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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: 

 Pomník obětem světových válek a obětem protifašistického a protikomunistického  

odboje od prof. Josefa Drahoňovského  (JD) 

Most na Jizeře  (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. 
 

 

Na tisk časopisu Náš Turnov finančně přispívá odbor školství, kultury a sportu Měst-

ského úřadu Turnov. 

 

 

 

 

Č. 54 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.turnov.cz/organizace
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28. říjen 1918 v Turnově 
 

 V letošním roce vzpomínáme 100 let od vzniku Československé republiky. Dne       

28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jed-

nání s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření 

a podobě samostatného československého státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát 

bude republikou (byla uvažována i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Kramář bude 

předsedou vlády. Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, Zákon o zřízení samo-

statného státu československého. Toto jsou obecně známá fakta. Podíváme se, jak probíhalo 

toto období v Turnově. 

 Čtyřleté válečné období přineslo obyvatelům města nesmírné utrpení. Všichni trpěli 

nedostatkem potravin, nebylo oblečení, chyběla lékařská péče a nebylo ani uhlí před blížící 

se zimou. Proto všichni nedočkavě čekali na ukončení války a s nesmírnou radostí přivítali 

prohlášení o vzniku Československa.  Již v úterý 29. října v 1 hodinu odpoledne se sešli 

v kanceláři okresního 

zastupitelstva v 1. poschodí domu 

č. 84 ve Skálově ulici delegáti 

všech pěti politických stran ze 

soudního okresu turnovského. 

Z těchto delegátů byl zvolen 

okresní revoluční Národní výbor. 

Předsedou byl zvolen Josef 

Žďárský, prvním místopředsedou 

Josef Průša, druhým 

místopředsedou Josef Veselý, 

jednateli Václav Kulich a Vilém 

Prošek, pokladníkem Václav 

Feštr.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_v%C3%BDbor_%C4%8Deskoslovensk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_samostatn%C3%A9ho_st%C3%A1tu_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_samostatn%C3%A9ho_st%C3%A1tu_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9ho
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Hlasy Pojizerské psaly ve 44. čísle 3. listopadu 1918: 

 

Okresní národní výbor zahájil okamžitě činnost, převzal veškerou úřední agendu a do-

zor nad ní. Pomáhali i sokolové, studenti a učitelé. Ještě 31. října byl vydán rozkaz vojsku 

v Liberci obsadit vzbouřený Turnov. Setnina vyšla z Liberce, ale u Rychnova se rozprchla. 

20. listopadu byl založen „Svobodný prapor kraje Pojizerského“ a brzy byly sestaveny          

4 pochodové setniny po 130 mužích. Mnozí z praporu se pak zúčastnili bojů na Slovensku. 
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Tehdejší turnovský kronikář zapsal do kroniky města:  
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Tábor lidu na náměstí v Turnově 28. října 1918 
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V sobotu 7. prosince se sešli učitelé k mimořádné poradě, aby vyslechli poselství mi-

nistra školství Gustava Habermana.  

 

 

Na závěr vzpomínek na události v Turnově uvádím slova MUDr. Vojtěcha Krále, 

městského lékaře v Turnově, kterými reagoval na depeši ministra železnic dr. Zahradníka: 

 

A když jsem domů přišel po všech těch dojmech velikého toho dne, děkoval jsem Bohu, 

že mi dal dožíti tohoto světodějného okamžiku, v kterém jsme se stali pány svých osudů. Po-

svátná radost rozlila se nitrem nad spravedlností nebe, jež dalo zvítězit „Pravdě“ a dalo za-

skvíti nad národem naším po bouřích a vichřicích tří století opětně zlatému slunci „Svobo-

dy“.  

Za živa nás pochovali a my vstali z mrtvých . . . 

 

 

 

Materiály k článku poskytlo Muzeum Českého ráje v Turnově. 

Jaromír Ducháč 

Po obnově úřadů byla ukončena činnost Národních výborů 
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Únor 1948 v Turnově 

 

Další významnou událostí v roce za-

končeném číslicí 8, byl Únor 1948. Uplynu-

lo již 70 let a mnohé se již zapomnělo, nebo 

jsou vzpomínky nepřesné. Proto jsem opět 

zalistoval v dobovém tisku, který o událos-

tech podrobně informoval. Je velmi zajíma-

vé, že tisk se stavěl k událostem vesměs 

kladně, jak uvidíme z několika výstřižků 

z Pojizerských listů.  

 

 

 

Nechyběly články, ve kterých se organizace staví plně za podporu nového režimu. Probíhala 

očista spolků. Lidé, kteří dlouhá léta ve spolku pracovali, byli vylučováni a napadáni. 
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Psalo se o rozpadu politických stran  

a demokratické strany byly vyzývány 

k ukončení činnosti a jejich členové 

označováni za protistátní elementy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavné 

články byly 

věnovány 

plnění 

dvouletého 

plánu. 

 

 

 

 

O událostech, které přinesly změnu poli-

tického systému v republice, psala      i 

městská kronika Turnova. 

 

 Snad několik výstřižků z novin 

osvěží vaše vzpomínky na tuto, ne zrov-

na oslav hodnou událost. 
 

 

 

Materiály k článku poskytlo Muzeum Českého ráje v Turnově. 

Jaromír Ducháč 

Tisk oznamoval zřizování státní správy nad vět-

šími podniky. 
 

Kritice byli vystaveni majitelé továren, pou-

kazováno na jejich majetky a jejich vazby na 

dřívější režim. 
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Osudové osmičky 
 

 Letopočty s osmičkou na konci přinesly Českým zemím často události, které další vý-

voj podstatně ovlivnily. Pro ty, kteří toto nezažili, připomenu 21. srpen 1968. 

 Jednalo se o vpád pěti vojsk Varšavské smlouvy v čele 

se Sovětským svazem na naše území. Byla to vojska polské, 

maďarské, bulharské lidové republiky a malý počet vojsk 

NDR. Začalo obsazování důležitých měst i objektů na našem 

území, tedy i kasáren v Turnově. 

 To ráno nikdy nezapomenu. Rádio hlásilo situaci 

z Prahy. S napětím jsme poslouchali přímé zprávy. Davové ší-

lenství zafungovalo. Lidé nakupovali 

brambory, chléb, základní potraviny. 

Aby ztížili vojsku obsazování, obraceli 

lidé dopravní značky. V té situaci to 

bylo velmi odvážné. Brzy jsme pozna-

li, že většina vojáků ani nevěděla, kde 

jsou, ale byla přesvědčena o tom, že je zde revoluce a oni nás musí 

chránit. Lidé doufali, že se situace brzy vyjasní a všechno skončí. 

Jenže skutečnost byla jiná a dočasný pobyt vojsk setrval až do roku 

1991. Když nám kolem domu jezdily tanky, ta představa ještě dnes 

ve mně vyvolává nepříjemné vzpomínky. Nezapomenu i na různé 

akce a písničky – Běž domů Ivane, čeká tě Nataša a mnohé další.  

 V září 1968 byla donucena odejít z kasáren v Turnově i česká posádka. Přikládám       

i dopis na rozloučenou a rezoluci zaměstnanců Severografie. 

Marie Hamadová 

Gratulace 

 V únoru letošního roku oslavila významné životní jubileum dlouholetá členka výboru 

Spolku rodáků a přátel Turnova, členka redakční rady, 

spoluzakladatelka Letních koncertů na Hrubé Skále, 

obětavá manželka prvního polistopadového starosty 

města – paní Milena Šolcová. Se svým manželem pro-

žila nelehké životní situace, a přesto spolu vychovali 

dva šikovné syny - RNDr. Václava a Ing. Jaroslava. 

Čtenáři našeho časopisu vzpomínají na její příspěvky, 

na problémy s tiskem časopisu i na starosti s vydáním. 

Paní Milena byla dobrou duší všech akcí spolku, při-

vedla mezi nás i pana Bohuslava Jana Horáčka, který 

se nesmazatelně zapsal do historie Turnova. Zdravotní 

problémy a ztráta manžela již paní Milenu omezují v jejích aktivitách, a proto ji na akcích 

spolku nevídáme. 

 Přejeme jí hodně zdraví, životní síly při překonávání nástrah seniorského věku            

a mnoho radosti z vnuků, vnuček a pravnuček. 

Výbor spolku rodáků 
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Vzpomínka na Jindřicha Cettla, přítele a kamaráda  

Letos na začátku roku zemřel můj přítel, kamarád a soused z mládí, pan Ing. Jindřich 

Cettl - Daliměřičák a v posledních letech velký příznivec Turnova.  

Snažím se, abych si vybavil některé vzpomínky, týkající se našeho dětství a dospívání, 

kdy jsme si byli nejblíže. Tak jako já byl Jindra synem zemědělců v Daliměřicích. V té době 

se zemědělstvím zabývalo pouze pár rodin, z nichž Cettlova a naše byla z těch největších -    

v dnešních podmínkách malých zemědělců. Cettlovi a my jsme měli větší zahrady, několik 

hektarů polí a v té době důležité koňské potahy.  

Rodiče Jindry provozovali též menší vesnickou živ-

nost - hostinec s velkým sálem, kde se občas konaly kultur-

ní akce. Vzpomínám si na výstupy kouzelníků, kočovných 

divadel apod.  

Jindra byl ročník 1929, já byl mladší. Byl mi vzorem 

v rámci jeho chování a vystupování, zvláště po r. 1936, kdy 

mi zemřel otec. Jedna věc nás však trochu rozdělovala, teh-

dy jsme měli u hospodářství menší rybníky, které od sebe 

dělily pouze ploty a průběžná ulička. V té době byla zima 

zimou, rybníky pravidelně zamrzávaly. Právě okolo rybníků 

se tvořily skupiny nás mladých, z nich jedna část preferova-

la náš rybník a druhá Cettlův. Na rybnících probíhaly hoke-

jové souboje s primitivní výbavou, ale o to s větší rivalitou 

obou soupeřů. Stalo se, že zápasy končily rozbroji. Takové 

bylo naše dětství.  

Po čase se naše cesty rozdvojily. Hlavně po r. 1945. 

Jindra studoval v Praze techniku, někteří naši kamarádi odešli s rodiči osazovat pohraničí. 

Byla jiná doba a my vyrůstali z dětství do dospělosti. Doba od května 1945 do února 1948 

skýtala mnoho příležitostí. Svobodu a určitou volnost. Pak přišel únor 1948, vše bylo jinak, 

moc se mi na to nechce vzpomínat.  

Jindra dostudoval a najednou zmizel z mého života. Později jsem se dozvěděl, že emi-

groval do tehdejšího západního Německa. Setkali jsme se až někdy v osmdesátých letech. 

Jindra jezdil tehdy na Malou Skálu, kde měl chatu a po listopadu 1989 se zajímal o své ro-

dinné majetky, které zbyly po jejich hospodářství.  

Jeho dům, stáje, stodola, vše bylo zbořeno. Na jejich místech byly postaveny bytové 

domy.  

Jindra v SRN se stal zaměstnancem automobilky BMW, kde se vypracoval na vý-

znamné postavení. V Bavorsku se oženil. Setkali jsme se ještě několikrát, hlavně na akcích 

turnovských rodáků. Více o jeho rodině jsem nevěděl.  

V té době jsme si někdy i neporozuměli, Jindra dost razantně prosazoval, abychom 

nevstupovali do EU. V tom se naše názory dost lišily. Nyní to chápu, on vlastně žil               

v Německu, tedy v EU, většinu svého života.  

Jsem již také dosti stár, mé vzpomínky jsou trochu mlhavé, ale Jindra se v nich obje-

vuje dost často.  

Ing. Josef Pekař 

* 15.1.1929   † 7.3.2018 
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Vzpomínáme 

 
 Letos je tomu 5 let, co nás opustil uznávaný fyzik, matematik a astronom RNDr. Ivan 

Šolc, CSc, čestný občan Turnova a držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje významným 

osobnostem. Zemřel ve svých nedožitých 86 letech dne 13. května 2013.  

 Ivan Šolc se narodil 20. 5. 1927 a své dětství prožil v 

Turnově. Po absolvování zdejšího gymnázia studoval fyziku 

na Karlově univerzitě v Praze. Po dokončení vysokoškolských 

studií a získání doktorátů v oborech fyzika a astronomie pra-

coval krátký čas v pražském Výzkumném ústavu pro elektro-

technickou fyziku, ale poté se vrátil do Turnova. Zde nejprve 

působil ve výzkumu minerálů, později založil podnik Mono-

krystaly, pracoval nějaký čas v Dioptře. Dvacet let, až do své-

ho odchodu do důchodu v r. 1990, plnil výzkumné a vývojové 

úkoly v turnovské pobočce Astronomického ústavu ČSAV, 

později Optické vývojové dílně AV ČR. Celý život zasvětil 

aplikované fyzice, věnoval se optice. Na tomto poli  zazname-

nal četných úspěch, mezi nejznámější patří jeho patentovaný 

interferenční sluneční filtr známý pod označením  „Šolcův fil-

tr“.  

 Ivan patřil mezi nesmírně činorodé osobnosti. Zajímalo 

ho snad všechno, co ho obklopovalo. Věnoval se hudbě, sportoval, byl zdatným radioamaté-

rem. Na zemědělské škole v Turnově vedl radioamatérský kroužek, se studenty vyjížděl na 

školní chalupu v Černém Dole, odkud navazoval spojení s radioamatéry po celém světě. Ak-

tivně se zapojil i do úpravy chalupy, pomohl postavit klasická kamna, pec na chleba, a bez 

jeho přičinění by chalupa neměla rybníček za chalupou. V zimě rád vyjížděl na běžky nejen 

na chalupě, ale i v okolí Malé Skály, kde pod Panteonem bydlel. 

V zimě lyžoval, ale také se koupal v Jizeře a pro tuto neob-

vyklou činnost získal i některé studenty školy. Byl zdatný cho-

dec, mohli jsme ho potkat v typických kalhotách na cestě mezi 

Malou Skálou a Turnovem. Často jezdil i stopem, aby lépe po-

znal rázovité postavy Českého ráje. Po smrti manželky se pře-

stěhoval do Alšovic na Jablonecku, kde v mačkárně skla – drike-

tě, vybudoval modlitebnu a šířil slovo boží. Někteří z nás vzpo-

menou i na jeho významný podíl při záchraně varhan z kostela 

v Solci a jejich přestěhování do kaple sv. Jana Nepomuckého na 

Valdštejně. Na počátku šedesátých let dvacátého století stál       

u myšlenky postavení hvězdárny v Turnově na Výšince, který 

pomohl realizovat a zčásti i financovat. 

Ivan nebyl jen vědeckým pracovníkem, ale i autorem kni-

hy Vzpomínky, která vyšla k 725. výročí Turnova, a kterou mnozí máme ve své knihovně. 

V knížce vykreslil typické postavičky, které znal ze svého dětství a vyprávěl pravdivé histor-

ky a lidské osudy. Ivan byl člověk nesmírně skromný, vždy ochotný pomoci bližním. 

 

Jaromír Ducháč 
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Vzpomínka na RNDr. Ivana Šolce, CSc 

Ivany Šolce jsem na počátku sedmdesátých let poznal vlastně hned dva. Jeden, ten 

chodil po Turnově a okolí v krátkých kalhotách v létě i v zimě, ten druhý občas přijížděl na 

koncerty tehdejšího Podkrkonošského symfonického orchestru v tmavém obleku                   

a s motýlkem. Oba ale měli tu stejnou hlavu s jiskrnýma očima a bystrým pohledem a šedi-

vou kšticí, většinou sestřiženou „na ježka“. Moji i jeho rodiče se dlouhodobě znali, snad pro-

to jsme se seznámili velice brzy. Zjistili jsme, že oba máme rádi stejný druh suchého kanad-

ského humoru, takže netrvalo dlouho, a Ivan mě vyzval k tykání. Váhal jsem. Dělil nás nejen 

věk, ale později, jak jsem zjistil, i obrovský rozsah vědomostí. Jak ale čas běžel, a já praco-

val v tehdejším okresním týdeníku Rozvoj a okresním vysílání rozhlasu, Ivan mě občas čas-

toval svým obvyklým: „Poslyš, to ty určitě nevíš, že… a pak následoval výčet jeho právě 

nabytých zjištění, která většinou doplnil svými filozofickými úvahami. Jeho úvahám se ne-

dalo nic vytknout, snad jen to, že ty, které se týkaly politiky, nebylo možné v té době publi-

kovat. „Ivane, copak nevíš, že by nás do týdne zavřeli oba?“ říkal jsem mu. „To asi jo, ale že 

mám pravdu, viď…?“ obvykle uzavíral debatu.  

Když mě komunisté vyhodili z novin i rozhlasu a já zakotvil u poštovního vozu, jeden 

z prvních mě utěšoval Ivan: „Hochu, jseš mladej, nic si z toho nedělej! Máš muziku, určitě se 

uživíš!“, povzbuzoval mě. Časem se stávalo, že při mých cestách jsem Ivana i „kousek“ po-

povezl. Kvůli peněžním zásilkám se to sice ani tehdy nesmělo, ale Ivan byl známý a navíc     

i mnozí pošťáci z doprovodu jej znali také dobře.  

Po nějakém roce jsme se s Ivanem setkávali na půlnočních vánočních mších                

v železnobrodském kostele. Hráli jsme tam pravidelně Rybovu „Hej mistře, vstaň bystře…“ 

Vzpomínám, že jednou jsem se párkrát dozadu na Ivana s basou otočil, a protože jsme se už 

dlouho znali, hned věděl, že se něco děje. „Co je?“ povídá o pauze. „Člověče, zaber trochu! 

Tady jsou čtyři klarinety, dvě flétny, fagot, dva pozouny a dvě trumpety, vedle sbor a tu tvou 

basu není vůbec slyšet“, stačil jsem mu říci v rychlosti. Ivan tedy „zabral“. Jenomže jak na 

struny kontrabasu přitlačil, zapomněl, že je hned vedle zdi a mohutným smyčcem vypíchl 

malé kostelní okénko. V tu chvíli na kůru zafičel studený vítr, Ivanovi shodil noty s pultíku a 

k nám přivál i pár sněhových vloček. „Tak se podívej, co děláš…!“ mrknul šibalsky okem.  

V tu chvíli jsme se do zpívajícího sboru 

rozesmáli. Jenomže se začali smát i ostat-

ní muzikanti a pan Hlubůček, který diri-

goval, se marně snažil uklidnit celý or-

chestr. Veškerá svátost noci byla ta tam a 

bavit se začali muzikanti i zpěváci… 

 

Otakar Grund 
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Zdeněk Nejedlý a Turnovsko  

Ve dnech 29. května až 27. června 2018 probíhá na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze výstava s názvem Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotogra-

fií, připravená Hanou Kábovou a Petrou Tomsovou z Masarykova ústavu a Archivu Akade-

mie věd ČR. Byl k ní vydán rovněž stejnojmenný doprovodný katalog, který stojí za to při-

pomenout, neboť obsahuje více fotografií z Turnovska. A proč právě odtud?  

Zdeněk Nejedlý (*10. února 1878 Litomyšl – †9. března 1962 Praha), český historik, 

hudební vědec a politik, měl své předky v otcově linii v 

Záhoří pod Kozákovem. Proto byl Český ráj blízký jeho 

srdci a proto si v tomto kraji postavil před první světo-

vou válkou letní sídlo. Jeho manželka Marie i obě děti 

Zdenka a Vít si Turnovsko zamilovaly. Rodina tu trávila 

léto, Z. Nejedlý odpočíval, věnoval se svým přátelům, 

kteří za ním jezdili, zejména s nimi chodil na výlety (do 

skalního města na Hrubé Skále, na Kozákov, Valdštejn 

a na Malou Skálu).    V Turnově Nejedlý získal dlouho-

letého přítele v profesoru místní reálky, matematiku a 

znalci hudby Josefu Jeřábkovi, udržoval tu kontakty se 

zdejším rodákem, svým univerzitním kolegou, histori-

kem Josefem Vítězslavem Šimákem a jeho rodinou ne-

bo s rodinou lékaře-porodníka Karla Fiedlera. Ovšem 

rozhodně tu nezahálel, jeho den měl pevný řád, Nejedlý 

velmi málo spal a věnoval se pilně práci na svých dí-

lech. Veřejně činný býval v Turnově málo, ve 30. letech 

20. století jezdil stále více do rodné Litomyšle, kde se 

cítil ještě lépe. Dne 24. května 1945 bylo Zdeňku Nejed-

lému uděleno čestné občanství Turnova.  

Nyní se vraťme k výstavě. Vzhledem k rozsahu zachované sbírky fotografií Z. Nejed-

lého, uložené v archivním fondu Z. Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR (téměř 

9.200 záběrů), bylo možné pořídit reprezentativní výběr snímků na téma prožívání všedního 

dne Z. Nejedlého a jeho rodiny. Autorkám výstavy šlo o postihnutí vlastností, jednání, cho-

vání a dorozumívání, event. také myšlení i pocitů Z. Nejedlého a jeho blízkých. Sledovaly 

způsob jejich rodinného života, specifika životního stylu vědce, zvláště formy jeho komuni-

kace. Pokusily se ukázat, že fotografie mohou být relevantním pramenem sloužícím k po-

znávání způsobu života člověka v jeho době a společenské vrstvě.  

Doprovodný katalog k výstavě přináší charakteristiku všech členů Nejedlého rodiny 

(manželů Zdeňka a Marie Nejedlých, jejich dětí Zdenky provdané Nedvědové a Víta), před-

stavuje také původní rodiny Zdeňka Nejedlého a jeho choti Marie, rozené Brichtové. Dále 

zaměřuje pozornost na život rodiny Nejedlých a prostředí jejího domova, zobrazení Nejedlé-

ho typických pracovních aktivit a osudu v emigraci v SSSR za druhé světové války. Pro-

střednictvím snímků také ukazuje, jak rodina Nejedlých trávila volný čas, se zřetelem k jejím 

letním a zimním prázdninovým pobytům, turistice, cestování a sportu. Zde má své místo fo-

tografie turnovské vily Nejedlých, snímky pěších túr na Turnovsku nebo koupání v Jizeře. 

Za povšimnutí stoji zdařilá fotografie turnovského jezu, pořízená v roce 1929 sedmnáctile-

tým Vítem Nejedlým.  
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S ohledem na to, co zachytily fotografie, se 

katalog věnuje přátelským a společenským kontak-

tům celé rodiny Nejedlých resp. jejích jednotlivých 

členů. Sleduje také prožívání svátků a slavností, 

které znamená vybočení z povinností všedního dne 

a obohacuje život  o výjimečný prožitek sváteční-

ho dne. Fotografie méně dokládají slavení rodin-

ných svátků, bohatě však dokumentují různé slav-

nostní akce, jichž se účastnil hlavně Z. Nejedlý. 

Vypovídají o jeho sociální pozici i společenské 

identifikaci, roli      v kulturní politice a politickém postavení. Vděčným objektem různých 

fotografů byla Nejedlého rodina a jeho přátelé sedící na lavičce před turnovskou vilou (v ka-

talogu najdeme např. známou fotografii Z. Nejedlého s hudebním skladatelem Jaroslavem 

Ježkem a spisovatelem, učitelem Janem Knobem). Mezi veřejnými slavnostmi je dokumen-

tován i Nejedlého manifestační projev na turnovském náměstí nedlouho po jeho návratu       

z exilu, z doby prvního poválečného pobytu v Turnově začátkem června 1945.  

Fotografie z Nejedlého posledního pobytu v Turnově v létě 1961 máme k dispozici díky fo-

grafce Marii Váchové, sestře Nejedlého sekretářky Milady Červinkové. M. Váchové se po-

dařilo vytvořit dokumentárně velmi cenný soubor snímků, zachycujících Nejedlého v jeho 

přirozeném prostředí. 

 Hana Kábová  

Činnost spolku 
 

Prosinec 2017 
 

 Měsíc prosinec bývá na výlety chudší, ale nemohli jsme odolat návrhu naší členky pa-

ní Havlové, která nabídla výlet do předvánoční Prahy. Ve středu 6. 12. jsme proto vyrazili 

vlakem do hlavního města. Průvodkyně nás již oče-

kávala a první cesta vedla do Betlémské kaple. 

Kaple, založená pražskými měšťany roku 1391, je 

spojena především s mistrem Janem Husem, a 

v současné době je v majetku Českého vysokého 

učení v Praze a slouží k pořádání různých akcí. My 

jsme navštívili podzemí kaple, nazývané Lapidári-

um, kde se v době adventu pořádá výstava 

s názvem Betlémy v Betlémské kapli. Výstava nás 

mile překvapila – byly zde nejen betlémy z různých 

materiálů, ale i ukázky bydlení našich předků.  

Pokračovali jsme dále ke gotickému kostelu sv. Martina ve zdi (původně románskému) na 

pražském Starém Městě. Byl postaven mezi lety 1178 až 1187. Na jeho stěně je pamětní 

deska Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, významného sochaře, který je pochován na chrá-

movém hřbitově. Prošli jsme Havelským náměstím a posilnili se v jídelně Česká kuchyně. 

Potom již následovala návštěva Muzea historických nočníků v Michalské ulici. Muzeum 

ukrývá 2000 exponátů z období od 15. století až po současnost. Viděli jsme nočník pro Na-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1178
https://cs.wikipedia.org/wiki/1187
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poleona Bonaparte, Lincolnovu ložnici, Titanic, čínského císaře a mnoho dalších. K vidění 

jsou i toalety a předměty osobní hygieny. Sbírka je nejobsáhlejší na světě.  

Nedočkavě jsme uličkami kráčeli na Staroměstské náměstí, 

kde probíhají tradiční vánoční 

trhy. Zaujal nás mohutný vá-

noční strom, množství stánků 

i davy turistů.  

Na mnohé z nás již padala 

únava, a proto jsme rádi po-

seděli v cukrárně v Perlové 

ulici. Čas nelítostně ubíhal a 

čekala nás cesta na nádraží. 

Prošli jsme Jungmanovým náměstím, Františkánskou zahra-

dou, pasáží Lucerna a pokochali se vánoční atmosférou na 

vyzdobeném Václavském náměstí. Ještě jsme stačili prohléd-

nout historickou budovu hlavního nádraží postavenou podle 

návrhu architekta Josefa Fanty, poděkovali paní Havlové a 

odjeli domů. 
 

 Poslední prosincovou akcí bylo předvánoční posezení, pro které vybrala paní Hama-

dová restauraci Café kolej v Nádražní ulici. V úterý 12. 12. se sešlo přes 40 členů spolku. 

Předseda přivítal přítomné, popřál hezké vánoce, a pak se již v příjemném prostředí restaura-

ce rozproudila živá debata. Přítomní vzpomínali na akce spolku, kterých se během roku zú-

častnili. Čerstvé vzpomínky byly na nedávný výlet vlakem do Prahy, který připravila členka 

spolku paní Havlová. Líbila se i beseda s panem Bičíkem, mnoho nového se dozvěděli na 

exkurzích do výrobních podniků. Návštěvu Trevosu zajistila paní Ejemová, Kamaxu paní 

Karásková. Přes 50 členů se vypravilo na autobusový zájezd do Dolního Slezska, který od-

borně vedl pan Koucký. Řada členů se setkala i na odhalení pamětní desky houslaři Droze-

novi, které inicioval předseda spolku pan Grund. Milovníci hudby ocenili i vysokou úroveň 

interpretů na letních koncertech na Hrubé Skále. Také se líbila beseda v muzeu, věnovaná 

největším českým drahokamům. Mnoho členů se zapojilo do výletů veřejnou dopravou a au-

ty po blízkém i vzdálenějším okolí Turnova. Vzpomněli i na zájezd autobusem do Českého 

středohoří. Čas rychle ubíhal, a bylo nutno myslet na návrat domů. Všichni si popřáli spoko-

jené Vánoce a do příštího roku hlavně zdraví.  
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Leden 2018 
  

 Lednové schůze výboru byly věnovány přípravě valné hromady. Delegace výboru     

se zúčastnila v pátek 26. 1. výroční schůze spolku rodáků 

v Hodkovicích, kde na závěr schůze vyslechla velmi zají-

mavou přednášku Dominika Rubáše  o jeho knize Přírodní 

klenoty Podještědí. 

 V sobotu 27. 1. se uskutečnila valná hromada spol-

ku. Tradiční prostory hotelové školy jsme na poslední chví-

li museli opustit pro poruchu topení a schůze proběhla 

v prostorách nedaleké základní školy. Téměř 80 členů a 5 

hostů přivítal předseda spolku a seznámil s programem 

schůze. Matrikář pak přednesl zprávu matriky – za uplynu-

lý rok získal spolek 34 nových členů a současný počet je 

295. V kulturní vložce vystoupilo houslové trio žákyň Základní umělecké školy v Turnově. 

Předseda spolku přednesl zprávu o činnosti za rok 2017, pochválil práci výboru a seznámil 

s akcemi, které 

spolek uskutečnil. 

Kladně hodnotil 

koncerty na Hrubé 

Skále, výlety a zá-

jezdy a především 

odhalení pamětní 

desky houslaři 

Drozenovi. Pro-

blémem stále zů-

stává vysoký vě-

kový průměr čle-

nů. Informace o činnosti pražské pobočky přednesla její předsedkyně Mgr. Mánková. Násle-

dovala zpráva o hospodaření, ve které se hospodář spolku kriticky vyslovil k některým, pod-

le jeho mínění, zbytečným výdajům. Předsedkyně revizní komise nenašla na hospodaření 

spolku žádné závady a pochválila hospodáře za velmi dobře vedené účetnictví. Hezkým bo-

dem programu bylo předání odměny a ocenění práce hospodáře pana L. Bičíka, který ve 

funkci končí. Valnou hromadu pozdravil i starosta města Ing. T. Hocke a uvedl, které sta-

vební práce budou realizovány v tomto roce. Za spřátelené spolky z Tatobit a Hodkovic nad 

Mohelkou promluvili jejich zástupci, pánové Dědeček a Nejedlo. Za Paměť Českého ráje 

pozdravil přítomné Dr. Z. Mrkáček. V diskuzi vystoupila paní Dr. Maierová, za pražskou 

pobočku Dr. Severa. Místopředsedkyně přečetla plán činnosti na tento rok, který přítomní 

schválili. Předseda návrhové komise seznámil s usnesením, které bylo také téměř jednomy-

slně schváleno. Během schůze bylo podáno občerstvení a na závěr přítomní uhradili členské 

příspěvky na letošní rok.  

 Výborová schůze 30. ledna přijala rezignaci hospodáře spolku pana Bičíka. Veškeré 

materiály a finanční hotovost předal do rukou předsedy spolku. Funkci hospodáře převzala 

členka výboru paní Jaroslava Karásková. 
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Únor 
 Na poslední středu v měsíci připravil výbor besedu o krásách 

Českého ráje se znalcem přírody Dr. Zdeňkem Mrkáčkem 

v přednáškovém sále knihovny. Překrásné fotografie architektury, přírod-

ních krás i vzácných rostlin a živočichů provázel přednášející poutavým 

vyprávěním nejen o životě živočichů, ale i o způsobu pořízení nevšedních 

fotografických záběrů. Všech 24 přítomných odcházelo do mrazivého ve-

čera s novými poznatky o Českém ráji a možná i s inspirací na letní či 

zimní výlety. 

 

Březen 
 V sobotu 10. března se delegace spolku zúčastnila volební valné hromadu Pekařovy 

společnosti Českého ráje. V úvodu schůze vyslechli zajímavou přednášku PhDr. Jiřího Saj-

bta, historika a knihovníka Muzea Českého ráje v Turnově na téma „Symbolika a vnímání 

světa ve středověku“. Poté následoval pracovní program a volba čestných členů PSČR JUDr. 

Václava Šolce a Ladislava Kouckého. Ve volbách bylo zvoleno 7 členů výboru a 3 členové 

revizní komise. 

 Odpoledne se zástupci spolku rodáků vypravili do Tatobit, kde se zúčastnili valné 

hromady spřáteleného občanského spolku Dědina, s kterým řadu let turnovský spolek spolu-

pracuje. 

 Další beseda, kterou výbor připravil, se uskutečnila ve středu 14. 

března opět v zaplněném sále knihovny, věnovaná spisovatelce Karo-

lině Světlé - Rottové. Hostem byl pan Pavel Bulíř, člen Sdružení rodá-

ků a přátel Karoliny Světlé. Neobyčejně podrobně informoval přednáše-

jící o životě spisovatelky, o jejím manželství s Petrem Mužákem a o 

vztahu k ostatním spisovatelům a básníkům té doby. Upozornil i na ně-

které nepřesnosti v oficiálním životopise spisovatelky. Přítomné poně-

kud zaskočila přemíra informací, ale možná je i donutí se na život a dílo 

autorky mnoha románů z Podještědí více podívat a oživit si povinnou 

četbu. 

 Výbor pokračoval i v pořádání exkurzí. Tentokrát v úterý 20. března skupina 25 zá-

jemců vyjela do Jablonce nad Nisou do podniku Kitl s.r.o., který je 

výrobcem přírodních sirupů, medicinálních vín a medovin. Mnozí 

z nás znají slavného doktora Kittela z obce Krásná. Pro firmu Kitl  je 

doktor Kittel inspirací, léčitelskou i duchovní. Proto, z úcty k němu, 

si zvolili jméno podobné, avšak nikoliv stejné. Slunečně, ale mrazivé 

počasí přineslo dobrou náladu, a tak i krátké čekání před provozov-

nou nikomu nevadilo. Přijala nás příjemná průvodkyně, rozdala pláš-

tě, pokrývky hlavy a návleky. Podepsali jsme i souhlas se vstupem 

a pak již jsme vyslechli informace o podniku. Kitl zaměstnává 15 

pracovníků, vede si velmi dobře, zákazníci oceňují vysoce kvalitní 

výrobky. Prošli jsme i výrobními prostorami a na závěr okusili vý-

robky, které firma vyrábí. Mnozí si koupili za výhodnou cenu i 

něco domů. Krásné počasí nás vylákalo na procházku po Žižkově 

vrchu a někteří došli až k přehradě. Po obědě jsme se rozjeli domů. 
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Duben 

 Ve středu 11. března jsme zahájili výlety veřejnou dopravou. První cesta vedla do 

Szklarske Poręby v Polsku. Krásné počasí provázelo 11 výletníků po celou cestu do Muzea 

Ducha Hor. Dům, který obývali bratři 

Hauptmannovi, se stal místem setkávání 

kulturních osobností a nyní slouží 

k pořádání výstav a kulturních akcí. Mladší 

z bratrů Gerhart, významný spisovatel, no-

sitel Nobelovy ceny za literaturu, je nazý-

vaný „otcem německého naturalistického 

dramatu“. Starší Carl, filozof, biolog, bás-

ník, se proslavil především „Knihou o Kra-

konošovi“. Po příchodu do muzea jsme byli 

příjemně překvapeni – ve středu je vstup 

zdarma! Uvnitř jsme shlédli výstavu obrazů 

Vlastimila Hofmanna, výrobky sklárny „Jo-

zefína” a mnoho dalších exponátů. Za domem je rozsáhlá, 4,5 ha velká zahrada, ve které je 

podél trasy stezek umístěno pět tématických domků, z nichž každý má jedinečný 

a neopakovatelný charakter. Využili jsme prostředí parku k odpočinku a občerstvení. Odpo-

činuti jsme se vydali do centra města. Cestou jsme nahlédli do kostela sv. Maksimiliana, po-

staveného v novorománském slohu, jehož stavbu financoval hrabě Ludwik Schaffgotsch. Po 

sestupu do centra města jsme prošli hlavní ulici plnou krámků se suvenýry a množstvím re-

staurací a kaváren. Neodolali jsme a ochutnali kávu a polské pivo. Unaveni, ale plni dojmů 

jsme odjeli domů. 

 Střídavé počasí poněkud pokazilo výlet na Ještěd. Přes 20 výletníků po příjezdu do 

Liberce zastihl déšť, a tak místo na Ještěd, vyra-

zili do Oblastní galerie, kde shlédli výstavu 

Bydlet spolu, věnovanou názorům na bydlení ve 

20. století u nás. Viděli jsme řadu návrhů na 

společné bydlení i na bydlení svobodných před 

vstupem do manželství. Velmi zajímavé bylo i 

velice moderní vybavení bytů. Většina návrhů 

však nebyla realizována. Mezitím se počasí po-

někud umoudřilo a většina se rozhodla navštívit 

ZOO Liberec. Měli jsme opět štěstí – v den naší 

návštěvy bylo snížené vstupné, pouhých 20,- 

Kč. Prohlídku zahrady není nutné popisovat, je 

to vždy velký zážitek vidět zblízka exotická zví-

řata. Liberecká zahrada je nejstarší ZOO u nás, založena byla již v roce 1919. Areál je velmi 

rozsáhlý, ušli jsme přes 2 km, a kdo se pozorně díval, mohl vidět více jak 160 druhů zvířat. 

Někteří využili i občerstvení v bistru Gibon. Cestu domů jsme si zpestřili jízdou tramvají do 

Jablonce n. Nisou. Ještěd pokoříme jindy. 
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Květen 
 

 Členka spolku, paní Havlová připravila na 9. května procházku na téma Májový den 

na hradě a v podhradí. Vlakem vyjelo do Prahy 24 zájemců. Počasí nám přálo a první za-

stávku u Písecké brány postavené roku 1721 architektem G. B. Alliprandim všichni využili 

k občerstvení ve stylové kavárně. Pak již následoval po-

chod po zajímavých místech. Viděli jsme dům v Mickie-

wiczově ulici, ve kterém žila manželka presidenta T. G. 

Masaryka Charlotta Garrigue. Na domě je i její busta od 

sochaře Vojtěcha Suchardy. Obdivovali jsme Bílkovu vilu, 

kterou si podle vlastního návrhu nechal postavit architekt 

František Bílek v roce 1911. Krátce jsme se zastavili          

u Kramářovy vily, kterou si nechal v letech 1911–1914 ja-

ko své sídlo postavit tehdejší známý politik, rusofil a poz-

dější první československý předseda vlády Karel Kramář a od 18. prosince 1998 slouží jako 

oficiální rezidence českých premiérů. Od pomníku J. Zeyera v Chotkových sadech sledovali 

panorama hlavního města. Krásným parkem jsme došli k renesančnímu skvostu - letohrádku 

královny Anny, známému Belvederu, který nechal postavit císař a král  

Ferdinand I. v letech 1538 - 1563 jako výraz své lásky ke své choti Anně Jagellonské, která 

se však jeho dokončení nedožila a roku 1547 po porodu 15. dítěte zemřela. Před vstupem do 

parku jsme museli absolvovat i bezpečnostní prohlídku. Mezi kvetoucími keři Královské za-

hrady jsme došli k prezidentskému domku, kde bydleli někteří naši prezidenti až do poloviny 

devadesátých let 20. století. Pak nás v Císařské konír-

ně na 2. hradním nádvoří čekala výstava Labyrintem 

dějin českých zemí, věnovaná stoletému výročí repub-

liky. Vystoupili jsme i na Masarykovu vyhlídku nad 

Jelením příkopem a došli do části zvané Nový svět, 

který leží pod Pražským hradem a je považován za 

nejkrásnější místo v Praze. Jsou zde středověké dom-

ky – v jednom žil i známý hvězdář Tycho Brahe, byd-

lel zde i režisér Karel Kachyňa a ateliér tu měl malíř 

Jan Zrzavý. Na konci ulice nás překvapila jediná praž-

ská roubenka U Raka, kterou si ve druhé polovině mi-

nulého století koupili dva nerozluční přátelé, spisovatelé Arnošt Lustig a Ota Pavel. Ještě 

jsme došli k Černínskému paláci, největšímu baroknímu objektu v Praze, nyní sídlu Minis-

terstva zahraničí. Na Loretánském náměstí jsme prošli kolem Lorety se zvonkohrou a pak 

unaveni, ale plni dojmů odjeli tramvají k vlaku. Výlet se všem velmi líbil a paní Havlové 

vyslovujeme velký dík.  

 

 Letošní první autobusový zájezd směřoval do polského 

Podkrkonoší. Plný autobus firmy JASTR z Lomnice nad Popelkou 

vyjel za krásného počasí po trase Turnov, Vrchlabí, Černý Důl, 

Svoboda nad Úpou k první zastávce – největší dělostřelecké tvrzi čs. 

opevnění z roku 1935-38 ke Stachelbergu. Měli jsme opět štěstí. 

V den naší návštěvy probíhalo tradiční setkání vojenských vozidel. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1721
https://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Alliprandi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Sucharda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_B%C3%ADlek_(socha%C5%99_1872%E2%80%931941)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusofilstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kram%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
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Viděli jsme tedy nejen pevnostní stavby a ukázky polního opevnění, ale i množství současné 

i historické vojenské techniky. Do podzemí 

pevnosti jsme nešli, 60 metrů pod zemí nikoho 

nezlákalo. Zato mnozí vystoupali do výšky 21 m 

na rozhlednu Eliška, připomínající českou a pol-

skou královnu Elišku Rejčku, manželku krále 

Václava II. Pokračovali jsme dále do Žacléře, 

kde jsme se krátce zastavili na historickém 

náměstí. Bývalé hornické město je v současnosti 

místem turistických výletů, s několika naučnými 

stezkami. Lze navštívit bývalý důl Jan Šverma, 

nebo Růžový palouček, kde 

se v roce 1628 loučil 

s rodnou zemí J. A. Komenský. Po několika kilometrech jsme přejeli 

hranice s Polskem a zastavili v další zastávce, v městě Kowary. 

Přilákal nás naprosto 

jedinečný Park 

miniatur, kde jsou 

v měřítku 1:25 

zhotoveny modely 

hradů, zámků, kostelů, 

klášterů i občanské 

zástavby. Ujal se nás česky mluvící 

průvodce, který nás provedl celou expozicí. 

Setkali jsme se i s modely, které jsme na 

svých cestách viděli ve skutečnosti. 

Vystoupili jsme, dokonce 2x, na Sněžku. Zbyl čas i na občerstvení v příjemném prostředí 

parku. Podhůřím Krkonoš jsme pokračovali k další 

zastávce, do města zimních i letních sportů – do města 

Karpacz. Projeli jsme půvabným městem a čekal nás 

výstup 

k našemu 

cíli, ke 

kostelu 

Wang. Tento 

dřevěný 

kostel byl na 

návrší nad město přenesen po roce 1841 z norské 

rybářské obce Vang, kde stál již od roku 1175. Byl 

tak zachráněn historický klenot, protože obyvatelé 

obce Wang chtěli kostel rozebrat a prodat jako pali-

vo. Z návrší je nádherný pohled na město, prošli 

jsme    i hřbitov, a po návratu na parkoviště někteří z výletníků zakoupili i nabízené krajové 

výrobky. Čekala nás poslední zastávka, japonská zahrada Siruwia v obci Przesieka. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1175
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Vyskytl se však nečekaný problém. K zahradě vede jen velmi úzká komunikace, a náš více 

jak 13 tun těžký autobus nás k zahradě nemohl dovézt.  Vypravili jsme 

se proto na 1,5 km dlouhou cestu pěšky. Zahrada leží v nadmořské 

výšce 600 m, a tak nás čekal pořádný kopec. Námaha však stála za to. 

Zahrada vybudovaná v souladu s japonským zahradnickým uměním je 

opravdu krásná. Na ploše 1,5 hektarů je bohatá sbírka okrasných rost-

lin, mezi nimiž je 7 rybníků, množství potoků a šesti metrový vodo-

pád. Chloubou zahrady je velká sbírka rododendronů, která čítá okolo 

600 keřů. Pro stavbu zahrady bylo použito 50 000 tun kamene. Shlédli 

jsme i výstavu věnovanou japonskému samurajskému bojovému 

umění. Po návratu k autobusu a krátkém odpočinku a občerstvení jsme 

vyrazili zpět do Turnova. 

 

 Tropické počasí odradilo některé výletníky od opakovaného výletu na Ještěd ve stře-

du 30. května. Přesto dorazilo 18 zájemců a dokonce se přidalo i 5 sokolek, z Turnova, které 

měly podobnou trasu. Již cestou z Hanychova k lanovce jsme cítili, 

že se ochladilo a pro výlet bylo ideální počasí. Při čekání na la- 

novku jsme se seznámili s její historií. Lanová dráha Horní Hany-

chov – Ještěd je oběžná (kyvadlová) dvoukabinová visutá lanová 

dráha. Je v provozu od roku 

1933, od roku 1975 v rekonstru-

ované podobě. V současnosti jde 

o jedinou a poslední lanovku 

provozovanou Českými draha-

mi. Stavbu provedla chrudimská 

firma František Wiesner a již 27. 

června 1933 byla lanovka zpro-

vozněna. Na vrcholu Ještědu jsme si důkladně prohlédli 

stavbu hotelu a televizní vysílač. Vrchol Ještědu lákal od 

poloviny 19. století turisty. Proto na vrcholu vyrostl horský hotel a Rohanova chata. Oba ob-

jekty však vyhořely, a proto byl ateliér SIAL z Liberce pověřen výstavbou nového objektu. 

Projekt vypracoval architekt Karel 

Hubáček, který za svůj návrh obdr-

žel od Mezinárodní unie architektů 

v roce 1969 Perretovu cenu. Nový 

hotel a vysílač ve tvaru rotačního 

hyperboloidu byl slavnostně otevřen 

21. září 1973. V poledne jsme vyra-

zili na pěší túru do zastávky autobusu Simerink. Cesta 

byla značně náročná, ušli jsme 6-7 km. Viděli jsme i za-

jímavost, o které jsme nevěděli. V jednom místě naučné 

stezky jsme překročili 15. poledník východní délky. Krátký odpočinek poskytla zastávka 

Frantina. Utrmáceni jsme konečně došli k autobusu, odjeli do Českého Dubu a po doplnění 

tekutin v místní středověké krčmě pokračovali do Turnova. 

 

Text a foto J. Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Hanychov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Hanychov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A1_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Visut%C3%A1_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/1975
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Wiesner&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hub%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hub%C3%A1%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(hotel_a_vys%C3%ADla%C4%8D)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperboloid
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1973
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Sobota 25. srpna 

JANA KUBANKOVÁ 

(houslistka 

 Čs. filharmonie Praha),  

Martin Hybler, 

 hudební skladatel,  

(doprovod) 

 

Skladby klasických 

 a soudobých skladatelů.  

 

 

Sobota 11. srpna 

JAKUB PUSTINA 
(tenor) 

 

Marta Vašková 

(doprovod) 

 

Umělcův recitál sestavený  

z motivů italské a španělské 

tvorby.  

 

Sobota 14. července 

JANA HERYÁNOVÁ 
(soprán) 

 

Františel Lamač (housle), 

Zbyňka Šolcová (harfa) 

  

Výběr nejznámějších skladeb 

světových autorů. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

XVII. 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 od zámku v 17:59 hod –  červená trasa 

          a v 18:19 hod – žlutá trasa 

Sobota 4. srpna 

ADAMUSOVO TRIO 
Jan Adamus, koncertní mistr, 

(hoboj, angl. roh),  

Markéta Vokáčová (housle), 

Martin Levický (klavír).  

Výběr z děl J. S. Bacha,  

W. A. Mozarta, J. Haydna,  

A. Dvořáka  

 a dalších světových mistrů. 

 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
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