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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: 

 Podzim v zámeckém parku na Hrubém Rohozci  (JD) 

Restaurace Šetřilovsko  v zimě (JD) 

 

 

 

 

Upozornění 

 

Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Turnovské pivnici v Hluboké ulici č. 146 

(přízemí hotelu Slavie) 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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Českoslovenští legionáři 

 
 V minulém čísle časopisu jsme se zabývali událostmi okolo vzniku republiky v roce 

1918. Také jsme připomenuli dění v Turnově. V tomto čísle se podíváme na události, které 

předcházely vzniku československého státu.  

 Již před 1. světovou válkou se na českém a slovenském území objevily snahy              

o samostatnost a o vznik republiky. Předpokladem vzniku samostatného státu byla mimo jiné 

i přímá účast našich vojáků ve válce, jejich podíl na branném úsilí armád Dohody. Tuto myš-

lenku podporovala i skutečnost, že Češi a Slováci byli nuceni bojovat za Rakousko-Uhersko, 

jehož součástí naše země byly. Proto již od začátku války se množily případy, kdy vojáci 

přebíhali na stranu nepřítele, jak na západní, tak i na východní frontě. Již od roku 1914 vzni-

kaly na území Dohody vojenské jednotky vytvořené z českých a slovenských vojáků. První 

jednotky vznikly v  Kyjevě 12. srpna 1914, ve Francii 31. srpna 1914  a později i v Itálii. 

Z těchto jednotek postupně vznikl 

Čs. armádní sbor, který ke konci 

války v roce 1918 měl celkem  8 

střeleckých pluků, 2 záložní pluky, 

jednotky dělostřelectva, jízdu, 

technické a týlové služby. – cel-

kem disponoval 140 000 dobro-

volníky. Čs. armáda tak vznikla 

dříve než československý stát. 

Úspěchy čs. jednotek – legií na 

zahraničních bojištích silně podpo-

řily diplomatické úsilí politických 

představitelů čs. zahraničního od-

boje, především  T. G. Masaryka, 

Edvarda Beneše a Milana Rastisla-

va Štefánika. Tím se legie velice 

zasloužily o vznik samostatného 

Československa. 

 Připomeňme si krátce některé vojenské akce, ve kterých naši dobrovolníci bojovali. 

V Rusku byla v létě 1918 nasazena čs. brigáda v bitvě u Zborova, kde se jí podařilo prolomit 

nepřátelskou obranu. Na západní frontě bojovaly naše jednotky v Itálii na řece Piavě, 

v pohoří Monte Altissimo, ve Francii na frontě u Vouziers a Terronu. Velmi pohnuté byly 

osudy legií v Rusku. Když brzy po Říjnové revoluci uzavřeli bolševici s centrálními moc-

nostmi příměří a v roce 1918 potupný mír, začala v zemi občanská válka. T. G. Masaryk pro-

to zdůrazňoval neutralitu čs. jednotek a nabádal k rychlému opuštění Ruska. Přesun na západ 

byl však téměř nemožný. Železnice byla zahlcena transporty německých a rakouských zajat-

ců. Proto bylo rozhodnuto využít Transsibiřskou magistrálu a dopravit legie do Vladivostoku 

a po moři do Evropy. Nastaly však nečekané problémy. Sovětská vláda měla v úmyslu čs. 

armádní sbor odzbrojit, zařadit do Rudé armády, nebo internovat. Toto rozhodnutí vyprovo-

kovalo válečný stav mezi čs. vojskem a sovětskou mocí. Po třech měsících bojů se celá 

magistrála ocitla v českých rukou. Legionářům se podařilo udržet pořádek, zablokovat ob-

rovské množství německých a rakouských zajatců v ruských zajateckých táborech. Tyto 

úspěchy přinesly uznání čs. národní rady v Paříži jako oficiální představitelky vznikajícího 
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čs. státu. Mezitím legionáři putovali od března 1918 ve vojenských vlacích, které sloužily 

jako pojízdná kasárna s kompletním vybavením. Vlaky disponovaly 531 osobními a 10 287 

nákladními vozy, uspořádanými ve 259 vlacích. Po strastiplné cestě dorazili legionáři do 

Vladivostoku. Odkud pak od prosince 1919 do září 1920 bylo vypraveno 42 transportů a do 

vlasti přepraveno 72 644 osob. Pozdní návrat legií z Ruska měl na jejich účastníky negativní 

dopad. Zatímco italští a francouzští legionáři, kteří se vrátili již v roce 1918, byli náležitě 

oslavováni a odměňováni, návrat legií z Ruska proběhl s menší pozorností. Význam legií pro 

vznik republiky byl obrovský a po dobu trvání první republiky patřičně oceňován. Za komu-

nistického režimu se o legionářích mnoho nehovořilo. Proto buďme rádi, že v současnosti 

jsme s osudy legionářů seznamováni. Vynikajícím příkladem je i Legiovlak, který putuje po 

republice a seznamuje nás s životem legionářů. 

 Pátrali jsme i po legionářích z Turnova. 

O činnosti turnovských legionářů po návratu z bojů se zachovalo jen málo údajů. K jejich 

sdružování docházelo již koncem roku 1919. K rozvoji turnovské legionářské jednoty přispě-

la přítomnost 47. Pěšího pluku, tvořeného převážně ruskými legionáři. Většina z nich dorazi-

la přímo z Ruska již 1. srpna 1920. Po slavnostním uvítání na turnovském nádraží byl úderný 

prapor ubytován ve zdejších kasárnách. Jednou z nejvýznamnějších událostí pro turnovské 

legionáře byla oslava Dne 

legií, konaná 28. srpna 1921 

za účasti několika tisíc lidí 

a představitelů českého le-

gionářstva. Od roku 1926 

pracovala v Turnově Nezá-

vislá jednota českosloven-

ských legionářů. V roce 

1927 byl v Turnově slav-

nostně odhalen pomník 

padlým ve světové válce od 

Josefa Drahoňovského. 

Představuje opuštěnou vdo-

vu, třímající v rukou přilbu 

zborovského hrdiny, ověn-

čenou vavřínem. Po jejím 

boku stojí dcerka, která symbolizuje novou lepší budoucnost. Verš pod bronzovým sousoším 

zní: Já vše jsem dala v oběť bojišti, Ty, dcero svobody, jdi šťastna v život příští. 

K znovuobnovení legionářské jednoty došlo v roce 1945. O čtyři roky později ji potkal stej-

ný osud jako ostatní legionářské jednoty – byla začleněna do Svazu protifašistických bojov-

níků a její činnost  

ustala. Předsedy jednoty ČsOL v Turnově byli od roku 1922 do roku 1945: Karel Hájek, Bo-

huslav Sedláček, Bohdan Hartman, Metoděj Pleský, Miloš Vébr, František Louma, František 

Dejmek, František  Hegr a Alois Randák. 

 Z pobytu legionářů v Rusku se dochovalo jen málo písemných památek. Máme 

k dispozici několik fotografií, ukázku služebního výkazu, titulní stranu legionářského časo-

pisu Houpačky, dopisnice vydané čs. armádou v Rusku, ocenění padlému legionáři, fotogra-

fie parníku, kterým se legionáři vraceli z Vladivostoku domů. 
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Služební výkaz Josefa Čečelky 

Dopisnice  

vydané čs. armádou v Rusku 

Titulní strana legionářského časopisu 

Houpačky 

Fotografie legionářů 
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Ocenění padlému legionáři Františku Bajerovi 



Časopis Náš Turnov č. 57 – prosinec 2018, strana 7 
 

 

Při návratu domů vydávali legionáři 4. a 5. pluku v tiskárně dopravní lodi Amerika ča-

sopis Domů. Redaktorem byl Pravoslav Svoboda, učitel v Turnově. Byla vydána tři čísla, 

v nákladech 1000 – 2000 výtisků. První číslo vyšlo v Hongkongu 1. května 1920. Zajíma-

vostí je, že lodní tiskárna měla sazbu jen pro anglickou abecedu, a tak chybějí háčky a čárky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

To je vše, co se mi podařilo vypátrat o turnovských legionářích. Materiálů je víc, ale vybral 

jsem jen to zajímavé. 

 

Materiály k článku poskytlo Muzeum Českého ráje v Turnově. 

 

Jaromír Ducháč 
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Skauting ve světě a v Turnově 

 
 V roce 1907 pořádá Robert Baden-Powell na ostrově Brownsea první skautský tábor 

na světě. Vybral si 20 chlapců, kteří na táboře spolupracovali v malých skupinkách po pěti,  

v každé pak byl jeden zkušenější a starší člen. Po 

úspěchu prvního tábora začíná Baden Powell psát 

novou příručku. Vychází Scouting for boys. Skau-

ting rychle proniká do Evropy i zámoří. V létě ro-

ku 1911 profesor A. B. 

Svojsík odjíždí do 

Anglie, aby poznal 

zdejší skauty. V čer-

venci téhož roku začí-

ná první skautský tá-

bor nedaleko hradu Lipnice. V roce 1913 se již skauti zabydlují 

v prvních podsadových stanech – světovém unikátu. Během 20. 

století Junák – český skaut naráží na mnoho překážek při své 

činnosti. Skauting je obnoven již v květnu 1945, poválečné nad-

šení pro skauting přivádí čtvrt miliónu členů. K obratu dochází  

v roce 1948. Organizace je začleněna do Svazu československé 

mládeže a roku 1950 rozpuštěna. Další obnovení skautingu při-

chází v souvislosti s Pražským jarem a 29. března tak organizace 

oživuje svou činnost. Rozmach činnosti končí s rokem 1970. Po sametové revoluci v roce 

1989 je opět obnovena činnost skautské organizace a 28. prosince téhož roku jsou schváleny 

stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek. Znovu vznikají skautská střediska 

v mnoha městech. Junák se stává členem 

mezinárodních skautských organizací. 

V roce 2005 je na XI. valném sněmu Junáka 

přijata Charta 

českého skau-

tingu na počátku 

21. století. Celý svět slaví v roce 2007 sté výročí vzniku skautin-

gu. Narozeninové oslavy probíhají i v Praze. Oslavy vrcholí na 

mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii. Největší česká skaut-

ská organizace se nazývá Junák – český skaut. V současné době 

je Junák největší dětskou organizací v Česku s více než 50 000 

členy.  

Také Turnovu se skautské hnutí nevyhnulo. Za počátek 

skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student 

reálky Vláďa Horáček založil první družinu. V roce 1919 se 

zdejší skauti stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. 

Z počátku se činnost omezuje na vycházky a výlety, později se 

činnost rychle rozvíjí. Pořádají se skautské tábory, vzniká druži-

na skautek. V roce 1923 se podařilo vybudovat klubovnu 

v pavilonu pod kasárnami. Významný byl rok 1926, kdy v rámci Velikonoční robinsonády 

zavítal do Turnova Jaroslav Foglar – Jestřáb. Skauting získává na popularitě, zprávy o čin-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k_%E2%80%93_%C4%8Desk%C3%BD_skaut
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nosti oddílů se objevují i v Pojizerských listech. V roce 1923 se podařilo vybudovat klubov-

nu v pavilonu pod kasárnami. Významný byl rok 1926, kdy v rámci Velikonoční robinsoná-

dy zavítal do Turnova Jaroslav Foglar – Jestřáb. Skauting získává na popularitě, zprávy        

o činnosti oddílů se objevují i v Pojizerských lis-

tech.  Mezi významné skauty patřil i Joska Smít-

ko, vynikající horolezec, objevitel mnoha horole-

zeckých cest. Za druhé světové války byl turnov-

ský skaut zakázán a činnost byla obnovena až 

v roce 1945. Poválečné nadšení přilákalo do oddí-

lů mnoho nových členů. Pamětníci vzpomínají na 

výlet do Hodkovic u příležitosti znovuodhalení 

pomníku T. G. Masaryka, který byl celou válku 

ukryt a unikl tak zničení. Vzpomínají i na letní 

tábory v Borovici, Drhlenách a na tábor ve Veselé, 

kde v roce 1950 SNB tábor zrušilo. Další etapou 

v činnosti skautu byl rok 1968, který přinášel 

mnohé naděje, jak můžeme číst z výzev vydaných 

v této době. Období normalizace však skautskému 

hnutí nepřálo. V roce 1970 bylo zřejmé, že skaut bude zakázán. Jednotlivé skupiny se napo-

sledy sešly a ukončily činnost. Družina Vlků se naposledy sešla 31. srpna ve Skaláku. 

Všichni přišli ve skautských krojích a při zapáleném ohni vyslechli slova br. Unkase o ukon-

čení činnosti. V lesním tichu přednesl br. Babička tento slib: „Slibuji za celou družinu Vlků – 

ať již se rozkutálíme po celém světě jako nedozrálá jablíčka ze stromu, kterým zlá ruka za-

klepe, nikdy nezapomeneme na den, kdy jsme skládali skautský slib a na krásné chvíle, kte-

rými pro nás bylo skautování. Nikdy nezapomeneme a neposkvrníme skautskou ideu.“ 

 Další obnova skautingu nastala po roce 1989. Již na podzim se objevila výzva všem 

zájemcům o skautskou činnost. Největší příliv nových členů nastal v březnu 1990. Problé-

mem byl nedostatek kluboven. Oddíly se scházely na ostrově v domku za elektrárnou, ve 

staré kůlně ve Vejrichově ulici a často schůzky probíhaly venku. 

V Krčkovicích se uskutečnil oddílový tábor, staví se budova klubov-

ny na sokolském ostrově, podnikají se výlety, plavba na člunech po 

Jizeře, jezdí se na kolech. Programy velmi zajímavé, ale přesto počet 

zájemců klesá. Příčinou může být i generační problém a propad nad-

šení u mladých. Do nového století získává však skautská činnost no-

vé tempo, řád a smysl. Objevuje se druhá skautská generace. Vracejí 

se již jako rodiče ti, kteří začínali v 90. letech. Pokles členů se zasta-

vuje. Stále setrvává problém, jak přilákat nové členy - nejmladší ge-

neraci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času než před 20 nebo 40 lety. Problé-

mem je i skutečnost, že v ČR existuje i řada dalších (podstatně menších) skautských organi-

zací, které však nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGGS. 

Turnovští skauti oslavili v roce 2016 sté výročí založení skautu na výstavě v kamenářském 

domě, v městském parku, na stadionu, v letním kině a Oldskauti na Ostrově. V současné do-

bě má turnovská organizace Štika 330 členů ve 4 chlapeckých, 4 dívčích a v jednom oddíle 

dospělých. Podařilo se i zakoupit Ostrov a vyřešil se tak problém se skautskou klubovnou. 

 

Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
https://cs.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://cs.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts
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Těžba železné rudy na Vrátu 

 
Výlety spolku nás o letošních prázdninách zavedly do okolí Vrátu, součástí obce Ko-

berovy. Na informačních tabulích nás zaujaly poznámky o těžbě železné rudy a o štolách 

v podzemí. Trochu jsem zapátral a zjistil podrobnější údaje.  

Již v 16. století se objevují zápisy o existenci hamrů v okolí Železného Brodu a o těž-

bě železné rudy na vrátském nalezišti. V 17. století propukly v kraji selské bouře a hamernic-

tví a těžba rudy upadaly. Až v souvislosti se stavbou železnice Liberec – Stará Paka v letech 

1855-58 vyvstala potřeba nerostných su-

rovin, a proto stavitelé dráhy zahájili kuta-

cí práce v místech starých stop hornické 

činnosti. Byla otevřena jedna nebo dvě 

šachty na Vrátu, kde jsou dodnes patrné 

stopy starého hloubení. Potřeba železa při-

nesla další vzestup těžby v letech 1889- 

1892 a 1916-1918. V prvním období těžby 

byla ražena štola Alexander. Zajímavé je, 

že štola byla ražena značně delší (225m), 

než bylo později potřeba. Využíváno bylo 

ložisko v hlavní štole, ložisko magnetovce 

ležící severněji, dotčeno nebylo. Mimo 

štolu Alexander byla ražena i štola Her-

man, vedoucí od Vrátu k mostu tovární vlečky přes Jizeru. Štola dosáhla délky 125m. V roce 

1939 měla štola sloužit jako protiletecký úkryt pro obyvatele Vrátu. V době I. světové války 

byla těžba rozšířena firmami C. T. Petzolda z Vídně a Železárnami v Komárově u Hořovic. 

Těžba byla podřízena vojenskému dozoru se sídlem v Staré Pace. Těžba byla velmi primitiv-

ní. Střílelo se dynamonem, ruda se odvážela na Vrát (v zimě i na saních) a z Vrátu pak koň-

mi do Železného Brodu. V dole pracovalo asi 12 mužů. Poslední a největší vzestup doznala 

těžba v letech 1940-1944, kdy kutací práva získal ing. František Janeček, majitel Zbrojovky 

v Praze. Byla vybudována šachta Dagmar a v roce1941 byla pod zemí propojena se štolou 

Alexander a štolou Na šachtách. Vznikl tak jednotný důl se třemi samostatnými východy. 

Ing. Janeček plánoval zpracovávat vytěženou rudu ve vlastním závodě v Týnci nad Sázavou. 

V roce 1941 však zemřel a pozůstalí nechtěli v těžbě pokračovat. Zrušení těžby však nebylo 

povoleno a důl přechází do správy firmy Baťa ve Zlíně. Prodej se však neuskutečnil a 31. 

března 1944 byl hornický provoz zastaven. Šachta i štoly byly pak zavaleny a zařízení dolu 

rozprodáno. Ještě před zavalením štoly Alexander bylo nákladem obce do štoly uloženo ka-

meninové potrubí k zachycení vytékající vody. V roce 1947 byl od tohoto zdroje vybudován 

vodovod pro Vrát. Skončilo tak velmi dlouhé období dolování železné rudy nejen na Vrátu, 

ale i v okolí Železného Brodu. Za dobu existence dolu pracovalo při těžbě množství dělníků 

převážně z Vrátu a okolí. Největší počet dosáhl v době II. světové války – 62 dělníků. Téměř 

nikdo z dělníků nepracoval nikdy v dolech, proto málo zkušeností a také obtížné geologické 

poměry způsobily v roce 1942 zával, při kterém byli zasypáni dva horníci z Prosíčky. 

V současné době můžeme vidět výsypky hlušiny zarostlé zelení a stromy. Jen místní dokáží 

ještě najít místa, kde byl vstup do podzemí. 

 Jaromír Ducháč 
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Letní koncerty vážné hudby se letos opět líbily  

Koncerty vážné hudby, které v obou prázdninových měsících už po sedmnáct let pra-

videlně pořádáme v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, se opět těšily zájmu posluchačů. So-

pranistka Jana Heryánová, harfenistka Zbyňka Šolcová a houslista František Lamač, jsou už 

našimi stálými hosty. Také tentokrát (14. 7.) si 

připravili výběr nejznámějších skladeb, a to v 

průřezu autorů od klasiky až po známých ope-

retních árií a muzikálů. V novém složení se le-

tos představilo známé Adamusovo trio (4.8.). 

Koncertní mistr Jan Adamus si ke spolupráci 

přizval mladou houslistku Markétu Vokáčovou, 

členku Čs. filharmonie a klavíristu Martina Le-

vického, ředitele bratislavského divadla. Jan 

Adamus posluchače uspokojil svým bezvadným 

standardním výkonem, avšak překvapením se 

letos stali jeho dva mladí hosté. Levický zvládl 

nejen citlivý doprovod obou interpretů, ale bri-

lantně předvedl i vlastní sólové party v Debussyho poměrně málo známém cyklu Dětských 

scén. Ještě více nás všechny zaujala subtilní houslistka Markéta Vokáčová. A to nejen bez-

vadnou technikou a souhrou v zmíněném triu, ale i vrozenou muzikálností, která vynikla 

především v Dvořákových skladbách v cyklu „Z Domoviny“. Největší účasti se dočkal náš 

známý host, tenorista Jakub Pustina (11.8.). Jeho zvonivý hlas se opět v plné síle rozezněl 

vysokým chrámovým prostorem, který vyplnil nejen svojí mohutností, ale vzápětí i barvitým 

a citlivým pianissimem. K příjemné pohodě celého odpoledne přispěl nejen klavírní dopro-

vod Marty Vaškové, ale i Pustinovo průvodní slovo. Kupodivu letošním překvapením se sta-

lo závěrečné vystoupení mladého turnovského hudebního skladatele Martina Hyblera       

(25. 8.). Hyblerův bezvadný hudební projev je zdejšímu publiku už poměrně známý, avšak 

spolu s houslistkou Janou Kubánkovou vytvořili kompaktní celek, který svým projevem pří-

jemně překvapil netrpělivé publikum. Kubánková, která v současné době ukončila své půso-

bení jako první houslistka Čs. filharmonie, nás zaujala svým projevem, bezvadně zvládnutou 

techniko i razancí, především v sólových partech. Nesmírně zajímavá a posluchačsky velmi 

vděčná pak v závěru byla její směs melodií Jaroslava Ježka, na které byl znát Hyblerův kom-

poziční rukopis.  

Pro nás, jako pořadatele, pak bylo příjemné zjištění, že každý letošní koncert navštívi-

lo v průměru 44 posluchačů, a co víc, finančně jej podpořila řada našich stálých sponzorů. 

Jim tak především musíme poděkovat za mimořádnou podporu, protože vyúčtování letošního 

ročníku skončilo více než s desetitisícovým ziskem. Zasloužili se o to především MUDr. 

Marcel Nesvadba, Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, Obecní úřad v Hrubé Skále, dále pak 

zdejší podnikatelé: Ing. Václav Formánek, František Zikuda, Jiří Mikula, Ing. Vladimír Sej-

val, Karel Zima (hotel Štekl) a senátor PhDr. Jaromír Jermář. Dík za mimořádnou přízeň pat-

ří i panu faráři Františku Kocmanovi z Rovenska pod Troskami. Pokud se i v příštím roce 

setkáme s podobnou podporou našich věrných přátel, rádi vás všechny pozveme na XVIII. 

ročník oblíbených setkání s vážnou hudbou.  

Text a foto Otakar Grund  
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Čestný občan města Turnova 

 
 Zastupitelstvo města na svém zasedání 20. září 2018 všemi hlasy podpořilo návrh rad-

ní Evy Kordové na udělení čestného občanství města panu Mgr. Daliborovi Sehnoutkovi.  

Když jsem se dozvěděl o této poctě, rozhodl jsem se napsat stručný životopis pana Se-

hnoutky a podělit se s vámi o osobní zážitky, které jsem s ním prožil. 

Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930 v královském městě Nymburku. Otec 

středoškolský učitel na gymnáziu, matka v domácnosti. Dalibor byl nej-

mladší z pěti sourozenců. Dětství a mládí prožil v Nymburku a s partou 

kamarádů skautů se věnoval sportu – v létě fotbalu a plavání, v zimě 

bruslení a hokeji. Po maturitě na gymnáziu pokračoval ve studiu na filo-

zofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Během studia mu zemřel 

otec, peněz nebylo mnoho, a proto vždy o prázdninách pracoval jako děl-

ník na železniční dopravní cestě. Do Prahy denně dojížděl. Po absoluto-

riu nastoupil v roce 1955 jako středoškolský učitel na Střední zeměděl-

skou školu v Turnově. Vyučoval humanitní předměty – dějepis, český 

jazyk, občanskou nauku. Aktivně se zapojil do mimoškolní činnosti. Vedl studentský or-

chestr, fotbalové a hokejové mužstvo a pracoval s mládeží i mimo školu. 

Dalibora jsem poznal po svém příchodu na školu v roce 1962. Byl první z učitelů, kte-

ré jsem blíže poznal, protože pro nedostatek bytů jsem se k němu nastěhoval a rok jsme spo-

lu bydleli na privátě. Za tu dobu mě Dalibor do všeho školního zasvětil, protože já jsem žád-

né pedagogické zkušenosti neměl. Podnikali jsme i výlety po Českém ráji, pěšky i na moto-

cyklu. O prázdninách jsme dojeli až do Maďarska a procestovali zajímavá místa země. 

V roce 1964 se oženil. S manželkou vychovali syna Dalibora, který je ženatý a pracuje jako 

odborník v oblasti výpočetní techniky. Na vnoučata - studentku Sáru a žáka Jakuba je děda 

patřičně pyšný. 

 Často vzpomínám na zajímavé debaty, které jsme vedli ve sborovně školy. Vždy před 

vyučováním jsme ve sborovně probrali politické, hospodářské a sportovní problémy. Zájem 

o politické dění přivedl Dalibora v roce 1968 do Klubu angažovaných nestraníků, který byl 

v Turnově velmi aktivní. Tento zájem a účast na Palachově pohřbu mu přinesly nečekané 

následky. Po prověrkách byl ze školství propuštěn a dlouhá léta dojížděl za prací do Liberce, 

kde v tiskárně Severografia pracoval jako korektor. Teprve po sedmi letech mohl přejít do 

Turnova. Po odchodu do důchodu se zapojil do práce ve Spolku rodáků a přátel Turnova. 

Pracoval ve výboru, byl i předsedou spolku a pomáhal s časopisem Náš Turnov. Díky 

Daliborovi jsem do spolku vstoupil i já. Na zemědělskou školu Dalibor nezanevřel, 

zúčastňoval se všech pomaturitních setkání absolventů, kde byl vždy vřele vítán. Když 

v roce 2012 uplynulo 60 let od založení školy, napadlo ho uspořádat setkání všech 

absolventů a pracovníků školy. Úkol to byl veliký, protože škola již 30 let neexistovala. 

Podařilo se nám však vše zajistit, vytvořili jsme Almanach a očekávali výsledek. Ten nás 

všechny překvapil - přišlo přes 600 účastníků.    

             V současné době trápí Dalibora zdravotní potíže, a mezi rodáky již přichází méně 

často. Vysoké ocenění převzal 28. října na slavnostním večeru ke dni stého výročí vzniku 

republiky v KS Střelnice z rukou starosty města Ing. Tomáše Hockeho. Blahopřejeme panu 

Sehnoutkovi k udělení čestného občanství a přejeme do dalších let hlavně zdraví. 

 

Text a foto Jaromír Ducháč 
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Z pražské pobočky SRPT 
 

Začátkem září se již tradičně členové pražské pobočky SRPT scházejí na vyšehrad-

ském hřbitově, aby si připomněli přední osobnost svého regionu – P. Antonína Marka 

(1785–1877) v den jeho narozenin, 5. září. Ten-

tokrát o Markově životě a díle promluvil u jeho 

hrobu náš člen prom. historik Karol Bílek, sobo-

tecký patriot a čestný předseda Pekařovy spo-

lečnosti Českého ráje. Měli jsme tak příležitost 

dozvědět se více o obrozeneckém římskokato-

lickém knězi, jazykovědci a lexikografovi, za-

kladateli české filozofické terminologie, překla-

dateli a básníku. Antonín Marek je znám jako 

spolupracovník Josefa Jungmanna (podílel se na 

jeho Slovníku česko-německém), udržoval styky 

s F. L. Čelakovským, J. V. Fričem, P. J. Šafaří-

kem a jako mecenáš některé obrozence finančně 

podporoval. Zúčastnil se oslav dokončení Dějin 

národu českého v Čechách a v Moravě Františka 

Palackého (1876) a krátce nato i Palackého po-

hřbu. A. Marek, „patriarcha národního obroze-

ní“, „libuňský jemnostpán“, se dožil požehnané-

ho věku 91 let a jako kmet odešel na zasloužený 

odpočinek: krátce žil na Smíchově, kde 15. úno-

ra 1877 zemřel. Jeho zásluhy nejsou zapomenuty ani v Turnově, ani v Praze. Např. 

v Turnově je po něm pojmenována knihovna a ulice, ochotnické divadlo....    A v Praze na 

něj pravidelně vzpomínají turnovští rodáci, kteří pečují o hroby svých krajanů na Vyšehradě. 

Markovu hrobku zde zdobí busta od akademického sochaře Josefa Drahoňovského, rovněž 

našeho krajana: výzdoba místa Markova posledního odpočinku vznikla díky turnovským ro-

dákům žijícím v Praze. (J. Drahoňovský je pohřben nedaleko A. Marka, jeho hrob je snadno 

poznatelný díky sousoší Rozhovor, jehož originál najdeme v Rovensku pod Troskami.) 

 

Na svátek sv. Václava 2018 se někteří naši členové sešli v Turnově, aby byli přítomni 

slavnostnímu odhalení pamětní desky horolezce Josefa Smítky na domě v Komenského 

ul. čp. 690. Záštitu nad akcí 

převzal turnovský starosta Ing. 

Tomáš Hocke, dostavil se také 

horolezec Josef Rakoncaj nebo 

slalomář Vavřinec Hradílek 

(který ztvárnil Josku Smítku 

ve filmu Tenkrát v ráji). Náš 

bývalý předseda Ing. Draho-

mír Machaň vystoupil se slav-

nostním projevem: „Jsem asi 

jedním z posledních žijících 

kamarádů Josefa Smítky. Měl 
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jsem tu čest se s ním setkávat během války ve Skaláku, řídit se jeho radami při zdokonalová-

ní lezecké techniky, naslouchat jeho názorům na německou okupaci i filozofickým předsta-

vám o budoucnosti. Byl to nejen můj starší kamarád ze skal, ale také učitel a rádce, kterého 

jsme já i moji kamarádi velice respektovali. Bylo nám tehdy 13 až 15 let a jeho názory nás 

nesporně ovlivňovaly. Každé setkání s Josefem Smítkou bylo pro nás významnou událostí. 

Možno bez nadsázky říci, že pro nás kluky se Smítka stal skutečnou ikonou. 

 Jsem moc rád, že mohu být přítomen odhalení pamětní desky na domě, kde žil. Je to 

sice malá, ale trvalá upomínka, že takovýto vzácný člověk mezi námi byl. Autoři a sponzoři 

tohoto záslužného činu na výtvarně nádherné desce velice správně uvedli, že Smítka byl ne-

jen vynikající horolezec, ale i odbojář. V historii boje za svobodu na Turnovsku existovala 

odbojová skupina označená mladí horolezci, jejímž členem byl i Josef Smítka. Byli v ní také 

další turnovští horolezci a vlastenci, mezi nimi bratři Václav a Karel Chlumové. Všichni tři 

ukončili společně a tragicky své životy na popravišti v Malé pevnosti v Terezíně, několik 

týdnů před koncem druhé světové války. Na tuto skutečnost se někdy neprávem zapomíná. 

Pro mě Josef Smítka zůstává v paměti jako vynikající horolezec a obětavý vlastenec. 

Proto velké díky, Karle Vitoušku a Borisi Hlaváčku, za Vaši iniciativu, úsilí a finanční po-

moc, jež jste věnovali této záslužné akci.“ 

 

Dne 16. října 2018 se na obvyklém místě našich setkání, v Českém institutu interních 

auditorů (na Karlově náměstí, Praha 2) uskuteč-

nila beseda na téma Trnitá a úspěšná cesta 

TGM k demokratickému Československu. Ma-

rie L. Neudorflová, rodačka z Malobratřic (dnes 

část obce Kněžmost), historička dlouhodobě se 

zabývající masarykovskou tematikou, nás zauja-

la svou přednáškou o vývoji politického myšlení 

Tomáše G. Masaryka. Na její fundovaný rozbor 

Masarykových názorů navázala podnětná disku-

se. Účastníci odcházeli z podvečerní akce potě-

šeni, že také náš rodácký spolek se důstojně při-

pojil k připomenutí letošního 100. výročí vzniku 

Československa. 

 

Závěrem si dovolujeme všechny členy SRPT pozvat 

do Litomyšle na výstavu Já jsem... Zdeněk Nejedlý. Příběh 

tragédie jednoho moderního intelektuála (10. listopad 

2018 – 10. únor 2019, Městská galerie Litomyšl), na níž 

se autorsky podílela členka výboru pražské pobočky 

SRPT Hana Kábová. Historik, muzikolog a politik Zdeněk 

Nejedlý je spjatý s Turnovskem, neboť jeho rod pocházel 

ze Záhoří a Z. Nejedlý si nechal v Turnově v roce 1912 

postavit vilku (psali jsme o tom v Našem Turnově            

č. 56/červen 2018, s. 14–15). 

 

Hana Kábová – Drahomír Machaň – Karel Svoboda 
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Činnost spolku  

 

Červen 

 
 K rozhledně Nisance a k pramenu řeky Nisy se ve středu 6. června vypravilo             

23 výletníků. Počasí bylo ideální a tak cesta z Nové Vsi k rozhledně rychle uběhla. Nisanka 

vyrostla na Novoveském hřbetu od roku 2007. Jedná se vlastně o 

telekomunikační věž, která však slouží i turistům. Po výstupu na 

ochoz ve výšce 24 metrů jsme se ocitli v nadmořské výšce rov-

ných 700 m. Odmě-

nou byl kruhový 

rozhled na město 

Jablonec n. N., Čer-

nou Studnici, Bram-

berk            i vzdále-

nější místa. Rozkvet-

lou loukou jsme sešli 

k prameni Nisy. 

Okolí je hezky upra-

vené a udržované. Délka toku Nisy je 252 km     

a u pramene začíná i mezinárodní cyklotrasa, 

která dovede cyklisty až k Baltu. Od pramene pokračovali někteří pěšky do 3 km vzdálené 

Smržovky, další využili autobus. Všichni jsme se sešli v restauraci Smržovka, kde jsme po-

obědvali. Po krátké procházce městem jsme odjeli vlakem do Jablonce n. N. a autobusem do 

Turnova. 

 

 Také další výlet 20. června směřoval k prameni řeky, která protéká naším krajem. Vy-

jeli jsme k vodní nádrži Josefův důl, do které se 

nedaleko pramenící řeka vlévá. Přehrada je nejmladší 

přehradou Jizerských hor. Byla vybudována v letech 

1976-82 a zásobuje vodou Liberecko a Jablonecko. 

Přehrada má dvě sypané hráze, objem nádrže činí 22 

mil. m
3  

vody a max. hloubka asi 44 m. Z hráze jsme 

viděli bezpečnostní přeliv i věž, na jímání vody, kte-

rá je pak 

mohutným 

potrubím 

vedena do 

úpravny vody v Bedřichově. Přehrada i její okolí je 

vzorně upravené, všude čisto a pořádek. Průzračná 

voda lákala ke koupání, ale jedná se o pitnou vodu,  

a tak je zakázáno. Pramen Kamenice jsme nehledali, 

je pod Sedlem Holubníku a je obtížně přístupný. Pří-

jemné počasí přilákalo 24 výletníků. Někteří zdat-

nější turistky nás na hrázi opustily a pokračovaly 

pěšky do Josefova Dolu, nebo do Bedřichova. Stihli jsme i oběd v Janově a občerstvení 
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v Hraběticích u kapličky.  

 Na závěr školního roku odměnil výbor spolku vybra-

né absolventy turnovských základních škol. Školy navštívili 

V. Ejemová a J. Ducháč, kteří absolventům popřáli 

k zakončení základní školní docházky a předali dárky. Letos 

absolventi obdrželi krátký film, věnovaný Českému ráji a 

Turnovu. Tradičně slavnostní bylo zakončení školy v ZŠ v ul. 

28. října, kde se učitelé i žáci sešli ke společné oslavě 

v jídelně školy. Za městský úřad se zúčastnila místostarostka 

P. Houšková. 

 

Červenec 

 
 Letošní výlet auty směřoval převážně do Středočeského kraje. Postupně jsme navští-

vili Loretu v Kosmonosích, zámek ve Stránově, muzeum E. Štorcha v Lobeči a hrad Housku. 

Nevyšla návštěva Vrátenské hory – zdržel nás oběd 

v Bezně. Výletu se zúčastnily posádky ve čtyřech autech 

– celkem 18 výletníků. Silně na nás zapůsobila Loreta, 

kde mnozí z nás nebyli, a někteří o ní ani nevěděli. Vy-

nikající průvodkyně se znalostmi nejen o historii Lorety 

nás více jak hodinu provázela nádherně zrenovovanými 

prostorami. Pokra-

čovali jsme pak 

přes Mladou Bole-

slav, podjeli pod 

Stránovským via-

duktem, po kterém vede železniční trať Praha – Turnov, 

a zastavili se na zámku Stránov. Zámek přestavěný ze 

středověkého hradu koupil v roce 1917 prezident Ško-

dových závodů a 

senátor parlamentu 

Josef Šimonek, po-

výšený za zásluhy o rozvoj průmyslu do šlechtického sta-

vu. Po znárodnění byl 

zámek využíván jako 

dětský domov a jeho 

interiér značně utrpěl. 

V současné době je 

zámek opět ve vlast-

nictví rodiny Šimonkových a je nákladně a vkusně zre-

novován. Navštívili jsme i věž zámku, odkud je daleký 

rozhled. Nastal čas oběda a odjeli jsme do Bezna, kde 

jsme poobědvali. Velký počet strávníků poněkud zasko-

čil obsluhu, a tak jsme čekáním na jídlo nabrali zpoždění. 

Po krátkém bloudění jsme dojeli do obce Lobeč. Tam jsme navštívili muzeum Eduarda Štor-

cha, známého knihami o životě lovců mamutů. Expozice v prvním patře školy nás seznámila 



Časopis Náš Turnov č. 57 – prosinec 2018, strana 17 
 

 

se životem spisovatele a se životem pravěkých lidí. V obci je i parostrojní pivovar a zámek, 

ve kterém žije rodina Šimonkových.  

V dálce jsme viděli i rozhlednu na Vrátenské hoře, ale čas 

pokročil, a proto jsme jeli rovnou na hrad Housku. 

V nekonečné síti silniček jsme se opět trochu zamotali, 

ale hrad jsme našli. Houska je renesančně přestavěný raně 

gotický hrad v Kokořínských lesích. Patří k nejlépe do-

chovaným hradům Přemysla Otakara II. O hrad se pečlivě 

stará rodina Šimonkova, které hrad patří. Vtipný průvodce 

nás provedl hradem, přes varování jsme navštívili i sklep-

ní prostory, kde sídlí čerti – nikoho ale nechtěli. Cesta 

domů již proběhla bez problémů, všichni se zdrávi vrátili. 

 

 V sobotu 14. července zahájila sopranistka Jana Heryánová již XVII. ročník Letních 

koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Zprávu o průběhu koncertů při-

nášíme na straně č. 11. 

 

 Další akcí v červenci byl výlet do Harrachova 25. 7., který nahradil výlet na Jizerku 

– ve středu nejel autobus. Po příjezdu na Rýžovitě se skupina 

18 výletníků vydala lesní cestou 

k vodopádu na řece Mumlavě. 

Přes tropická vedra, vodopád 

stále funguje. V blízké restauraci 

jsme se kvalitně posilnili a po-

kračovali do Harrachova. Prošli 

jsme městem, ochladili se 

v kostele sv. Václava, obdivovali 

dřevěné sochy v parku J. Harracha a výlet zakončili v areálu 

firmy Novosad u kvalitního piva.  

 

Srpen 

 
 Nekončící vedra odradila některé výletníky, ale 12 věrných vyrazilo ve středu 8. srpna 

pokořit horu Tábor. Po stopách Křížové cesty vystoupali na 

678 vysoký vrch. Rozhled z Tichánkovy rozhledny nebyl 

ideální, ale Krkonoše vidět 

byly. Penzion, restaurace i 

rozhledna jsou po opravách 

z roku 2006 opět v provozu. 

Proto nás zaskočil podivný 

přístup personálu, který jen 

s obtížemi zvládl podat 12 

obědů. Po delším, námi nezaviněném odpočinku jsme po-

kračovali k dalšímu objektu naší cesty - k Alainově věži. 

Věž zrekonstruovaná v minulých letech, sloužila původně jako luxusní lovecký posed pro 

rodinu Rohanů. Název získala po tragické smrti prince Alaina, který zemřel na lovu po pádu 
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z koně. Okolí věže i věž samotná jsou velmi vkusně upraveny a poskytují vhodné místo 

k odpočinku. Pak nás čekala již krátká cesta k zastávce Kyje, odkud nás vlak odvezl do 

Lomnice nad Popelkou a po nezbytném občerstvení do Turnova. 

 Méně známé končiny zlákaly ve středu 22. srpna 23 výletníků a jednoho pejska na vý-

let do obce Prosíčka a Besedic. Překrásná vyhlídka do údolí Jizery, na Frýdštejn, Malou 

Skálu, vzdálené Krkonoše všem učarovala. 

Turistickou stezkou přes hřeben Suchých 

skal jsme došli do Besedic. V místní re-

stauraci Na Terase nás očekával dobrý 

oběd. Pak jsme rozhodovali, zda jít na ne-

daleký Sokol s vyhlídkou na Suché skály, 

nebo na Chléviště s vyhlídkou na Malou 

Skálu. Značné teplo nás pak přimělo jít do 

Koberov, protože to bylo blíž a z kopce. 

Koberovy nás překvapily. Překrásně upra-

vená náves, spíše náměstí, s prolézačkami 

pro děti, fontánkou s tekoucí vodou a hlav-

ně s galerií informačních tabulí, kde jsme 

se dozvěděli vše o Koberovech a přilehlých 

obcích. Zaujala nás informace o těžbě železné rudy v obci Vrát. Tato informace byla pro vět-

šinu z nás nová. Autobusem přes Michovku a Klokočí jsme se vrátili domů.  

 

Září 

 
Překrásné slunečné počasí provázelo 5. září 16 výletníků na cestě do saského Oybinu 

a Jonsdorfu. Po příjezdu do Žitavy se nám podařilo obsadit vyhlídkový vagon a vychutnat si 

jízdu pod širým nebem. Procházka lázněmi Oybin nás 

zavedla k baroknímu kostelu z roku 1734 postavené-

mu částečně ve skále. Uvnitř jsme obdivovali malby 

na dřevě, křtitelnici a vyřezávaný oltář. Po mnoha 

schodech jsme vystoupali k bráně hradu a po zaplace-

ní vstupného jsme 

dále stoupali ko-

lem cisterny na 

vodu, prošli dal-

šími branami a 

vstoupili do Císař-

ského domu, který nechal ve 14. století postavit český 

král Karel IV. Pak již následoval Klášterní kostel, Hor-

ský hřbitov, márnice, okružní trasa s úžasnými vyhlíd-

kami na město a okolí. Někteří neodolali a poseděli 

v horské restauraci. Jiní pokračovali cestou k technické zajímavosti, kterou je Camera obscu-

ra – temná komora s jedním malým otvorem, jímž prochází světlo a vytváří obraz venkovní-

ho předmětu. Bohužel domek s camerou byl uzavřen. Všechny nás uchvátila obrovská rozlo-

ha hradu a mohutnost staveb. Hrad ležící ve výšce 514 m, patřil českému království a byl 

neustále vylepšován. Nebyl nikdy dobyt, až teprve v 16. století v době reformace byl postup-
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ně opouštěn a chátral.  

Záchranu přineslo až  18. století, kdy hrad znovu objevili malíři romantismu. Od té doby je 

hrad úžasnou kulturní památkou. Po prohlídce hradu jsme pospíchali na nádraží a pokračova-

li úzkokolejnou drahou do Jonsdorfu. Jízda úzkokolejkou 

patří k nezapomenutelným zážitkům. Železnice 

s rozchodem kolejí 750 mm pochází z roku 1890 a vzdále-

nost 12,2 km překoná za necelou hodinu.  V Jonsdorfu jsme 

navštívili Motýlí dům. V kupolovité hale létají stovky mo-

týlů, volně pobíhají křepelky a v klecích vidíme rozpustilé 

opičky. V hlavní budově je mimo recepce s česko-

německou obsluhou řada panelů s informacemi, mořské 

akvárium, zasklené boxy s želvami a ještěry. Využili jsme   

i výbornou cukrárnu a posezení v parčíku s řadou jezírek    

a fontán. Spokojeni jsme odjeli do Žitavy a přes Liberec domů.  

 

V sobotu 15. září se v areálu Střelnice uskutečnilo Vítání občánků, na kterém se spo-

lek aktivně podílí. 

 

 Poslední letošní výlet směřoval ve středu 19. září do města Frýdlantu. Na nádraží ČD 

v Turnově se sešlo 22 

výletníků, několik ces-

tovalo autobusem, na-

konec nás bylo 27. 

První cesta vedla do 

městského muzea Špi-

tálek. Původní budova 

postavená roku 1561 

sloužila jako měšťan-

ský špitál, později jako útulek pro chudé a přestárlé. Od 

roku 2012 slouží veřejnosti jako muzeum. Expozice je věnována historickému vývoji města. 

Všechny nás zaujala 500 let stará středověká chlebová pec, nalezená v místě, kde původně 

sloužila svému účelu. 

Další cesta vedla do 

budovy radnice na 

náměstí T. G. Masa-

ryka. Pseudorene-

sanční budova z roku 

1896 tvoří dominantu 

města. V budově jsme 

navštívili městské 

muzeum a vystoupali 

na 48 m vysokou věž a z ochozu obhlíželi město a vzdálený zámek. Vyslechli jsme i zvon-

kohru, která se z věže ozývá každou hodinu. Po obědě v restauraci Dajána jsme navštívili 

Frýdlantský betlém umístěný v podstávkovém domku. Mechanický betlém s původní me-

chanikou představuje na ploše 4x2 metry 130 pohyblivých a 50 statických figur. Příjemným 

překvapením byla výše vstupného – na všechny objekty 45,- Kč. Procházkou parkem kolem 
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kostela Nejsvětější trojice a podél říčky Smědé jsme došli na vlakové nádraží a odjeli domů. 

 Druhý autobusový zájezd směřoval tentokráte do Posázaví. V sobotu ráno 29. září ne-

dočkaví výletníci obsadili autobus a za chladného, ale 

slunečného počasí směřovali k prvnímu cíli cesty – do 

obce Ondřejov, kde sídlí Astronomická observatoř AV 

ČR. V překrásném parku jsou rozmístěna pracoviště 

astronomů, mohutné antény i kupole dalekohledů. Zau-

jala nás i původní secesní budova z roku 1898, kterou 

navrhl architekt Josef Fanta, a v roce 1928 daroval 

amatérský astronom Josef Jan Frič československému 

státu u příležitosti desátého výročí nezávislosti. Pokra-

čovali jsme dále 

do města Sázava, kde jsme nejprve vyhledali restauraci 

Za vodou a poobědvali. Pak jsme již kráčeli 

k dominantě města – Sázavskému klášteru. Podrobný 

výklad průvodkyně nás seznámil s historií kláštera, kte-

rý pochází z 11. století a jeho historie je spojena se sv. 

Prokopem a knížetem Oldřichem. Klášter byl centrem 

vzdělanosti a staroslovanské liturgie. Po roce 1906 ob-

sadili klášter be-

nediktini z Břev-

novského kláštera 

a zničili veškeré písemnosti. Ve 14. století byl ke kláš-

teru přistavěn kostel a budovy získaly plášť v gotickém 

stylu. V 17. století byl kostel i klášter přestavovány 

v barokním slohu a později byl celý areál přestavěn na 

zámek. Poslední úpravy jsou v neorenesančním stylu. 

V celém objektu probíhají restaurátorské práce a celý 

objekt je chráněn jako Národní kulturní památka. V 15 

hodin nás očekávali na hradě Český Šternberk, a proto řidič pan Stránský zvolil odvážnou 

zkratku, abychom přijeli včas. Mohutný hrad, založený 

v polovině 13. Století, nás všechny uchvátil. Vypíná se 

nad řekou Sázavou a ze všech stran chráněn skalami. 

Hrad byl v restituci vrácen původním majitelům a pan 

Zdeněk Sternberg s manželkou na hradě bydlí. Hrad 

byl během let postupně přestavován a poskytuje kva-

litní ubytování. Během prohlídky jsme viděli barokní 

interiéry s dobovým zařízením, obdivovali krásnou 

štukovou výzdobu v Rytířském sále, bohatou knihovnu 

a expozice věnované rodu Šternberků. Z nádvoří hradu 

je i nádherný pohled do kraje. Poslední část naší cesty 

doznala změny. Odradila nás obtížná cesta na Blaník, také čas již pokročil, a proto jsme voli-

li zastávku v lázních Poděbrady. Prošli jsme parkem, pozorovali fontánu, květinové hodiny  

a došli na náměstí, kde na koni sedí český král Jiří z Poděbrad. Léčivou vodu objevenou roku 

1905 jsme neokusili, pramen byl pro pokročilou hodinu již uzavřen. Unaveni, ale plni dojmů 

jsme po 20. hodině dorazili domů. 
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Říjen  

 
 Závěrečný výlet, či spíše posezení v restauraci, jsme plánovali na středu 3. října 

v Kacanovech v restauraci Králíček. Věrných výletníků přišlo téměř 30, ale v restauraci zce-

la výjimečně otvírali později. Vrátili jsme se tedy do Turnova a poseděli v nově otevřené 

pivnici v Hluboké ulici. 

V příjemném prostředí jsme 

zhodnotili turistickou sezónu a 

navrhli výlety pro příští rok. Le-

tošní sezóna byla úspěšná, uspo-

řádali jsme 11 výletů vlaky a au-

tobusy, jeden výlet auty a dva 

autobusové zájezdy. Třikrát jsme 

byli v zahraničí, jednou v Praze. 

Turistických akcí se zúčastnilo 

333 výletníků, mnozí opakovaně. Přálo nám i počasí, mírně jsme zmokli jen jednou. Letos se 

líbily pravidelné termíny výletů, proto i v roce 2019 tento trend zachováme. Pro příští rok 

přinesli účastníci řadu námětů, které postupně zpracuji a využiji pro nové výlety.  

 

 Na středu 17. října připravil výbor přednášku pana PhDr. Jana Šolce z Liberce vě-

novanou 100 letému výročí vzniku republiky. V sálku Městské 

knihovny se sešlo 15 posluchačů a v komorním prostředí vyslechli 

velmi zajímavé informace o vzniku Československa. Dozvěděli 

jsme se mnoho nového o úloze a jednání T. G. Masaryka, E. Bene-

še a M. R. Štefánika, o působení českých legií v Rusku a zaujala 

nás i málo známá informace o císaři Karlu I., který vládl v letech 

1916-1918 po smrti Františka Josefa I. V závěru besedy odpověděl 

pan Šolc i na dotazy z publika. Poněkud mrzí malá účast, přednáš-

ka byla velmi hodnotná. 

 

Konec měsíce byl věnován oslavám vzniku republiky. Ve čtvrtek 25. října uspořádala Kraj-

ská rada seniorů v KC Střelnice setkání turnovských 

seniorů. Na zahájení setkání ocenila předsedkyně 

KRS LK Miroslava Palečková vybrané seniory za 

obětavou celoroční práci. Ze Spolku rodáků byli oce-

něni Ing. Jaromír Ducháč a 

Otakar Grund. Oslavy 100 let 

vzniku samostatného českoslo-

venského státu vyvrcholily 

v neděli 28. října. Po celé odpo-

ledne probíhaly na několika mís-

tech programy. V parku u letní-

ho kina byla ve spolupráci se Spolkem rodáků vysazena pamětní lípa. 

Občané měli možnost navštívit nově budovanou radnici ve Skálově uli-

ci. U pomníku obětem válek byly položeny věnce. V Muzeu Českého ráje byla otevřena vý-

stava k roku 1918.  
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Na slavnostním večeru v KC Střelnice udělil starosta města medaile starosty a čestné 

občanství města. Za spolek obdržela medaili „pohádková babička“ Marie Meixnerová za 

obětavou práci s dětmi při Městské knihovně. Čestné občanství města obdržel dlouholetý 

člen spolku Mgr. Dalibor Sehnoutka za práci pro město a za prosazování demokracie ve spo-

lečnosti. Večer zakončil Podkrkonošský symfonický orchestr.  

 

Listopad 

 
 Ve středu 21. listopadu se v sálku Městské knihovny sešlo 12 posluchačů. Čekala je 

beseda s kurátorem Muzea České-

ho ráje PhDr. Miroslavem Coganem 

o jeho knize Turnov – Český ráj. 

Překrásná publikace s řadou fotogra-

fií vyšla poprvé již v roce 2002. Le-

tošní druhé vydání obsahuje údaje o 

nově vybudovaných objektech za 

poslední roky. Na knize se v největší 

míře podíleli fotograf Bohumil Ja-

koubě a grafik Tomáš Coufal. Účastníci besedy se dozvěděli řadu zajímavých informací o 

vzniku knihy, i mnoho informací, které se do knihy nevešly. Pro zájemce je kniha k dispozici 

v Infocentru na náměstí. 

 
 Text a foto Jaromír Ducháč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHODOVÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
V RODINNÉM KRUHU, 

 

 
DO NOVÉHO ROKU HODNĚ  

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO OPTIMIZMU         

 
PŘEJEME  
VŠEM ČTENÁŘŮM ČASOPISU. 

 PF 2019 
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ČLENY SRPT ZVEME 
 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTEL KAREL IV. 
sál hotelu 

 
Pátek 25. ledna 2019 

od 14:00 hodin 
 
 

Možnost občerstvení 
 

Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 
které činí 100,- Kč 

 
Schůze bude volit výbor na další dva roky 

 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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