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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: 

 Zimní Zvířetice  (JD) 

Pohled z Krkavčí skály na Riegrovu stezku  (JD) 

 

 

 

 

Upozornění 

 

Vzhledem ke zrušení restaurace Divizna, jsou od 3. října schůze výboru vždy každé dru-

hé   úterý v salonku restaurace U Supa od 14:30 hodin. 
 

 

 

 

Č. 54 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.turnov.cz/organizace
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Rady výletníkům  

 

 Posledním výletem skončila naše společná putování po blízkém i vzdáleném okolí 

Turnova. V zimním období putovat nebudeme, a proto je vhodná doba připravit se na další 

sezónu. Sáhl jsem po publikaci vydané téměř před 100 lety a ocituji z ní některé rady pro 

výletníky. Průvodce sepsal Dr. Phil. Josef Šimák, vytiskla firma J. Jiránek z Turnova a cena 

činila 1 korunu. Knížka obsahuje nejen rady, ale popisuje i výlety po Pojizeří, Podkrkonoší a 

Podještědí. Nechybějí odkazy na ubytování, občerstvení i na jiné služby. Na dalších stranách 

uvidíte titulní stranu, několik reklam a text, který přináší cestovní pokyny. Čtěte pozorně, 

třeba se vám dobře míněné rady hodí na našich příštích cestách.  
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Věřím, že po přečtení těchto cestovních pokynů se už nemůžete dočkat prvního jarního 

výletu. Inspirovaly vás jistě i nabídky restaurací, hostinců a ubytoven. Dokupte také nezbyt-

né drogistické, pletené a trikotové zboží. Nachystejte vše potřebné, připravte si vhodnou 

obuv a nepromokavý havelok. Inspirací pro vaše oblečení mohou být fotografie z výletu 

Valdštejnské turistické společnosti z roku 1909.  
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Výlet na Valdštejn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na Hlavatici.     

 

Materiál pro tento příspěvek poskytla paní Jitka Kadrnošková. 

 

Příjemné putování přeje J. Ducháč 
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Vzpomínky na obecnou a měšťanskou školu v Turnově 1934 -1943 

 

V letech 1934 až 1943 jsem chodil do obecné i měšťanské (později zvané hlavní) ško-

ly ve Skálově ulici i já. Prožil jsem tam moc hezké, ale i smutné chvíle svého mládí. Nejprve 

se zmíním o těch smutných zážitcích z let 1934 až 1939, které na mě silně zapůsobily. Tehdy 

panovaly ve třídách velice markantní sociální rozdíly. 

Hlavně do měšťanské školy docházelo plno dětí z dalekého turnovského okolí. Auto-

busové spojení sice už existovalo, ale většina dětí, resp. jejich rodiče, si to nemohli finančně 

dovolit. Chodilo se tedy do školy pěšky, mnohdy 6 km a někdy i více. I dojíždět do školy na 

kole si málokdo mohl dovolit - vlastnit kolo byl tehdy přepych. Mnoho dětí chodilo do školy 

od časného jara do pozdního podzimu naboso. Já s mým bratrem jsme chodili sice do školy 

obuti, ale hned po škole doma jsme museli botky zout a běhat pěkně celý zbylý den bosky. 

Děti chudých rodičů chodily celý rok, kromě zimních měsíců, bosy. Jen v zimě chodily obu-

ty – boty jim většinou věnovaly dobrovolné organizace, např. Červený kříž apod. Na svých 

školních taškách, které se nosily zásadně na zádech, mívaly děti zavěšený plechový hrníček 

na polední polévku. K polévce býval chleba nebo houska. Vše bylo pro tyto chudé děti v po-

ledne po vyučování zdarma, aby nemusely jít ze školy domů s prázdnými žaludky. Polévka 

bývala většinou hrachová, bramborová či fazolová. Vařívala se dole v suterénu školní budo-

vy. 

Při velké dopolední přestávce (v 10 hodin) bylo možno si v přízemí u školníka pana 

Bažanta zakoupit i svačinu. Pan školník prodával mléko, kakao, jogurt, housky, ale i teplé 

párky s houskou a hořčicí. Děti z majetných rodin si tyto „svačinky” mohly dovolit. Bývaly 

to děti úředníků, obchodníků, továrníků apod. Ostatní děti bývaly jen závistivými diváky a 

musely čekat až na tu polední polévku - zdarma. 

Já s bratrem jsme měli to štěstí, že naši rodiče měli malé zemědělství a byli samozáso-

biteli. Maminka nám tedy mohla namazat k svačině chleba s máslem či sádlem. Voda na 

chodbě ve školní budově byla pro všechny zdarma. Sešity, učebnice a psací potřeby dostáva-

ly chudé děti od školy zdarma. Ostatní si vše musely koupit. Na konci každého školního roku 

se zapůjčené učebnice musely škole vracet k použití zase pro příští rok. Pro chudé děti se též 

pořádaly sbírky obnošeného šatstva a bot. To se opakovalo rok co rok až do začátku 2. svě-

tové války. 

A teď něco z té radostnější stránky mé školní docházky tehdejší doby. V zimě si děti   

z Daliměřic zkracovaly cestu do školy i ze školy přes zamrzlou Jizeru. Byla to pro nás znač-

ná zkratka nejméně o 15 minut. Jinak jsme musely chodit přes celé město, a to nám trvalo 

přes půl hodiny rychlé chůze. V letních měsících jsme se ze školy courali domů různými 

oklikami přes Dolánky, Vazovce  nebo kolem Jizery. Pokud jsme od rodičů dostali nějaký 

haléř či korunu, kupovali jsme si za to v cukrárně bonbony, žvýkačky, čokoládu nebo i zmrz-

linu. Ze školy jsme chodili většinou v malých skupinkách, zájmových kroužcích a dělali ces-

tou všelijaké lumpárny. Z vyhlášených rváčů měl každý strach, těm jsme se raději vyhýbali. 

Děvčata s námi do chlapecké školy ve Skálové ulici tehdy nechodila. Měla svoji dívčí školu 

poblíž Mariánského kostela. Bývala však naším častým terčem při cestě ze školy domů. 

Teď je však vlivem závratných technických vymožeností všechno jinak. Vzájemná 

komunikace mezi dětmi už téměř neexistuje. Téměř vše nahradila a nadále stále více nahra-

zuje mobilní komunikační technika.  

                                                                     Ing. Jindřich Cettl 
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Vánoce  
 

Končí podzim a kvapem se nám blíží Vánoce, prý nejkrásnější svátky v roce. Nádher-

ný a magický adventní čas. Každý se na ně těší a nejvíce samozřejmě malé děti, kterým se 

zdá příchod štědrého večera nekonečný. Nám starším se s postupujícím věkem naopak zdá, 

že přicházejí jakoby stále častěji.    

Vždyť tu přece byly nedávno a už jsou to zas. To to letí, říkáme si. A máme stále v ži-

vé paměti, že kdysi to opravdu byly svátky klidu a míru, vůně jehličí, svíček a pečeného cuk-

roví.   

Dnes je tomu bohužel často jinak a kdekdo Vánoce v této chaotické době považuje 

spíše za svátky stresu, zběsilého úklidu domácností, překotných nákupů a přeplněných par-

kovišť u obchodních center. No, každá doba má zřejmě svá pro a proti. Mně osobně to ale 

nedá, abych si v této době v klidu nesedl a nezavzpomínal na své dětství a také na vyprávění 

o dětství rodičů a prarodičů, ke kterému u vánočního stolu a u rozbalených dárků vždy kaž-

doročně docházelo. A bylo to krásné vyprávění.  

V roce 1935 bydleli moji prarodiče 

v domě velkostatkáře Schejbala. Dům měl 

dvě místnosti, komoru a chlév. V jedné 

místnosti bydlela rodina Bendlova. Karel 

a Andula měli čtyři děti - Karla, Emu, Jo-

sefa a Andulku. V druhé místnosti bydlela 

rodina Šolínova - Bohuslav a Božena, kte-

ří měli tři děti - Vladimíra, Marii a Mila-

du, mou budoucí maminku. A kromě toho 

s nimi bydleli pohromadě i moji prapraro-

diče František a Františka Kaplanovi. Do-

hromady měli společná kamna, na kterých 

všichni dohromady vařili, a také jeden 

lavor na vodu, v kterém se všichni po prá-

ci u sedláka myli. Tehdy žádné koupelny 

s teplou vodou neexistovaly. V každé 

místnosti pak měla každá z rodin jednu 

postel, ve které spali všichni pohromadě. 

Kaplanovi už se nikam nevešli, takže 

chodili spát na noc do komory. Tam se 

ovšem netopilo, takže na noc se museli 

vždy velmi teple obléci. K domu těsně 

přiléhal další domek stejné velikosti,        

v kterém bydlela rodina Šretrových se 

třemi dětmi - Lidkou, Josefem a Vladimí-

rem, a dále rodina Formánkových s dětmi 

Boženou, Oldou a Marií. A aby toho nebylo málo, tak do komory ještě nastěhoval sedlák 

Schejbal rodinu Kmentových. I ta měla tři děti! Suma sumárum, ve čtyřech místnostech a 

dvou komorách žilo v tom roce 1935, jestli dobře počítám, 28 lidí! 12 dospělých a 16 dětí. 

Záchod byl prkenný na společném dvorku obou domků. Život byl tehdy nesrovnatelně těžší 

než dnes a přesto si nikdo na nic nestěžoval.    
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A ty Vánoce! To prý byla nádhera. Děti se rojily kolem skromně ozdobeného stromku 

jako vosy a radovaly se i z těch nejmenších drobností. Z nových šatiček, z botek, ale třeba      

i z drobných perníčků nebo dřevěných kostiček. A celý ten magický vytoužený štědrý večer 

seděli všichni pohromadě u stolu, zapalovali svíčky, jedli to, co si celý rok nedopřáli a hovo-

řili spolu. Společně se pomodlili Otčenáš. Na hladině lavoru pouštěli skořápky ořechů se 

svíčkami jako lodičky. Dětem pak dospělí vyprávěli pohádky nebo příběhy ze Starých po-

věstí českých dlouho do noci. A všichni se šli o půlnoci podívat na zápraží, jestli nepadá 

hvězda. Společně šli nadělit i nějaké dobroty prasátku v chlívku. Žádná televize tehdy nee-

xistovala a rádio také nikdo ještě neměl. Byly to prý ty nejkrásnější Vánoce, co kdy děti 

mohly zažít.  

Kaplanovi zemřeli za války v roce 1942 a po válce se z našeho domu odstěhovali Ben-

dlovi. Po únoru 1948 domy znárodnili komunisté, od vedle se postupně odstěhovaly všechny 

tři rodiny a vedlejší dům se nechal zcela zchátrat.  

A v roce 1952 oba domy koupil můj dědeček. Najednou ve čtyřech místnostech zůsta-

lo jen pět lidí. Postupně všechny děti dospěly. Dvě se odstěhovaly také, ale přišel zase můj 

strýc. To už tu byla sedmdesátá léta. Ten opravil, co se dalo, přistavěl další místnosti, veran-

du, konečně i koupelnu a pořád se zde slavily krásné Vánoce. Jen už mnohem bohatší a bez 

vyprávění pohádek. Pěkně u televize, byť tehdy ještě černobílé. To už jsou moje osobní 

vzpomínky. Dívám se na starou černobílou fotografii čtyřletého chlapce v punčocháčích. 

Tehdy jsem dostal krásný dřevěný bagr na písek. A byl jsem neskonale šťastný.  

Dodnes mám před očima zapálené prskavky a dodnes cítím vůni svíček, vosku a jehli-

čí.  

Ale čas nejde zastavit. Roky šly dál. Už jsem na začátku svého vyprávění zmínil, že 

běží nějak stále a stále rychleji. Prasátko už se dávno nekrmilo, ani králíci. Ba ani zahrádka   

s veškerou zeleninou a ovocem už tam dnes není.  

Ani seník. Kdepak. Ze všeho jsou další a další místnosti plné nových a nových věcí.   

Z půdy je obytné podkroví, na střeše fotovoltaické pane-

ly a na zahradě bazén a tři auta. A v celém tom domě, 

který má teď 12 místností, žijí tři lidé.  

I letos se tam budou slavit Vánoce. Stejně jako rok 

co rok. Stromeček bude umělý, blikat na něm budou 

elektrická světélka a dárků - těch bude dozajista přehršel. 

Tolik, že už se bude zdát nudné a fádní i je jenom rozba-

lovat.  

Velké barevné placaté televize téměř v každé 

místnosti budou vysílat nějakou rádoby zábavu a všichni 

se budou přejídat jako nikdy v roce. Jen povídat si u sví-

ček nebude tentokrát nikdo.  

Jasně – pořád budeme všichni říkat, že to byly a 

jsou krásné Vánoce, ale takové to kouzlo pospolitosti, 

společné pohody, magického večera pro dětské oči, to už 

dnes určitě není. Ale přesto nechci být žádný bručoun a 

skeptik. Vzpomínky sice z hlavy nezaženu, ale Vánoce si udělám tak krásné a příjemné, jak 

jen to jde. Tak jako kdysi. A vám ze srdce přeji to samé.  

Jiří Kohoutek  
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Vzpomněli narozenin Antonína Marka   

Za krásného slunečného dne se 5. září 2017 sešli zástupci pražské pobočky Spolku ro-

dáků a přátel Turnova, aby vzpomenuli narozenin Antonína Marka, obrozeneckého kněze, 

spolupracovníka Josefa Jungmanna, u jeho hrobu na Vyšehradě nedaleko Slavína.  

 Po úvodním přivítání účastníků vzpomínkové akce předsedkyní pražské pobočky 

Mgr. Annou Mánkovou a nezbytném fo-

tografování účastníků ing. Vladimírem 

Švarcem krátce pohovořil o zásluhách 

slavného turnovského rodáka prom. histo-

rik Karol Bílek. Na Markův hrob položil 

kytici se vzpomínkovou stuhou od praž-

ských rodáků jednatel pobočky ing. Jiří 

Fuk, byly zapáleny svíčky. Tentokrát pi-

etní akt proběhl bez zástupců mateřského 

spolku, kteří se omluvili, i bez představi-

telů města Turnova.  

 Poté se účastníci odebrali už tra-

dičně k hrobu autora busty na Markově 

hrobě – známého akademického sochaře Josefa Drahoňovského, rodáka z Volavce u Roven-

ska pod Troskami, tedy rovněž našeho krajana z Českého ráje. Na jeho hrobě je zmenšená 

kopie sousoší Rozhovor. Na originále sousoší je verš, který zde byl citován: „Šli spolu živo-

tem v radosti, bolestech, práci, dnes tichá vzpomínka život jim vrací.“ I na tomto hrobě byly 

rozsvíceny svíčky a na slavného sochaře bylo krátce vzpomenuto.  

  Shromáždění bylo umocněno zvonkohrou (motivem Vltavy ze stejnojmenné symfo-

nické básně ze Smetanova cyklu Má vlast) na nedalekém kostele sv. Petra a Pavla na Vyše-

hradě. Po ukončení slavnostního aktu na hřbitově proběhlo jednání výboru pražské pobočky 

SRPT.  

PhDr. Karel Svoboda  

 

Další kulturní rodácký podvečer v Praze 

 

Krajanské a rodácké spolky v Praze mají dlouholetou 

více než stoletou tradici. Navazovaly na činnost vysokoškol-

ských krajanských spolků studentských. Velmi bohatě praco-

valy hlavně spolky rodáků z Českého ráje a Podkrkonoší. Ji-

čín, Turnov, Mnichovo Hradiště, Vysoké nad Jizerou, Sobot-

ka, Hořice v Podkrkonoší, ale i Libuň, Dolní Bousov a další 

vyvíjely zajímavou činnost, zaměřenou na propagační aktivity 

pro svůj region i na udržování vzájemných kontaktů v Praze. 

Spolky vznikaly a zanikaly, ať už vinou politických poměrů 

nebo nedostatkem schopných funkcionářů, ale většinou po 

určité přestávce obnovovaly činnost, když nastoupila nová 

generace. Turnováci se setkávají v Praze od dob historiků Jo-

sefa Pekaře a J. V. Šimáka. Vzpomeňme také na pana ing. 

Antonína Otmara nebo na obětavou Štěpánku Horákovou.  
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V současné době jsme pražskou pobočkou Spolku rodáků a přátel Turnova a tu velice 

aktivně řídí jako předsedkyně Mgr. Anna Mánková. Scházíme se několikrát ročně a vždy je 

kromě aktuálních zpráv z Turnova na programu kulturní přednáška či beseda zaměřená na 

Český ráj. 

 Tak tomu bylo i letos 19. října, kdy byla schůzka ob-

zvláště slavnostní. Připomínali jsme si totiž za přítomnosti 

jubilantky 86. narozeniny operní pěvkyně a turnovské rodač-

ky Marcely Machotkové. Ta se dostavila svěží a optimistická, 

s úsměvem na tvářích, třebaže trochu handicapovaná nedáv-

ným úrazem. Role moderátorky se ujala Mgr. Mánková a paní 

Machotková dlouze a zajímavě vzpomínala na Turnov, na své 

působení na operních scénách v Liberci, v Plzni i v Praze, kde 

její soprán patřil ke špičkám v tehdejším souboru Národního 

divadla. Vynikala zvláště v českém repertoáru, především 

v operách Smetanových (jako Libuše, Mařenka v Prodané 

nevěstě, Vendulka v Hubičce, Anežka ve Dvou vdovách), 

Dvořákových (titulní role v Rusalce, Julie v Jakobínu, Kněžna 

v Čertovi a Káče) a Fibichových (Šárka). Nastudovala i svě-

tové autory (Mozart, Beethoven, Čajkovský, Puccini, Verdi) a 

operní role v dílech novějších českých skladatelů (J. B. Foerster, L. Janáček, K. Kovařovic, 

B. Martinů, R. Karel, I. Krejčí, J. Pauer). 

 Vítaným zpestřením podvečera byly nahrávky jejích nejmilejších rolí, které jsme bez 

dechu vnímali. Poslech zajistil jednatel spolku ing. Jiří Fuk, který stejně jako na jiných bese-

dách připravil i výbornou obrazovou prezentaci. 

 A pak už následovalo jen vřelé poděkování a malý dárek k životnímu jubileu z úst a 

rukou paní předsedkyně a rozloučení. Byla to jedna z nejkrásnějších akcí pražských Turno-

váků v poslední době a je škoda, že o činnosti pražské pobočky Spolku přátel Turnova neví 

více krajanů bydlících v Praze a okolí. 

Karol Bílek 

Beseda s paní Marcelou Machotkovou  

Měl jsem to štěstí, že na pozvání pražské pobočky SRPT jsem se mohl 19. října 2017 

zúčastnit v Praze besedy s členkou našeho spolku, bývalou operní zpěvačkou Národního di-

vadla paní Marcelou Machotkovou. V příjemném prostředí  vyprávěla paní Machotková       

o svém životě  a  o své činnosti během své pěvecké kariéry. Ve spolupráci s paní Mánkovou, 

která měla celou besedu velmi dobře připravenou, byla beseda pro účastníky velmi zajímavá. 

Vzpomínkami na   různé životní zážitky  vytvořily  obě dvě paní  takovou rodinnou, poho-

dovou atmosféru. Celý večer byl protkán i hudebními záznamy z období, kdy byla na vrcho-

lu své kariéry. Zvláště pak dueta s Ivo Žídkem a Beno Blachutem byla nejkrásnějším zpes-

třením tohoto setkání. Svoje pěvecké úspěchy zažívala i na nejznámějších operních jevištích 

v celé Evropě.   Paní Machotková i ve svém vysokém požehnaném věku (86 let) je stále 

velmi milá, zábavná a vtipná a ráda na všechny dotazy odpovídala. Přejeme jí i za naši orga-

nizaci ještě hodně  příjemných zážitků a hodně zdravíčka do dalších let. 

      

Ladislav Bičík   
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Letošní letní koncerty na Hrubé Skále se vydařily  

Jsme přesvědčeni o tom, že ten, kdo z posluchačů letos navštívil kterýkoliv z našich prázdni-

nových koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, byl nanejvýš spokojen. Potvrdila nám to řada 

dalších, stálých i náhodných návštěvníků a my přiznáváme, že nás jejich reakce potěšila. Nemálo 

úsilí totiž organizátoři vždy vynaloží na to, aby zajistili kva-

litní interprety, dostatek financí od sponzorů a pochopitelně    

i náležitou propagaci. To vše se jim letos podařilo mírou vr-

chovatou a výsledek v podobě nádherných kulturních zážitků 

posluchačů na sebe nenechal čekat.  

Hned první koncert - vystoupení známého koncertního 

hobojisty, pana Jana Adamuse (15. 7.), nadchl více než pade-

sátku přítomných. Člověk, který léta úspěšně koncertoval na 

mnoha světových pódiích, skutečně brilantně přednesl kla-

sický repertoár. Jeho varhanní doprovod v podobě mladé 

umělecké ředitelky Mezinárodního varhanního festivalu v 

Karlových Varech, paní Michaely Káčerkové, pak působil 

jako rovnocenný doplněk.   

Překvapením se stal další koncert (5. 8.) sopranistky Jany Heryánové a houslisty Františka 

Lamače, které letos doplnila harfenistka Zbyňka Šolcová. Paní Heryánová, jako ostatně pokaždé, 

zapůsobila na publikum nejen svým šarmem, barvou hlasu a technickou dokonalostí projevu, ale 

především svou vrozenou muzikálností. František Lamač opět vysoce překročil standard běžného 

učitele hudby, protože dokonalým zvládnutím náročných technických pasáží mohl rovnocenně kon-

kurovat mnoha koncertním umělcům. V sólových partech zaujala jinak doprovázející harfenistka 

Zbyňka Šolcová, která v nově vzniklém triu působila jako jeho odedávná součást.   

Čekal-li někdo překvapení, která na Hrubou Skálu občas přiváží tenorista Jakub Pustina, 

myslíme, že tentokrát rozhodně neodešel zklamán. Nejen Pustinovy árie, které se vždy vyznačují 

zcela osobitým temperamentem, kvalitou podání a pravdivostí projevu, ale především jeho hosté 

konsternovali letošní publikum. Vedle mladého dirigenta orchestru Národního divadla v Bratislavě 

Branko Ladiče, který se postaral o varhanní doprovod, se mu představily dvě účastnice mezinárod-

ních pěveckých kurzů. Návštěvníci si tak mohli poslechnout naprosto skvělé výkony dvou naděj-

ných umělkyň - koloraturní sopranistky Marianny Galenekyové (sólistky ND Bratislava) a sopra-

nistky Mariy Bednarskaye, sólistky opery Velkého divadla v Moskvě. Je těžké popisovat výkony 

obou. Za zmínku snad stojí jen to, že publikum, ačkoli už zkušené patnácti ročníky našich koncertů, 

tentokrát vždy až za několik okamžiků po každém jejich vystoupení se teprve odhodlalo tleskat. 

Takovým dojmem letos zapůsobily obě mladé umělkyně.  

Závěrečným pohlazením po duši bylo pro letošní návštěvníky i vystoupení paní Evy Lédlové 

a Jaroslava Patočky, které doprovodil Bohuslav Lédl. Jejich výkony završily letošní ročník, který 

lze po umělecké stránce zcela bez nadsázky hodnotit jako mimořádně úspěšný. Na závěr je třeba 

říci, že o jeho „hospodářský“ úspěch se opět postarali naši obětaví sponzoři. Je totiž zcela nesporné, 

že bez finanční podpory MUDr. Marcela Nesvadby, vedení Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, 

podnikatelů Ing. Václava Formánka, Jiřího Mikuly, Františka Zikudy, Ing. Vladimíra Sejvala, maji-

tele turnovské tiskárny Unipress Davida Svobody a hoteliéra Karla Zimy, bychom tak nákladnou 

akci pořádat nikdy nemohli. Vážíme si proto jejich trvalé přízně, podobně, jako bezvadného přístu-

pu pátera Františka Kocmana a trvalé záštity senátora PhDr. Jaromíra Jermáře. Budou-li nám všich-

ni nadále pomáhat takovou měrou, věříme, že se společně s vámi všemi dočkáme ještě řady dalších 

ročníků Letních koncertů vážné hudby v krásném prostředí Hrubé Skály.  

 

Text a foto Otakar Grund 



Časopis Náš Turnov č. 55 – prosinec 2017, strana 14 
 

Činnost spolku za II. pololetí 

 

Červen 

 Konečně jsme se dočkali příznivého počasí na výlet au-

ty, který směřoval na Mladoboleslavsko. Čtyři automobily a 21 

výletníků se ve středu 14. června sešlo na parkovišti 

v Maškovce. Po vyslechnutí informací a předání itineráře vyje-

li do první zastávky, kterou bylo město Bakov nad Jizerou. 

Rozlehlé náměstí dovolilo bezproblémové parkování a všichni 

vyrazili na prohlídku města. Historickou dominantou města je 

morový sloup sv. Trojice, kostely sv. Bartoloměje a kostel sv. 

Barbory. Bakov se v minulosti proslavil výrobky z rákosu a 

orobince – pantofle, tašky, tropické helmy zvané holu-

bovky. Po procházce městem jsme se občerstvili 

v restauraci Zastávka a pokračovali k dalšímu cíli – hra-

du Zvířetice. 

 Rozsáhlá zřícenina hradu založeného ve 14. století nad 

řekou Jizerou všechny zaujala. Přestože byl hrad po roz-

sáhlém požáru v roce 1693 opuštěn, zachovala se mo-

hutná věž, klenuté sklepy a hradní studna. Z věže, na kte-

rou někteří vystoupali, je nádherný rozhled do okolí. 

Hrad je v majetku města Bakov n. Jizerou a je ve velmi 

dobrém stavu. Obec vybudovala nový most přes hradní 

příkop a nové schodiště na věž. Po nezbytném fotografování nás čekal další objekt – město 

Bělá pod Bezdězem. 

 Město je od roku 1992 městskou památkovou zónou a je 

opravdu překrásné. Obrovské náměstí, připomínající spíše 

park, pomník Na stráž z roku 1931 od sochaře Josefa Mařatky, 

historická budova radnice z roku 1613, na které je zazděné 

měřidlo – český loket. Prošli jsme historickými uličkami 

s přízemními domky, obdivovali Českou bránu vysokou 13 

metrů – jedinou ze čtyř, která se zachovala do současnosti. 

Líbila se nám i procházka po hradbách, které v minulosti 

chránily město, stojící na skalnatém ostrohu nad říčkou Bělou, 

po které má jméno. Vynechali jsme zámek, stojící na nejvyšším bodu města, a ušetřeného 

času využili k obědu. Před odjezdem jsme vzpomenuli na 

významné rodáky – šachového velmistra Luďka Pachmana a 

herce Václava Trégla. 

 Třetím cílem výletu byla obora Klokočka, ležící v údolí 

potoka Rokytky. Nejprve jsme zastavili u obnoveného pa-

mátníku osvobození, přípomínajícího oběti obou světových 

válek. Krátce jsme popojeli a zamířili k prameni, který vyté-

ká pod kaplí sv. Stapina. Všichni ochutnali léčivou vodu pů-

sobící proti dně. V 18. století byly nedaleko pramene posta-

veny malé lázně, později změněné na myslivnu.   
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Lesní cestou jsme pokračovali do Kláštera Hradiště. Tam nás čekala návštěva restaurace 

Skála, která je vytesána ve skále a prostory pocházejí 

z doby, kdy zde stál klášter cisterciáků. Po jeho zániku 

vznikl pivovar a prostory v nitru skály byly využívány jako 

sladovna a sklepy. Prostor restaurace vyzařuje proud pozi-

tivní energie a lidé citliví na zemské energie prý pociťují 

zvláštní pocit. Nám se to nestalo, spíše jsme ochutnali kláš-

terské pivo. Ještě jsme zajeli k objektu pivovaru, který patří 

mezi sedm největších u nás, pohlédli na zbytky kláštera a 

prošli blízkým parkem. Někteří účastníci se zde rozloučili a 

jeli domů, několik věrných ještě navštívilo zámecký park 

v Mnichově Hradišti a poklonili se památce Václava Budovce z Budova, majitele Kláštera 

Hradiště, popraveného roku 1621 za účast na stavovském povstání. Příjemně unaveni jsme 

k večeru dojeli ve zdraví do Turnova. 

 Ve středu 28. června vyrazila skupina 10 cestovatelů na málo známý hrad Ha-

mrštejn. Po vystoupení z vlaku v zastávce Machnín hrad 

jsme chvíli hledali cestičku k hradu a po krátkém příkrém 

výstupu jsme došli na nádvoří hradu. Hrad založený ve 

14. století se svou dispozicí podobá Troskám. Má dvě vě-

že a mezi nimi je obytná část. Do dnešních dnů se z hradu 

mnoho nezachovalo, ale prostředí na nás velmi zapůsobi-

lo. Po krátkém odpočinku jsme sestoupili zpět 

k železniční trati a dále k řece Nise. Tam nás očekávala 

unikátní technická 

stavba – gondolový 

most přes řeku, zvaný transbordér. V kabince pro 6 osob 

se cestující přepraví přes řeku vlastní silou, tahem za la-

no. Stavba je ze dřeva, otevřena byla v magický čas v 10 

hodin 10 minut 10. 10. 2010. Transbordér je jediný svého 

druhu na našem území. Pak již skupinka pokračovala 

pěšky do Andělské Hory a autobusem do Chrastavy. Čas 

ve městě využila k občerstvení a k návštěvě rodného do-

mu církevního malíře Josefa von Führicha (1800-1876)   

a k prohlídce města. Chrastava byla založena v polovině 14. století a byla střediskem Lužic-

kých Srbů. Zachovalo se množství empírových a klasicistních domů. V půl páté byli již 

všichni v Turnově. 

 Na závěr školního roku odměnil spolek drobnými 

dárky nejlepší absolventy základních škol. Předseda spol-

ku a jednatelka navštívili turnovské základní školy a na 

závěr se zúčastnili slavnosti na ZŠ 28. října, na které byl 

přítomen i starosta města. Rozloučení s absolventy bylo 

důstojné a dojemné. Absolventy shromážděné ve vyzdo-

bené  jídelně školy pozdravil  hudební soubor žáků školy 

a akce vyvrcholila podáním slavnostního oběda. Škoda, že 

podobná rozloučení neorganizují i ostatní ZŠ.    
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Červenec 

 Výlety členů spolku pokračovaly i o prázdninách. Ve středu 12. července se skupina 

12 výletníků vydala navštívit tajemné místo – obec jménem Krásná, kde žil známý čaroděj-

ný lékař - proslulý doktor Kittel. Přestože mnozí o Kittelovi slyšeli, neuškodí několik infor-

mací. 

Doktor Kittel (1704 až 1783) neboli Jan Josef Antonín Eleazar Kittel se narodil 3. úno-

ra 1704 v Šumburku jako druhorozený ze čtrnácti dětí Melchiora Kittela. Šumburk 

v Jizerských horách, kde mladý Jan Josef spolu se svý-

mi sourozenci vyrůstal, se kdysi nazýval Šubrtovice,    

a aby to nebylo jednoduché, dnes je z něj osada Krásná, 

součást obce Pěnčín. Ovšem doktor Kittel, prý silné      

a vysoké postavy, nenavštěvoval pouze horaly, od kte-

rých většinou nebral žádný honorář, ale jeho pacienti 

často pocházeli až z Prahy či Vídně. Navíc se stal          

i osobním lékařem hraběcí rodiny Desfoursů, majitelů 

panství se sídlem na Hrubém Rohozci. Po doktorově 

smrti přibylo pověstí o jeho nadpřirozených schopnos-

tech. Lidé si vyprávěli o havranech a čarodějné knize,  

o bylině všehoji, získané od tajemného hada na svahu Černé Studnice. Nejznámějším byl 

ovšem létající plášť, na němž se měl doktor dopravovat na ta nejvzdálenější místa. A skuteč-

nost? Slovo „kittel“ označuje v němčině dlouhý splývavý plášť.  

Po příchodu do obce jsme navštívili Kittelovo muzeum, studánku s léčivou vodou a šli 

se podívat i k domu, kde doktor žil a který se nyní rekonstruuje. Obdivovali jsme i barokní 

kostel sv. Josefa, který nechal postavit Kittel z vlastních prostředků. Navštívili jsme i místní 

rozsáhlý hřbitov, kde jsou pochováni občané z mnoha okolních obcí. Z Krásné jsme odjeli 

do Železného Brodu, poobědvali a dále do Turnova. 

 

V sobotu 15. července zahájil úvodním koncertem letošní XVI. ročník Koncertů 

vážné hudby na Hrubé Skále. Více v samostatném článku na str. 13. 

 

Ani velice nepříznivá předpověď počasí na středu 26. 6. neodradila 17 výletníků od 

cesty na Přední Žalý. Nejprve vlakem do Košťálova, pak autobusy do Jilemnice a Vrchlabí. 

Ve Vrchlabí bylo počasí stále nejisté, vrcholy hor v mracích, ale místy probleskla modrá ob-

loha. Rozhodli jsme se počkat a čas 

jsme věnovali prohlídce města a ne-

zbytnému občerstvení. Odpoledne se 

počasí vylepšilo, a tak jsme vyrazili do 

Herlíkovic a na lanovku. Čtyřmístná 

sedačková lanovka z roku 2006 překo-

nala 416 m převýšení za 9 minut a plni 

očekávání jsme došli na vrchol kopce 

do výše 1019 m.n.m. Kamenná rozhledna, kterou nechal postavit 

hrabě Harrach roku 1892 na místě dřevěné, a ještě dříve železné 

vyhlídky nám neodolala a po 89 schodech jsme rychle vystoupali 

na vyhlídkovou plošinu do výše 16,5 m. Počasí se zázračně vylep-

šilo a mohli jsme v dálce vidět Ještěd, Ralsko, Bezděz, Kozákov, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Josefa_(Kr%C3%A1sn%C3%A1)
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Trosky, Tábor a pod námi Vrchlabí. Pouze vrcholky Krkonoš zůstaly v mracích. Po sestupu a 

nezbytném fotografování jsme nahlédli do roubené turistické 

chaty, napodobeniny původní vyhořelé. Chata z roku 2009 po-

skytuje občerstvení a do prostředí kopce se velice hodí. My jsme 

ale vyrazili dále na Benecko. Cestu lemovaly keříky plné bo-

růvek, potkávali jsme i houbaře s košíky plnými hub. Po 2 km 

jsme došli na Benecko, které je nejvýše položenou obcí v Krko-

noších (1000 m.n.m.),  počkali na autobus a stejnou trasou jako 

ráno se vrátili do Turnova. Kdo zůstal doma, může litovat, výlet 

se velmi podařil.  

Srpen 

Na třetí pokus se 21 výletníkům podařilo ve středu 9. srpna pokořit hrad Rotštejn. 

Po příjezdu do Klokočí jsme se vydali směrem k hradu. Mnozí, ač-

koli Turnováci, na hradě nikdy nebyli. Jiní navštívili hrad před 

mnoha léty a byli zvědavi, co je tu nového. Překvapeni byli všichni. 

Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal, které o hrad pečuje, 

uvedlo hrad do nové krásy. Dřevěná schodiště, vyhlídková plošina, 

bylinková zahrádka – prostě nádhera. 

Hrad založil roku 1250 Jaroslav 

z Hruštice pro svého syna. Dějiny hradu 

Rotštejna jako šlechtického sídla však 

netrvaly déle než půldruhého století. V 

průběhu 30. let 15. století byl hrad 

opuštěn a v roce 1514 je uváděn jako 

pustý.  Do současnosti se zachovalo pouze torzo paláce, dřevěné 

stavby dávno zanikly. Zajímavá je i 48 m hluboká studna. Po prohlídce hradu a nejbližšího 

okolí jsme pokračovali do restaurace Na Špici, kde jsme se občerstvili a autobusem se vrátili 

domů. 

 Hned následující den neúnavní cestovatelé vyrazili do Liberce. Sešlo se nás 23 a nej-

prve jsme šli na náměstí Dr. E. Beneše, kde probíhal již třetí mezinárodní festival flašinetářů. 

Viděli jsme množství různých přístrojů, od flašinetů na kliku, až 

po obří flašinet poháněný parním strojem a řízený dřevěnými 

děrnými štítky. Atmosféra festivalu na všechny zapůsobila a ješ-

tě při obědě v restauraci Radniční sklípek jsme zážitek probírali. 

Pak jsme již spěchali k Liberecké 

galerii v lázních, kde probíhala vý-

jimečná výstava ze soukromé sbír-

ky, věnovaná dílům Giacomettiho, 

Picassa, Chirica a dalších mistrů. Na 

150 výtvarných děl v nás vzbudilo rozporné pocity – ne všechna 

díla jsme pochopili. V budově probíhá i řada dalších výstav, 

všechno jsme si prohlédli a obdivovali i úpravu budovy, která 

původně sloužila od roku 1902 jako lázně s honosným názvem 

Lázně Františka Josefa I. Současnou podobu má od roku 2014. Unaveni, a plni dojmů jsme 

ještě poseděli v cukrárně poblíž Botanické zahrady, a pak již domů.  

http://www.interdata.cz/klienti/oks/
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 Nezvykle chladné počasí ve středu 23. srpna přivítalo čtyři posádky aut připravené na 

výlet auty po Jičínsku. Po úvodních pokynech vyjelo všech 18 účastníků směrem na Jičín a 

za obcí Podůlší dorazilo do obce Brada. Informační 

tabule nás seznámily s historií obce a vrchu Brada. 

Nahlédli jsme i na hřbitov, uprostřed kterého stojí 

kostel svatého Bartoloměje z počátku 14. století, a 

kolem dřevěné hranolovité zvonice stoupali na vrch. 

Cestou nás informovaly informační tabule o historii 

hradu a o válečných událostech roku 1866.  Nejstarší 

zmínky o hradu jsou z roku 1241. Jednalo se o jeden 

z nejstarších přemyslovských hradů v Českém ráji. 

V 15. stol. je už hrad opuštěný. V prusko-rakouské 

válce stála na vrcholu dělostřelecká baterie a ostře-

lovala silnici Turnov – Jičín. Nás přivítal na vrcholu dřevěný kříž a sochy sv. Petra a Pavla. 

Okouzlil nás neskutečný rozhled na všechny světové strany. Blízké Prachovské skály, Tros-

ky, město Jičín i vzdálenější místa - Ještěd, Kozákov, Tábor až po vzdálené Krkonoše. Po 

sestupu jsme ještě navštívili jeskyni, ve které žil loupežník Rumcajs. Přítomen nebyl, ale po-

stel pro Cipíska i kytka pro Manku byly připravené. Zapsali jsme se i do pamětní knihy        

a spěchali k autům.  

Další zastávkou byla valdštejnská lodžie v Jičíně. Park 

i letohrádek procházejí rekonstrukcí a unikátní barokní 

památka vystavěná v letech 1630-34 na popud Albrech-

ta z Valdštejna architektem Niccolem Sebregondim  se 

skví v nové kráse. Prošli jsme park, pozdravili poustev-

níka v jeskyni a odešli na nádvoří bývalého statku. Tam 

nás překvapila příjemná kavárna, a tak jsme neodolali. 

Ještě jsme vstoupili do letohrádku, poslechli moudrá 

slova Albrechta z Valdštejna a pak již podél lipové aleje 

jeli na další 

zastávku. Zaparkovali jsme poblíže pomníku sklada-

tele J. B. Foerstra a vyrazili vzhůru k rozhledně Mi-

lohlídka, zvané také Čeřovka. Kamenná rozhledna 

z roku 1843 stojící na pokraji čedičového lomu ský-

tá výhled především na město, dalšímu výhledu brá-

ní vzrostlé stromy. Nastala doba oběda, projeli jsme 

Jičínem a zastavili 

se v motorestu 

Staré Místo na 

oběd. Po obědě 

jsme pokračovali 

do obce Veliš, obdivovali kostel sv. Václava a dvě kaple    

s množstvím lidských kostí, pravděpodobně přenesených 

ze zrušeného hřbitova. Popojeli jsme pak k hrobce rodu 

Šliků, postavené v letech 1925-6.  Hrobka veřejnosti nepří-

stupná ukrývá lebku Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného 

roku 1621 v Praze na Staroměstském náměstí.  
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Po několika stovkách metrů nás čekal další objekt ve vsi Podhradí – zřícenina hradu Veliš.  

Hrad je připomínán roku 1613, založen pravděpodobně Václavem II. Hrad byl za třicetileté 

války neúspěšně obléhán Švédy. Z císařského roz-

kazu byl hrad roku 1658 zbořen, aby nemohl pad-

nout do rukou nepřátelských vojsk. Jeho podobu 

nám připomněl obraz zhotovený na štítové zdi ro-

dinného domu ve vsi. Čekal nás náročný výstup na 

vrchol kopce. Cesta není dlouhá, ale je neupravená a 

proto těžká. Udatně jsme stoupali vzhůru. Nejvíce 

nás překvapil 92letý pán, který cestu také podstou-

pil. Na vrcholu stojí trigonometrický sloup a od něj 

je opět úchvatný výhled do okolí. Cesta dolů, mno-

hem těžší, proběhla úspěšně a mohli jsme pokračo-

vat do vsi Vokšice, kde stojí zámek postavený Jindři-

chem Schlikem roku 1700. Později byl empírově 

upraven a sloužil hospodářským účelům. Nás však 

více zaujal objekt Kovošrotu, kde neznámý umělec 

vytváří z kovových součástek zajímavé plastiky. Če-

kala nás poslední zastávka, malebné město Sobotka. 

Projeli jsme obcí Ostružno, která je součástí barokní 

komponované krajiny s názvem „Mariánská zahrada“, 

minuli pozdně barokní kostel Povýšení svatého kříže, 

který jsme pozorovali z Milohlídky, a dojeli do So-

botky. Opět jsme neodolali pokušení a výlet zakončili 

v místní proslulé cukrárně. Potom již kolem obce Vesec a hradu Kost do Turnova. Vyšlo 

nádherné počasí stvořené pro výlet a tak jsme byli všichni spokojeni. 

 

Září 

 Ve středu 6. září se skupina 10 výletníků rozhodla  absolvovat Scheybalovu 

stezku z Kopaniny do Rychnova u Jablonce nad Nisou. 

Byl to již třetí pokus – první dva zhatilo mimořádně ne-

příznivé počasí. Stezka manželů Scheybalových je pojme-

nována po významných osobnostech Jablonecka, které 

dokázaly vytvořit pozoruhodné umělecké sbírky a obsáh-

lou knihovnu. Stezka má dvě části. Její první část byla 

slavnostně otevřena 19. června 2011, druhá část 18. května 

2013. Spojuje Jablonec nad Nisou s Turnovem.  Na části, 

kterou jsme procházeli, je deset zastavení, která připomí-

nají významné pamětihodnosti, historické příběhy nebo 

přírodní zajímavosti. Informace nám poskytly velkoplošné 

panely s texty a fotografiemi. Trasa není náročná, dlouhá 

přibližně 5 km.  Cesta příjemně ubíhala, ale přibližně 

v polovině cesty se přihnal déšť a trochu jsme zmokli. Po 

příchodu do města jsme hledali občerstvení, ale nakonec jsme museli odjet do Jablonce a ob-

čerstvit se tam. Jsme rádi, že jsme dlouho plánovaný výlet konečně absolvovali. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1658
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 Poslední výlet uskutečnilo 22 výletníků ve středu 20. září. Po krátké zastávce a obědě 

v Semilech vyrazili na trasu Riegrovy stezky. Stezka 

vznikla z iniciativy Okrašlovacího spolku v Semilech a 

byla slavnostně otevřena 10. října 1909. Vstupní branou 

do stezky je visutá železná galerie, dlouhá 77 m. Pak již 

pokračujeme podél jezu, kde začíná 1300 m dlouhý tunel, 

který vede vodu do elektrárny v Podspálově, mineme ská-

lu U kamenného lva a odpočíváme na odpočívadle, zná-

mém „pěšorestu“ s výhledem do kaňonu Jizery i na pro-

tější Krkavčí skálu. 

Obdivujeme i úžasné 

technické dílo – železniční trať, vedoucí po levém břehu 

řeky. Pak již sejdeme téměř k řece, 

projdeme tunelem k pramenu           

A. Staška a pak již hledíme na hydro-

elektrárnu z roku 1921, která stále 

pracuje a ročně vyrobí 12 GWh elek-

trické energie.  Hotel Pod Spálovem 

byl uzavřen, a proto několik vytrvalců 

využilo času do příjezdu vlaku a vypravilo se k místu, kde v roce 1990 

došlo k železničnímu neštěstí, při kterém zemřelo 14 osob. Vlak nás pak 

odvezl do Železného Brodu a do Turnova. 

 

 Poslední sobotu v září jsme uskutečnili dlouho plánovaný autobusový zájezd do se-

verní části Českého středohoří. Autobus plný nedočkavých výletníků vyjel po trase Turnov, 

Liberec, Nový Bor, Děčín, Ústí nad Labem. V Ústí nás čeka-

la první zastávka – hrad Střekov. Již při pohledu 

z parkoviště nás uchvátila mohutná silueta hradu. Na strmé, 

100 m vysoké skále nad hladinou Labe, se vypíná hrad ze 14. 

století, který býval strážní stanicí. O hrad se vedly 

v minulosti ozbrojené střety, nejvíce utrpěl ve válkách v 17. 

a 18. století. Teprve v období romantismu, kdy nastal i roz-

voj turistiky, hrad ožil a stal se cílem mnoha významných 

osobností. Pobýval zde Richard Wagner, Johann Wolfgang 

Goethe, Karel Hynek Mácha a další. Po výstupu na hradby nás 

ohromil úžasný pohled na řeku s Masarykovými zdymadly, po 

proudu řeky město Ústí a na druhou stranu vzdálené kopce 

Českého středohoří. Poctivě jsme absolvovali celou vyhlídko-

vou trasu, obdivovali mohutné kamenné zdi. Rádi jsme pak 

poseděli v hradní restauraci a doplnili chybějící tekutiny. Ne-

radi jsme hrad opouštěli, ale čekala nás další cesta. Projeli 

jsme znovu městem, žasli nad smělou konstrukcí nového mos-

tu přes Labe, pohlédli na známou Větruši a po nových komu-

nikacích dojeli na další zastávku, k dolní stanici lanovky na 

Komáří vížku, někdy také Hůrku. Dvousedačková lanovka má několik nej. Je nejstarší,   

nejdelší a nejpomalejší lanovou dráhou u nás. Tato stará dáma překonává od roku 1952 pře-



Časopis Náš Turnov č. 55 – prosinec 2017, strana 21 
 

výšení 482 metrů, vzdálenost 2 348 metrů rychlostí 2,5 m/sec (9 km/hod) za 15 minut. Na 

vrcholu nás očekávala restaurace, kde byl zamluven oběd. Po občerstvení jsme z terasy po-

zorovali okolí. Škoda, že nebyla dobrá viditelnost. Čekal nás krátký sjezd k další zastávce.  

Tou byla prohlídková štola Starý Martin. Štola je památkou prvořadého významu. Již od 

13. století se zde těžil cín a žíla Lukáš nále-

žela mezi nejdůležitější.  Po rozdělení do 

skupin jsme všichni obdrželi ochranné přilby 

a spolu s průvodcem vešli do vlhkého a stu-

deného podzemí. Cestou po kluzkých prk-

nech a nízkou chodbou nás průvodce infor-

moval o historii a způsobech těžby. Všichni 

jsme ocenili těžkou práci horníků, zvláště 

v počátcích těžby, kdy dva horníci pomocí 

mlátku a želízka postoupili denně jen o něko-

lik centimetrů. Na konci chodby nás průvodce informoval o tom, že podobných chodeb je 

v podzemí přes 30 kilometrů. Rádi jsme podzemí opustili a mnozí děkovali přilbám za 

ochranu hlavy. Na parkovišti jsme spěchali k autobusu pro něco na zahřátí, které pan Strán-

ský vylovil z útrob autobusu. Mnoha serpentinami jsme dojeli na poslední zastávku – město 

Krupku. V části Bohosudov se nalézá bazilika Panny Marie Sedmibolestné, postavená      

v letech 1621-1624. K bazilice patří i bývalá jezuitská re-

zidence, v které je nyní biskupské gymnázium. Celý kom-

plex je významným poutním místem a patří 

k nejnavštěvovanějším. My jsme však měli trochu smůlu. 

Celý objekt je v rekonstrukci, proto je návštěvní doba ča-

sově omezena a nám se přes veškerou snahu nepodařilo 

baziliku navštívit. Baziliku jsme pouze obešli a obdivovali 

mohutnost a rozlohu stavby. Tím naše putování skončilo a 

vydali jsme se k domovu. Cestou jsme zahlédli Děčínský 

Sněžník s kamennou rozhlednou, při průjezdu Děčínem 

zámek a na protějším břehu Labe Pastýřskou stěnu. 

 Po 12 hodinách cestování jsme se vraceli domů a cestou oceňovali, jaký pěkný den 

jsme prožili.  

 

Říjen  
 Ve středu 4. října jsme podnikli poslední výlet, 

který byl vlastně nad plán. Chtěli jsme zhodnotit 

turistickou sezonu a připravit se na příští rok. Odjeli 

jsme vlakem do stanice Hrubá Skála a v motorestu 

Zavadilka poseděli a pohovořili. Sezona proběhla 

úspěšně, uskutečnili jsme 11 výletů veřejnou dopravou, 

dva výlety auty a dva autobusové zájezdy. Plány na 

příští rok zatím neprozradíme. Pěšky 19 výletníků 

pokračovalo do Přáslavic. Z vesnice zrušené již ve 

středověku se zachoval jen kostel sv. Jiří se hřbitovem. 

Tam jsme uctili památku B. J. Horáčka, čestného člena spolku a nezapomenutelného 

mecenáše Turnovska. 
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 V sobotu 7. října se v hotelové škole uskutečnilo tradiční vítání občánků města, na 

kterém se spolek již léta podílí. 

 Exkurzi plánovanou na tento měsíc se nepodařilo zajistit. 

 

Listopad 

 

 Přes nepříznivé počasí se v pátek 10. listopadu dostavilo 16 zájemců o exkurzi do 

podniku KAMAX v Nudvojovicích. 

Firma má bohatou historii. První závod byl založen 

inženýrem Rudolfem Kellermannem v Osterode         

v Německu a zabýval se výrobou pevnostních šroubů 

pro automobilový průmysl. Přes různé potíže 

postupně expandoval do celého světa. Závod 

v Turnově byl postaven jako nový v roce 1992. 

V lednu 2013 bylo v Turnově v průmyslové zóně 

Vesecko vybudováno nové logistické centrum, které 

pokryje vzrůstající požadavky na kapacitu.  

Skupiny se ujal pan Jaromír Líbal, který nás nejprve seznámil s historií podniku a 

s výrobní technologií. Po oblečení do bezpečnostních vest nás provedl podnikem. Viděli 

jsme lisovnu, kde z ocelového drátu vznikají za studena lisováním šrouby. Navštívili jsme     

i kalírnu, kde šrouby získávají povrchovou tvrdost. Zaujal nás i obrovský sklad, kde jsou při-

praveny nástroje pro výrobu různých druhů šroubů. Celý výrobní proces je řízen počítačem a 

neustálá kontrolní měření zajištují vysokou kvalitu výroby. Podnik vyrobí denně 4 miliony 

šroubů, tj. cca 110 tun. Překvapila nás čistota ve výrobních halách a vzorný pořádek. Na zá-

věr každý účastník obdržel reprezentativní publikaci o podniku Kamax. 

 

 Plánovaná beseda na středu 15. listopadu na téma Lidoví kameníci v Pojizeří byla pro 

pracovní povinnosti Dr. M. Cogana změněna. Dvaceti účastníků se proto ujal Mgr. Jan 

Bubal, kurátor sbírkových fondů mineralogie a geologie a zavedl nás na 

výstavu Největší české drahokamy do Klenotnice muzea. Sbírku brou-

šených kamenů v hodnotě více jak jeden milion korun se muzeu podaři-

lo zakoupit od soukromého sběratele a obsahuje celkem 226 kusů, 

z nichž největším kamenem je záhněda o hmotnosti 508 gramů, dalších 

16 kamenů dosahuje hmotnosti větší než 

100 gramů. Všechny kameny jsou přes-

ně lokalizované, což unikátnost sbírky 

fasetovaných brusů pocházejících pouze 

z území Čech ještě zvyšuje. Sbírka 

vznikla v letech 1980 až 1990 z vlastních sběrů autora sbírky 

a dále nákupem zlomkových kamenů od sběratelů minerálů. 

Po prohlídce sbírky pokračovala beseda v badatelně muzea, 

kde průvodce vysvětlil historii broušení kamenů na Turnov-

sku, současnou situaci ve výchově brusičů a zodpověděl na otázky přítomných. 

 

Text a foto J. Ducháč 
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ČLENY SRPT ZVEME 

 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTELOVÁ ŠKOLA 
aula 

 
Sobota 27. ledna 2018 

od 14:00 hodin 
 
 

Budova bude otevřena od 13:30 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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