyzdobil nejen zámek, 

ale soustředil zde nebývale rozsáhlou sbírku dře-

vin a ve sklenících orchidejí i dalších rostlin tro-

pických a subtropických pásem. Byl zakladate-

lem a velmi aktivním předsedou  okrašlovací 

společnosti v rakousko-uherské monarchii.        

V této bohulibé činnosti mu byli pravou rukou     

i čeští zámečtí zahradníci Vincenc Zakouřil a 

posléze Vojtěch Mašek. A tak se stalo, že někdo         

z nich objevil spontánní mutaci mezi semenáči 

červenolistého buku s  nápadně laločnatými listy. 

Nicméně do odborné literatury se buk dostal       

s botanickým názvem Fagus silvatica Rohani.   

Všechno krásné jednou končí a tak  v r. 

1892, krátce po dokončení stavebně značně zredukované rozhledny Štěpánka, jak mu bylo 

předpovězeno Kamil Rohan umírá a tím končí i zlatá éra Sychrova a především skleníků a 

zahrady. To Mašek zřejmě těžce nesl a  tak se rozhodl zachránit, co se dá. K tomu se váže 

jedno moje náhodné setkání v sychrovském parku s tehdy pro mě postarší paní z „kapitalis-

tické ciziny“ někdy z  r. 1965-6. Představila se jako dcera bývalého sychrovského zámecké-

ho zahradníka, který nastoupil po Vojtěchu Maškovi. „Ten by prý nejraději všechno odstě-

hoval do Turnova.“ 

 Kam jinam než do své vlastní firmy, a tak v Turnově vzniká zahrada jako poslední 

útočiště bohatých botanických sbírek. Ty již dávno vzaly za své, ale přece něco zůstalo, např. 

mohutné exempláře korkovníku amurského (Phillodendron amurense), liliovníku tulipá-

nokvětého (Liliodendron tulipifera), jinanu dvoulaločného (Gingo biloba), buku převislého 

(Fagus silvatica pendula), buku červenolistého (Fagus silvatica atropurpurea), kaštanovníku 

drobnokvětého aj. (Aesculus parviflora, Holodiscus discolor) a s nimi i zmíněný Rohanův  
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buk (Fagus silvatica Rohani), kterému se zde velice dobře daří, na rozdíl od původního se- 

menáče rostoucího v krušných podmínkách sychrovského parku. Tak se asi stalo, že jej ně-

kteří dendrologové považovali za původní, dokonce jej zvali jako Fagus silvatica Mascheki. 

Docela dobře si dovedu představit, že to bylo v té době ideologicky přijatelnější.  

To se blíží osmdesátá léta a nutnost postavit pro raketová vojska sovětské armády dis-

lokovaná na Vesecku druhý most přes Jizeru, kudy jinudy než přes Maškovu zahradu. Tou 

dobou již docela silně rezonovala snaha o ochranu ži-

votního prostředí a tak jsme s Maškovým bukem vy-

táhli do boje. Pánům režiséru Škrdlandovi a botaniku 

V. Větvičkovi se podařilo natočit i odvysílat v Česko-

slovenské televizi  jeden z dílů dokumentárního seriálu 

„Lapidárium“ věnovaný Rohanovu buku. Silničnímu 

průtahu to však nezabránilo, snad jím pohnulo cca       

o dva metry. Nezabránilo ale ani blížícímu se konci 

šlechtitelské stanice, která docela úspěšně navazovala 

na zahradnickou tradici.   

Pojmy jako „palmák, laborák, japan, kysny, 

úschovny, nakličovna, polní mlat, snopkárna,  meteo-

rologie“, aj. připomenou něco jen bývalým zaměstnan-

cům. Známější již budou druhy a odrůdy květin, zele-

nin a jahod, které zde spatřily světlo světa, ale přede-

vším lány tulipánů, jiřin, ale i  menší plochy udržova-

cího šlechtění salátů, mrkví, červené řepy, špenátů, ředkviček, zelí, kapusty, kedlubny, oku-

rek, kmínu, čekanky, karafiátů, hledíků, macešek aj. ve fóliovnících či na volné ploše. To vše 

muselo projít uznávacím řízením a tak komisionální přehlídky porostů byly v sezóně takřka 

denním chlebem. Při této příležitosti mi dovolte zmínit alespoň jednu hlášku, kterou si účast-

níci pamatují desítky let, a dá se říci, že si ji předávají z generace na generaci.   

 Stalo se při jedné komisionální přehlídce macešek, odrůdy ZÁŘE ALP. „Pane šlechti-

teli, toto není žádná záře Alp, to je hotový soumrak!“ Tím se dostáváme k samotným pra-

covníkům zodpovědným za splnění daných úkolů. V tuto chvíli je zapotřebí vzpomenout a 

poděkovat všem bývalým zaměstnancům a pracovníkům, bez kterých si nelze nic podobného 

představit - byla jich více než stovka. Mezi nimi vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků. To vše vytvářelo docela příjemné pracovní prostředí. I přes vysokou náročnost a 

složitost revolučního i těsně porevolučního dění mi zde bylo dobře. 

Na závěr několik jmen, osobností možná známých i někomu jinému. Zahradníka Sti-

borka, nikdy jsem nepoznal, ale od jeho kolegů jsem toho slyšel dost, abych ho zmínil, ve-

doucího Ing. Kyziváta, jen jsem ho několikrát viděl, ale slyšel jsem toho také dost, Ing. Ha-

dincovou, zarputilou propagátorku rentgenologických nedestruktivních rozborů a zavádění 

metod „in vitro“ rozmnožování, Ing. Halbicha, řekl bych „tichého, pracovitého dělníka na 

vinici Páně“ a PhDr. Gálu, průkopníka radiomutačního šlechtění. Všechna jména osobností, 

jejichž příběhy a osudy by samy o sobě stály za  vyprávění, ale už nám je asi nikdo nepoví. 

Nebo někdo něco sdělí, aby nejen nám, ale hlavně budoucím z pojmu Maškova zahrada zby-

lo víc než autobusová zastávka, ale spolu s Rohanovým bukem přežila bez úhony dalších sto 

let. 

     Vzpomínal Ing. Jan Lamač 
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Z činnosti pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 Na své jarní setkání dne 27. dubna 2017 si pobočka připravila bohatý program. Před-

ně si zvolila nový výbor na léta 2017–2018 ve složení: 

 

Mgr. Anna Mánková (předsedkyně), Ing. Jiří Fuk (jednatel), Ing. Drahomír Machaň,  

PhDr. Hana Kábová, Miriam Kejklíčková, Dagmar Havlová, Dr. Karel Svoboda,  

Radim Ševr, Ing. Vladimír Švarc. 

  Dále schválila program činnosti na rok 2017. 

 Plán besed předpokládá tu aktuální jarní na téma „Antonín Marek (1785–1877)“, 

podzimní téma bude upřesněno v průběhu roku. Výbor pražské pobočky SRPT se schází jed-

nou měsíčně (zpravidla každé úterý v měsíci v 17 hod. v Templářské vinárně v Jenštejnské 

ulici) k přípravě besed a zajišťování členské základny, přitom řeší i další aktuální záležitosti. 

Plánuje vycházky, zejména na Vyšehradský hřbitov, k hrobu českého vlastence Antonína 

Marka. Setkání na Vyšehradě se koná vždy při příležitosti připomenutí narození a úmrtí slav-

ného turnovského rodáka s péčí o jeho hrob a s kladením květin. Konají se rovněž společné 

návštěvy podle aktuální nabídky pražského kulturního programu, a to zpravidla akcí se vzta-

hem k Turnovu a okolí. Jejich termíny upřesňujeme v průběhu roku. O našich aktivitách do-

pisujeme do Našeho Turnova a do krajanského vlastivědného časopisu Od  Ještěda k Tros-

kám. Pražská pobočka SRPT úzce spolupracuje s analogickým rodáckým spolkem Jičína (Ji-

čín v Praze) a se spolkem Hořice v Podkrkonoší, a to formou vzájemných setkávání, zejména 

na besedách. Udržujeme pravidelné kontakty se spolky resp. pražskými členy spolků Karoli-

ny Světlé v Českém Dubu a Antonína Dvořáka v Praze.  

Při příležitosti letošního 140. výročí úmrtí Antonína Marka uspořádala pražská poboč-

ka SRPT přednášku o jeho životě a díle v souvislostech 

národního obrození Českého ráje. Té se ujal prom. hist. 

Karol Bílek, čestný člen Pekařovy společnosti Českého 

ráje, znalec Markova života a díla. Přiblížil nám A. Mar-

ka jako římskokatolického kněze, básníka, jazykovědce, 

lexikografa, zakladatele české filozofické terminologie a 

překladatele. Dozvěděli jsme se o jeho kněžském a obro-

zenském působení v Libuni (Marek je titulován jako „pa-

triarcha národního obrození“ v našem regionu), zejména 

o jeho celoživotním přátelském vztahu s Josefem Jung-

mannem, tvůrcem slavného Slovníku českoněmeckého, 

na němž se spolupodílel i A. Marek. A. Marek obhospo-

dařoval jako vikář a školdozorce na 40 farností našeho 

kraje, před Libuní, kde byl znám jako „libuňský jemno-

stpán“, působil ve farnostech v Rovensku pod Troskami a 

na Hrubé Skále; kromě duchovní činnosti prováděl pře-

devším tu vlastenecky osvětovou, obrozenskou. Ve svých 

91 letech odchází na odpočinek do Prahy, kde krátce poté umírá. Je pohřben na Vyšehrad-

ském hřbitově, nedaleko Slavína, má hrobku s bustou od našeho krajana akad. sochaře Josefa 

Drahoňovského, slavnostně odhalenou v roce 1934, pořízenou jako dar tehdejšího spolku  

turnovských rodáků v Praze. V Libuni je jeho socha od sochaře Josefa Stuchlíka. Přednáška  

K. Bílka byla doplněna bohatou a zajímavou obrazovou prezentací, připravenou Ing. Jiřím  
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Fukem. Našeho jarního setkání se zúčastnil i dramatický kroužek Základní školy Žižkova     

v Turnově pod vedením paní učitelky Jany Kepkové, který připravil literární pásmo věnova-

né Markovu životopisu. Na 

flétnu nám zahrál sólo tamní 

žák Timon Drahoňovský. 

Kroužek již známe z krásné-

ho vystoupení, které proběh-

lo před dvěma lety při vzpo-

mínkovém setkání na Vyše-

hradě u hrobu A. Marka        

a jímž začala naše spoluprá-

ce. I tentokrát se vystoupení 

líbilo a zaujalo. Byla to dů-

stojná připomínka 140. výro-

čí úmrtí A. Marka, jehož zá-

sluhy nejsou zapomenuty: pojmenována je po něm turnovská knihovna i jedna z ulic.  

 

Za výbor pražské pobočky SRPT Dr. Karel Svoboda   

Vzpomínka na Antonína Marka 

 

Vždy, když jsem projížděla obcí Libuň, zaujala mě socha pátera Antonína Marka, li-

buňského jemnostpána. Proto jsem ráda využila pozvání od praž-

ské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova na tematickou 

přednášku „Život a dílo Antonína Marka“, pořádanou v Praze na 

Karlově náměstí u příležitosti 140. výročí jeho úmrtí. Byla jsem 

mile překvapena příjemným přijetím předsedkyní pražské poboč-

ky paní Mánkovou a ostatními účastníky, které jsem do té doby 

neznala. Životem a dílem pátera Marka nás provedl promovaný 

historik Karol Bílek, člen Pekařovy společnosti, a odhalil nám 

mnohé historické události z doby kdy Marek žil. Poutavou před-

nášku vhodně doplnili vystoupením žáci Základní školy Žižkova 

z Turnova.   Přednáška mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla 

podělit se o nové informace i s vámi, čtenáři Našeho Turnova. 

Antonín Marek se narodil 5. září 1785 v Turnově. Měl tři 

sourozence. Studoval německé gymnázium v Krzeszówě ve Slezsku. Po vystudování odchází 

do Prahy na filozofii, na přání matky pak odchází do Litoměřického semináře. Tam se setká-

vá s Josefem Jungmannem, který ho učil česky a jejich přátelství přetrvává celý život. Po 

studiích se vracel do rodného kraje, kde působil na různých farách ve funkci kaplana a admi-

nistrátora. Jako farář zakotvil v Libuni. Josef Jungmann přivedl Marka i na literární dráhu. 

Při překladech děl světových autorů vytvářel i nová slova - jako mohutnost, odbor, věta, úlo-

ha a mnoho dalších. Obohacuje tak český jazyk. V Libuni pořádá literární besedy, přijíždějí   

i obrozenci Pavel Josef Šafařík, František Ladislav Čelakovský, Václav Kliment Klicpera a 

Karel Hynek Mácha. Po smrti J. Jungmanna se Marek zajímal i o vědu a umění. Patřil mezi 

zakladatele Palackého České matice, podporoval Uměleckou besedu a přispíval Boženě 

Němcové. Uvědomoval si význam vzdělání a z titulu funkce školdozorce zavedl okresní  
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porady učitelů. V roce 1866 v době prusko-rakouské války těžce onemocněl zápalem plic. 

Nemoc překonal a ve svých 90 letech se zúčastnil pohřbu Františka Palackého v Praze. Po 53 

letech života v Libuni odchází do Prahy, kde 15. února 1877 umírá. Pohřben je na Vyšehradě 

v Praze. V roce 1896 byl v Libuni před kostelem odhalen pomník A. Marka od jičínského 

sochaře J. Stuchlíka. 

Tolik ve stručnosti o významné osobnosti našeho regionu. I my v Turnově na pátera 

Marka vzpomínáme a na jeho rodném domě ve Skálově ulici je pamětní deska. Také turisté 

na svých cestách v okolí Libuně narazí na Markovu vyhlídku s nádhernými výhledy. 

 Na významné osobnosti bychom neměli zapomínat. Na závěr připomenu slova         

A. Marka: „Usiluj, dokud času zbývá. Přítomnost jest kolébkou budoucnosti.“ 

 

Jaroslava Karásková 

O Vašíčkovi a Kačabovi 

 

V letech 1933 - 1939 to byly dvě známé „postavičky“ Turnova a jeho okolí. Dva zvláštní, 

ale oblíbení tuláci a žebráci Českého ráje. My školáčci a lidé vůbec jsme je měli rádi. Oni si 

Turnov a Český ráj oblíbili, a tak nějak do 

něj zapadali. Jejich žebrání mělo svůj půvab, 

bylo totiž docela jiné než u jiných tuláků. 

Byla to neoddělitelná dvojice dvou růz-

ných charakterů i postav. Vašíček byl menší 

zavalité postavičky, zatímco Kačaba byl 

vyšší a vyzáblý. Oba byli zarostlí, asi se ni-

kdy neholili. 

Jejich žebrání bylo vždy malým divadél-

kem. Kačaba při něm „tancoval“ a Vašíček 

kloboučkem „kasíroval“. Na heslo „Kačabo, 

zatancuj“ tento ochotně tancoval, a to všude 

tam, kde byl právě osloven - na ulici, náměs-

tí, návsi atd. Při svém tanečním představení 

se vždy mile usmíval a byl roztomilý. Proto je měli lidé všude rádi. 

Nám školáčkům Kačaba tancoval zdarma, 

přestože jsme ho našim „Kačabo zatancuj“ stále 

zlobili. Nikdy jsme je neviděli odděleně, vždy 

jen pospolu. Jejich „představeními“ vydělané 

penízky uměli společně utrácet za jídlo a pití. A 

tak přicházeli občas i k nám do restaurace „U 

Cettlů“ na Daliměřice. Většinou si dali teplou 

polévku s chlebem nebo houskami a k tomu ně-

jaké to pivo. Někdy u nás na seníku nebo v zimě na slámě ve chlévě, kde bylo teplo, zdarma 

přenocovali. Jinak v létě spali většinou ve stozích slámy kolem Turnova - v Českém ráji. Ten 

byl jejich domovem. 

Já osobně a jistě i mnoho jiných pamětníků si na tyto dvě roztomilé tulácké postavičky na-

šeho kraje rád vzpomínám. V upomínku na ně píši právě tyto řádky vám, občanům Turnova  

a Českého ráje. 

Ing. Jindřich Cettl 
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Vzpomínka na Jaroslava Svobodu (*1. 10. 1908 +25. 8. 1950) 

 

 Vše o mém otci vím jen z vyprávění své matky. 

Byly mi necelé dva roky, když zemřel. Narodil se 

v Debři u Mladé Boleslavi. Jeho otec byl strojník, pra-

coval u firmy Laurin α Klement. Vyráběli zde motocy-

kly, na kterých i závodil. Prý vyhrál závod (asi Lenin-

grad – Moskva).  Několik let bydlela rodina v Moskvě, 

jak vím z dochovaných fotografií. Po návratu bydleli 

v Alšovicích, kde pracoval jako řidič autobusu na trase 

Jablonec – Turnov. 

 Můj otec se vyučil u firmy Bonhard ladičem a 

stavitelem pian. Po vyučení pracoval u firmy 21 let. Po 

znárodnění pracoval v letech 1947-50 na živnostenský 

list. Za laděním pian jezdil na motorce za každého po-

časí, i v zimě. Následkem toho onemocněl svalovou 

revmatickou horečkou a zemřel na mozkovou mrtvici 

ve věku 42 let. Můj bratr byl o 10 let starší a nesl to on 

i moje matka velmi těžce. Bydleli jsme v podnájmu 

v Turnově a po smrti otce se přestěhovali do Krásné Studánky u Liberce, kde bydlela matči-

na sestra. 

 Kde všude ladil piana, nelze z jeho pozůstalosti dohledat. Namátkou – Zpěvácký spo-

lek A. Dvořáka, Státní škola klenotnická v Turnově, Městská hudební škola, Střední dívčí 

škola v Turnově, Městské divadlo, Jizeran - čtenářsko ochotnický spolek v Semilech             

a  u mnoha soukromých osob – u pana Valeše, profesora šperkařské školy, paní Růžičkové, 

profesorky hudby, pana Haufta, profesora hudební školy v Liberci, v Pernerově mlýně ve 

Svijanech, paní Drahoňovské na Zavadilce a u mnoha dalších. JUDr. Rajmond z Nové Paky 

napsal mé matce, že v den a hodinu, kdy otec 

zemřel, mu lehkým úderem malíku praskla 

struna u klavíru, který mu otec ladil. Otec ze-

mřel při ladění piana ve škole v Radostíně. 

 Otcova sestřenice Donátová (Ulmanová) 

z Jenišovic hrála v tamějším kostele na varha-

ny. Její matka z Malé Skály byla první česká 

kapelnice. V Boučkově statku je na ni písemná 

vzpomínka. Když jsem jako malá byla u ní na 

návštěvě, hrála mi skladby, které tatínek rád 

hrával. Mimo jiné i skladbu „Pro Narcisku“, 

kterou prý sám složil, když jsem se narodila (chtěl, abych se tak jmenovala). Otec byl zdatný 

klavírista, hrál skladby od B. Smetany s takovým citem, že i umělci, u kterých ladil, ho vy-

soce hodnotili.  

 Otec měl dva bratry a dvě sestry. Rád fotografoval a lyžoval. Na vojně byl v Trutnově. 

Pochován je v Turnově u Mariánského kostela. 

Marcela Svobodová 
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Potraviny mého dětství.  

V poslední době se ve veřejnosti až příliš často rozebírá kvalita dnešních unijních po-

travin. Někdy je to až tragicky úsměvné. To, když třeba čokoláda vůbec neobsahuje kakao. 

Nebo to, když třeba instantní káva vůbec neobsahuje kávová zrna. Nebo když se maso ubo-

hého vepře půl roku vozí v mrazicím 

kamionu napříč Evropou, než se někde 

opláchne v octové vodě a konečně pro-

dá jako čerstvé. Nebo když na slavné 

tuzemské značce piva najdete malinký 

nápis „Vyrobeno v Polsku“. Totéž třeba 

na „originálních“ českých piškotech, 

když firma je kupodivu holandská. Ne-

bo když kvůli unii musíme nesmyslný-

mi slovy obcházet tradiční české názvy. 

Dokonce i likvidovat staré poctivé re-

ceptury. Takovými „nebo“ by se dalo 

pokračovat donekonečna. Vše už je tak 

unifikované a provázané, a regály ob-

chodů těmito výrobky všude doslova 

přeplněné, že už to bereme jako napros-

tou všednost a samozřejmost. Vždyť 

každý člověk celý život nakupuje a jí potraviny stejně běžně a tak samozřejmě jako dýchá 

vzduch. Jídlo a jeho obstarávání je pro něj jednou z celoživotních nejobyčejnějších činností. 

A také ovšem i nutností, podobně jako spánek. Těžko o tom napsat něco objevného.  Když 

už ovšem člověk prožije nějaký ten rok života, může alespoň zavzpomínat a porovnat, jak se 

nám potraviny a rovněž také jejich příjem a konzumace, množství či pestrost změnily v prů-

běhu desetiletí. A takové vzpomínání pro mě zajímavé i úsměvné je.   

Vždy se rád v myšlenkách vracím do dětství, kdy jsem jako chlapec chodil se svou ba-

bičkou na vesnici na nákup do místního koloniálu k Židovi Urbanidesovi.  Do obchodu se 

tehdy chodilo každý den a dokonce i několikrát. Lednička tenkrát neexistovala a nakupovat 

do zásoby se příliš nedalo. A musela se vystát dlouhá fronta, v které nikdo nevěděl, co právě 

dnes dovezou. Nikdo se v ní nestrkal, nikdo nikam zběsile nepospíchal. Potravin bylo tehdy 

málo, musely se shánět a sortiment byl na dnešní poměry zcela minimální. Jeden druh chle-

ba, jeden druh rohlíků, dva druhy salámu, jeden druh másla. Mléko se tehdy nabíralo do 

bandasky z velkých hliníkových konví, které ráno řidič traktoru z vlečňáku vykládal na tako-

vé speciální dřevěné plošiny, které stály u každé silničky. Ve městech byly často nekonečné 

fronty na maso či na brambory a lidé tam stáli už od ranní tmy. Nebylo divu, že si tehdy kaž-

dý pomáhal, jak mohl.   

A tak, kde jen to šlo, tam se naprosto samozřejmě chovali králíci, slepice, koza i to 

prasátko. My, děti, jsme měly na starost krmení -  a byla to pro nás radost i zábava.  Na trávu 

se jezdilo s kosou a trakařem i dost daleko a pečlivě vysekaný byl každý příkop a každá mez. 

Tehdy totiž ještě nebyly rozorané. Stejně samozřejmě byla u každého domku i zahrádka a na 

ní především brambory a veškerá zelenina. Pochopitelně i nějaká ta jabloň, hrušeň, třešeň, 

slíva, ořech….. Kopat brambory už pro nás kluky taková zábava nebyla, ale ruku musel při-

ložit každý.   
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Ale zato když byl hlad, vyběhli jsme na zahradu, vytáhli velkou mrkev, v rohu jsme ji 

trochu opláchli od hlíny ve starém sudu s dešťovou vodou, nať prostrčili mřížkou králíkům   

a hurá, zase do našich dětských her. Večer se namazal velký krajíc domácím škvarkovým 

sádlem, ustřihla se pažitka, oloupala cibule. K tomu hrnek mléka. Co nám chybělo?  

No a na podzim vždy přišlo na řadu 

velké zaváření. Na to jsme se i těšili.   

Sklenice, víčka a gumičky se sháněly celý 

rok. Víčka byla skleněná a gumičkami se dalo 

střílet z praku, což samozřejmě každý kluk 

uměl tehdy dokonale.  Zavářelo se vše, co 

okolo bylo. Nic nepřišlo ladem. Nejraději 

jsme chodili na špendlíky. Ale pamatuji, že 

jsme pečlivě sbírali i třeba šípky, rakytník, 

pampelišky, kopřivy či lipový květ. Kompot 

byl opravdu kompot a marmeláda obsahovala 

jen a jen ovoce. Když se dnes zamyslím, mu-

seli jsme jíst neuvěřitelně zdravě a naprosto 

nic nám nechybělo. Navíc jsme byli neustále 

v přírodě.   

Dnes se dozvím v samoobsluze z etikety, že marmeláda má obsah ovoce celých 

16%!!!  To mě jímá opravdová hrůza.  A také je záhadou, co obsahuje proboha těch zbylých 

84%?   

A co teprve taková domácí zabíjačka, a že jsem jich viděl a zažil nepočítaně. Jak by 

asi obstál dnešní unijní špekáček s masným obsahem 35% jakéhosi „strojně odděleného ma-

sového separátu“ u tehdejšího pana řezníka?   

A dnešní děti? Bydlím naproti základní škole a sleduji je tak denně. V rukou mají stále 

bagety v igelitu, brambůrky, sušenky…. Sladké nápoje v plechu i v plastu pijí po litrech.   

A odpoledne je ticho. Nikde děti neběhají za míčem, nejezdí na kolech, nehoní se po 

loukách. Sedí u počítačů a často se opět jen cpou sladkostmi plnými obávaných éček, kterých 

nám dnešní regály nabízejí stovky a tisíce druhů.   

A porovnám-li obaly potravin, tak i tehdy byl na tom asi svět lépe.  Igelit či plast nee-

xistoval. Vše bylo pouze ve skle a papíru. Všechno sklo bylo vratné, snad kromě hořčico-

vých sklínek a papír každý pečlivě skládal. Vždyť se denně zatápělo v kamnech. Popel šel na 

zahrádku, zbytky z kuchyně zvířectvu a do kompostu. Absolutně bezodpadová doba. I větši-

na prázdných plechovek od konzerv se využila jako krabičky na kde co. Třeba na hřebíky.  

Dnes, když si udělám odpolední procházku do luk za město, všude leží ovoce ladem. 

Tráva je neposekaná a v příkopech kolem cesty leží samý plast. Ale jídla je neuvěřitelný pře-

bytek a pestrost nabídky tisícinásobná. Nakupujeme nikoli po taškách, ale po celých autech. 

Místo jablka ze zahrádky a lipového čaje s medem na lavičce před domem spořádáme večer 

u PC či televizního seriálu krabici umělých sladkostí. Často až s údivem zírám, co všechno 

lidské tělo vydrží?  

 Ano – je pravdou, že hlad dnes rozhodně nemáme nikdo. Přesto ale, když se zamys-

lím, tak nevím, která doba byla pro nás a pro přírodu lepší.  

 Jiří Kohoutek  
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Činnost spolku za 1. pololetí 

 

Prosinec 2016 

 Přátelského předvánočního setkání v restauraci Di-

vizna se v úterý 13. zúčastnilo 20 členů spolku. K dispozici 

bylo čerstvě vytištěné 53. číslo časopisu Náš TU. 

V přátelském prostředí proběhla i oslava narozenin členky 

spolku. 

 

Leden 

 Významnou akcí byla valná hromada, konaná 28. ledna 2017 v aule hotelové školy.  

Schůze se zúčastnilo přes 70 členů, hosté a 

zástupci spřátelených spolků. Před zaháje-

ním využili členové času k zaplacení člen-

ských příspěvků.  V kulturním programu 

vystoupil mladý houslista Vojtěch Ištvánek 

za doprovodu pana J. Uchytila. Zpráva ma-

triky přítomné potěšila – do spolku vstou-

pilo 31 nových členů a počet tak stoupl na 

277.  Činnost spolku za loňský rok zhod-

notil ve svém projevu předseda spolku pan 

O. Grund. Rok byl velmi úspěšný, usku-

tečnila se řada akcí – výlety, zájezdy, ex-

kurze, besedy, koncerty na Hrubé Skále. Členové spolku se 

podíleli i na akcích, které pořádal Městský úřad – vítání 

občánků, zájezd do Jaworu a další. Také zpráva hospodáře 

spolku pana L. Bičíka byla velmi optimistická. Podařilo se 

vybrat od všech členů příspěvky, spolek získal na darech 

značné finanční 

prostředky a 

díky sponzo-

rům se daly 

realizovat koncerty vážné hudby. Za pražskou 

pobočku pozdravila přítomné Mgr. A. Mánková 

a seznámila je s činností za loňský rok. 

V diskuzi vystoupili hosté, kteří popřáli spolku 

úspěšnou činnost,  

a zástupci města seznámili s akcemi, které Měs-

to připravuje. Schůze byla volební a v tajné 

volbě byl zvolen nový devítičlenný výbor a 

tříčlenná revizní komise. Po občerstvení v jídelně školy přítomní schválili usnesení a plán 

činnosti na letošní rok.  

 Na první výborové schůzi byl sestaven nový výbor a revizní komise, zvoleni funkcio-

náři výboru na období 2017-18. Jmenný seznam členů výboru uveřejňujeme na stránce č. 2 

tohoto čísla. Schůze výboru se konají nadále v restauraci Divizna vždy v úterý od 14:00 ho-

din - jsou veřejné, uvítáme návrhy na zlepšení činnosti spolku. 
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Únor 

 V tomto měsíci probíhaly výborové schůze, na kterých se jednalo o akcích spolku pro 

letošní rok. Plánovaná beseda se uskuteční až v březnu. 

 

Březen 

 V úterý 1. března se sešlo 25 posluchačů v sálku knihovny A. Marka na besedě nazva-

né Vesele i vážně ve švýcarské bance. Besedu připravil člen spolku 

pan Ladislav Bičík. Zavzpomínal na dny, kdy po příchodu sovětských 

vojsk emigroval s rodinou. Nejprve do Německa, potom do Zürichu ve 

Švýcarsku. Po pobytu ve sběrném táboře se mu podařilo získat práci ve 

významné bance. Po-

stupně se vypracoval až 

na prokuristu a stal se 

zástupcem vedoucího 

ekonomického úseku třetí největší banky v 

Zürichu. V bance pracoval až do důchodu, 

potom se vrátil zpět do republiky a je platným 

členem spolku rodáků. Vzpomínal na jazyko-

vé potíže, které přinesly i mnohé humorné si-

tuace, vyzdvihl nezměrnou poctivost a solid-

nost nadřízených a kolegů, ale i občanů města. 

Zcela výjimečně se vyskytl i projev nepocti-

vosti pracovníka banky, ale byl velmi korekt-

ně řešen. Švýcarům záviděl dokonalé a fungující zákony a vymahatelnost práva. V závěru 

besedy zodpověděl i mnohé dotazy, týkající se nejen práce v bance, ale i národních zvyků, 

stravování a vzájemných vztahů. Beseda se velmi líbila a přinesla i zajímavé pohledy na 

osudy našich emigrantů.  

 

Duben 

 

Deštivé počasí v úterý 4. dubna přivítalo téměř 50 zájemců o exkurzi do podniku Tre-

vos. Seznámení s historií a současným stavem 

podniku obstarali pánové Frühbauer a Marek 

v nové, dřevem vonící návštěvní hale. Trevos 

začínal s několika zaměstnanci roku 1990 

v Semilech a postupně se rozrostl do dnešní 

velikosti s 250 zaměstnanci v areálu Vald-

štejnsko. Jeho průmyslová a interiérová svíti-

dla odolná proti prachu a nárazu můžeme na-

lézt po celém světě v továrnách, hotelech, ne-

mocnicích, školách i obchodních centrech. 

Denně vyexpedují 4500 svítidel mnoha mode-

lů. Po rozdělení do dvou skupin jsme postupně 

prošli výrobními a skladovacími objekty. Ob-

divovali jsme nové, čisté klimatizované prostory, automatické razicí stroje, práškovou 
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lakovnu i obří vstřikovací lisy o hmotnosti mnoha desítek tun. Ruční práce je snížena na mi-

nimum – zůstává montáž elektrovýstroje a zaba-

lení. Každý výrobek prochází pečlivou kontrolou, 

je zabalen a připraven k odeslání. Nové je i vývo-

jové a konstrukční oddělení. 

Mnozí z nás ještě pamatují zemědělskou 

výrobu na místě dnešního podniku, kravín, po-

zemky podniku Sempra a hlavně moře bláta.  

Trevos proto věnuje velkou pozornost i úpravě 

okolí závodu, využívá i objekt bývalého statku 

Valdštejnsko, kde má sklady.  

Po dvou hodinách jsme odcházeli s pocitem 

hrdosti na moderní průmyslový podnik v blízkosti Turnova. 

 

Ani chladno a drobný déšť neodradilo ve středu 12. dubna 20 rodáků od výletu do 

Nové Paky. Po příjezdu vlaku do stanice Nová Paka -  město jsme se vydali na prohlídku 

města a postupně směřovali k Suchardovu do-

mu, kde je sídlo muzea. Přivítal nás průvodce a 

seznámil s akcemi, které v muzeu probíhají. 

Největší akcí je putovní výstava věnovaná ces-

tovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu 

Zikmundovi. Posledně jmenovaný je ve svých 

98 letech stále aktivní a pracuje. V muzeu je  i 

výstava karikatur Václava Havla od českých a 

světových karikaturistů. Stálá expozice je vě-

novaná materiálům z města a okolí. Viděli 

jsme mode-

ly města, 

řeckokatolického kostela přeneseného do města 

z Podkarpatské Rusi i velký betlém. Po prohlídce jsme na 

doporučení místních navštívili restauraci v historickém 

domě, kde kromě dobrého 

oběda jsme shlédli i původní 

sklepy s nádherným klenu-

tím. Pak již následovala ná-

vštěva Klenotnice, kde je 

soustředěna největší sbírka 

drahých kamenů z okolí města i ze zahraničí včetně zkameně-

lého stromu. Viděli jsme i expozici věnovanou spiritizmu, který 

má v Podkrkonoší velkou tradici. Mezitím se vylepšilo počasí a 

mohli jsme dojít k Paulánskému klášteru s kostelem Nanebe-

vzetí Panny Marie z 18. století, ke kterému vede kryté schodiště. Na závěr putování jsme ješ-

tě jednou prošli malebné uličky a poseděli v parku u nádraží. Ve Staré Pace se skupina roz-

dělila. Někteří jeli přímo do Turnova, jiní nasedli do lokálky do Lomnice nad Popelkou a 

absolvovali cestu méně známými místy. V Lomnici zbyl čas i na občerstvení v cukrárně. Au-

tobus nás pak odvezl do Turnova. 
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Ani mimořádně nepříznivé počasí ve středu 26. dubna neodradilo 7 věrných od pláno-

vaného výletu po stezce manželů Scheybalových. Déšť nás 

však donutil stezku vynechat a rozjeli jsme se až do Jablonce n. 

Nisou, kde jsme navštívili Muzeum skla a bižuterie v bývalém 

exportním domě firmy Zimmer&Schmidt.  Nově upravené ex-

pozice nám umožnily seznámit se s historií výroby na Jablonec-

ku, poznali jsme i různé technologie a ob-

divovali hotové výrobky. Zajímavá byla i 

expozice mincí a medailí. Shlédli jsme i 

několik krátkých filmů. Nejvíce nás zaujal dokument z roku 1910, vě-

novaný odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. v Jablonci. 

V expozici skla nás zaujaly hotové výrobky pro chemické laboratoře, 

užitkové sklo, ale nejvíce umělecká díla pro výstavy a ceny pro vítěze 

soutěží. V muzeu jsme strávili téměř tři hodiny a ještě by bylo co pro-

hlížet. Krátce jsme prošli městem, obhlédli opravovanou radnici a výlet 

zakončili obědem v restauraci. Ti co nejeli, mohou litovat. 

 

 V sobotu 29. dubna jsme opět vítali nové občánky města Turnova. 

Za náš spolek se malé slavnosti v Muzeu Českého ráje zúčastnila paní 

Hermína Džeková a Otakar Grund, kteří jim předali malé pletené dupačky, 

zhotovené členkami našeho spolku a několika seniorkami z penzionů        

v Žižkově ulici, a veršované přání. Přítomni byli i zástupci městského úřa-

du a společnosti Náruč. Nejmenší občánky vítala radní města Eva Kordová 

a zahrály jim děti ze Základní umělecké školy v Turnově. Celkem 16 klu-

ků a 6 holčiček tak prvně veřejně vstoupilo mezi občany města.  

 

 

 Na sobotu 13. května připadl první letošní auto-

busový zájezd do Dolního Slezska. Autobus řízený 

panem Stránským obsadilo 50 nedočkavých výletníků, 

kterým nezkazilo dobrou náladu ani mírně deštivé po-

časí. Po dlouhé cestě plné zatáček a úzkých silnic jsme 

postupně projeli Jičínem, Novou Pakou, Trutnovem a 

dorazili do místa první zastávky, do polské vesnice 

Krzeszów, která se nalézá blízko velkého města Ka-

mienna Góra v Dolnoslezském vojvodství. Stále drob-

ně pršelo, ale již zdálky nás uchvátila monumentální 

stavba evropského baroka, klášterní komplex, který je 

považován za perlu barokní evropské architektury. Na 

rozvoj regionu měl velký vliv řád cisterciáků, které 

nechal roku 1292 přivést do Krzeszówa kníže Bolko I. 

Z iniciativy představitelů řádu byly vystavěny kostely, 

kaple, cesty, mlýny a kovárny. Rovněž byly zřizovány školy a knihovny, zaváděny nové 

způsoby obdělávání půdy, zakládány chovné rybníky a tkalcovské dílny. 
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 Nádherná Menší bazilika Nanebevzetí 

Nejsvětější Panny Marie se tyčí nad oko-

lím a její přes 70 m vysoká věž je zdaleka 

viditelná. Hlavní oltář zdobí obraz Petra 

Brandla a dalších českých mistrů. Navští-

vili jsme i kostel sv. Josefa, který byl určen 

pro Bratrstvo sv. Josefa.  V mauzoleu jsou 

pochováni Bolko I. Přísný a jeho vnuk 

Bolko II. Malý.  

Popisovat obrovské prostory, překrásnou 

výzdobu, díla je obtížné – musí se to vidět. 

Po prohlídce jsme pokračovali k dalšímu 

místu naší cesty. 

 

Projeli jsme hornickým městem Walbrzych a očekával nás jeden z největších polských 

zámků, zámek Ksiasź. Po Malborku a Wawe-

lu třetí největší v Polsku. Původně obranná 

tvrz ze 13. století se časem změnila na kníže-

cí sídlo. Od roku 1605 získala zámek rodina        

Hochbergů  a udržela si jej po tři staletí. Zá-

mek byl dvakrát přestavován, druhá přestav-

ba nebyla však dokončena. Hospodářská kri-

ze přispěla k finančnímu bankrotu rodiny a 

majetek přešel do nucené správy. Během II. 

světové války zde bylo vojenské velitelství a 

pod zámkem byly budovány obrovské tunely 

– jednalo se o část komplexu Riese. Účel sta-

veb je dosud zahalen tajemstvím. Snad zde 

měly být podzemní továrny, možná i 

jedno z Hitlerových sídel. 

V poválečných letech zámek chátral, 

ale nyní díky obci Walbrzych je 

v pozoruhodném stavu.  Během své 

existence hostil významné hosty – 

císaře Viléma II., cara Mikuláše, ale i 

Winstona Churchilla. Na zámku se 

natáčela i řada filmů. 

 Na podrobnou prohlídku, která 

trvá téměř dvě hodiny, nebyl čas, ale 

k seznámení stačila procházka po 

nejbližším okolí, které tvoří obrovský 

park s řadou zajímavých staveb – zří-

cenina hradu Starý Ksiaź a množství 

vyhlídek a cyklostezek. 
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Pak již jen čtvrthodina cesty a dojeli jsme do okresního města Swidnice, z kterého po-

cházela česká královna Anna Svidnická, 

manželka krále Karla IV. Město nepoškozené 

válkou má krásné historické centrum, které 

řadí Swidnici mezi nejcennější města 

v Polsku. Bývalé hlavní město Swidnicko-

Jaworského knížectví bylo důležitou obchod-

ní křižovatkou.  Prochodili a obdivovali jsme 

střed města, někteří navštívili i vyhlídkovou 

terasu radniční věže. Pak již nás čekal po-

slední bod naší cesty, kostel Míru, druhý nej-

větší dřevěný protestantský chrám, který 

pojme 7 500 věřících. Vyslechli jsme český 

výklad a obdivovali nádhernou vnitřní výzdobu 

a ani nás nepřekvapilo, že chrám je zapsán na 

seznamu UNESCO. Unaveni, ale plni dojmů 

jsme pokračovali Polskem přes Jelení Góru, 

Sklarskou Porębu domů. Počasí se velice vylep-

šilo, svítilo slunce, ale pohledy na Krkonoše 

z polské strany kazil mlžný opar.  

Výlet se velice povedl, získali jsme během 

cesty i mnoho informací o místech, kterými jsme 

projížděli, díky panu Kouckému, který zájezd 

připravil a neúnavně vše komentoval.  

 

S obavou jsme vyhlíželi oblohu, ale nakonec vše dobře dopadlo – nepršelo. V sobotu 

20. května připravil totiž spolek slavnostní odhalení pamětní desky houslaři F. X. Droze-

novi, k 45. výročí mistrova úmrtí. Slavnost se uskutečnila v ulici J. A. Komenského u domu, 

kde Mistr pracoval a 50 let žil. Slavnost zaštítili hejtman 

Libereckého kraje pan Martin Půta a starosta Turnova Ing. 

Tomáš Hocke. Mezi vzácnými hosty byl senátor PhDr. 

Jaromír Jermář, místostarostka Turnova Mgr. Petra Houš-

ková, starostka rod-

ných Tatobit paní 

Lenka Malá a další. 

Shromážděné obča-

ny přivítal předseda 

Spolku rodáků a přátel Turnova pan Otakar Grund,     

s několika skladbami vystoupila houslistka České 

filharmonie v Praze Jana Kubánková. Úvodní projev 

přednesl historik Vlastislav Hnízdo, který seznámil 

přítomné se životem a dílem F. X. Drozena, který za 

svůj život vytvořil množství mistrovských houslí pro 

věhlasné světové houslisty. Uveďme pedagoga Otakara Ševčíka, virtuosa Davida Oistracha, 

kvarteto Národního divadla a vyrobil i mnoho houslí pro turnovské houslisty.  
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V  roce 1971 byl mistr jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 

v roce 1972, pochován je na měst-

ském hřbitově v Turnově. Pamětní 

desku odhalili zástupci města a hlav-

ního sponzora akce - Komerční slé-

várny Henryho Kyncla z Turnova. 

Pak již následoval slavnostní přípitek 

a malý raut, který pro všechny pří-

tomné připravila Hotelová škola 

Turnov. Všechny nás potěšila velká 

účast občanů, kteří na svého rodáka nezapomněli.  

 

František Xaver Drozen  *8. března 1898 v Tatobitech, †26. dubna 1972 v Turnově 

 
 Tradičně nepříznivé počasí provázelo 19 výletníků, kteří se ve středu 24. května roz-

hodli navštívit zámecký park na Sychrově. Cestou alejí 234 lip nás provázel studený vítr, 

ale po vstupu do lesa se uklidnil a po vstupu na čestný 

dvůr před zámkem již bylo lépe. Z nádvoří zámku 

jsme nejprve sestoupili do rozsáhlého sklepení vyzdo-

beného řadou obrazů, věnovaných převážně dětským 

návštěvníkům. Prošli jsme 

kolem opravovaného scho-

diště do parku a Rohanskou 

alejí 88 pyramidálních dubů 

pokračovali 

k architektonické dominantě 

parku – oranžérii. Neodolali 

jsme a využili krásného prostředí oranžerie k malému občerstvení. 

Dále jsme si prohlédli vodárenskou věž z roku 1891, která sloužila 

k zásobování parku vodou. Trochu nás zklamala Rudolfova vyhlíd-

ka – výhled do údolí Mohelky stínily vzrostlé stromy. Snad měl 

princ Rudolf Habsburský v roce 1871 výhled lepší. Došli jsme i 

k dřevěnému holubníku, uviděli dravce a za zámeckou kaplí si prohlédli výstavu dřevěných 

soch, nazvaných Emoce. Výlet jsme zakončili výborným obědem v Zámecké restauraci. 

Všechny nás překvapila péče o park a množství vzácných dřevin. Škoda, že u vzácných 

stromů chybějí štítky s názvem dřeviny. Domů jsme dojeli vlakem z nádraží Sychrov. 

 

Jaromír Ducháč 
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Sobota 26. srpna 

 

MANŽELÉ LÉDLOVI 
s hostem  

 

 

Uvedou klasické árie před-

ních světových mistrů 

Sobota 12. srpna 

 

JAKUB PUSTINA 
 

Populární barytonista  

po návratu z jarního  

Moskevského turné přive-

ze zcela nový repertoár i 

talentované mladé přátele 

Sobota 5. srpna  

 

JANA HERYÁNOVÁ 
 (soprán) 

 

Přednese nově nastudova-

ný repertoár 

 v doprovodu houslisty 

Františka Lamače 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

XVI. 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 15:25 hod z Terminálu – červená trasa, 

 zpět v 17:55 a 18:23 hod od zámku – žlutá trasa 

 

Sobota 15. července 

 

JAN ADAMUS 
 

Zazní díla světových mis-

trů 

 v podání mistrovského 

hobojisty a jeho nového 

kvarteta 
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