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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: 

 Květy přírody. (JD) 

          Turnovské náměstí (JD) 

 

 

 

Upozornění 

 

Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského. 
 

 

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

Městského úřadu Turnov. 
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Výročí vzniku československé měny 

 
Po rozpadu Rakouska-Uherska potřebovalo samostatné Československo vlastní ban-

kovní a měnový systém. V únoru 1919 se uskutečnila měnová odluka a byl založen Bankov-

ní úřad ministerstva financí. BÚMF byl v kompetenci ministerstva financí a skládal se          

z ústředí, hlavního ústavu, filiálek a tzv. podružných ústavů. Jeho úkolem bylo řídit měnovou 

politiku a později také spravovat devizové transakce. Úkolem BÚMF bylo také připravit 

vznik samostatné centrální banky – Národní banky Československé. 

Razantní měnová reforma pod taktovkou ministra financí Aloise Rašína měla tři nava-

zující fáze: vytvoření samostatné čs. měny, provádění deflační politiky a následná stabilizace 

cen a zavedení tzv. zlaté měny. 

První fází bylo provedení měnové odluky 

spočívající ve vytvoření samostatné českoslo-

venské měny a její odpoutání od rakouskouher-

ské měny. Zlatá měna, resp. měna zlaté devizy, 

byla zavedena v listopadu 1929. NBČ se zaváza-

la udržovat zlatý obsah koruny ve výši 44,58 mg 

zlata, což znamenalo 33,75 korun za jeden ame-

rický dolar. Dosavadní devizová regulace byla 

zrušena a narůstal podíl zlatého krytí bankovek. 

Většina bankovek vydaných rakouskou-

herskou bankou a nalézajících se na území čes-

koslovenského státu byla okolkována. Pouze 

korunové a dvoukorunové bankovky nebyly 

okolkovány. Bankovky o nominální hodnotě 25 

a 200 korun, stejně jako padesátikoruny a dese-

tikoruny určitých typů byly sice od občanů při-

jímány, ale nebyly kolkovány a vraceny do obě-

hu. 

Druhou fází Rašínovy měnové reformy, která bezprostředně navazovala na měnovou 

odluku, byla deflační politika. Ta 

byla zpočátku realizována formou 

restrikce oběživa. Při měnové od-

luce byla zadržena téměř třetina 

bankovek předložených ke kolko-

vání, jako nucená státní půjčka 

úročená jedním procentem. Krátce 

po reformě došlo ze sociálních dů-

vodů k navrácení částek pod 300 

korun. Samotná měnová odluka    

a s ní provedená restrikce oběživa 

ovšem nestačily, musel být prove-

den i další krok – zavedení daní    

z majetku a z přírůstků majetku. 

http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/1_vznik_a_stabilizace_samostatne_ceskoslovenske_meny/rasinova_menova_reforma.html
http://www.historie.cnb.cz/cs/statutarni_organy/rasin_alois.html
http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/prurezova_temata_menova_politika/3_kurzovy_vyvoj_a_zlata_mena.html
http://www.historie.cnb.cz/cs/emisni_cinnost/menova_odluka/index.html
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/100_K%C4%8D_1919_rub.jpg?attredirects=0
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Československá koruna byla ustavena zákonem č. 84 z 25. února 1919, na jehož zá-

kladě byly mezi 3. až 19. březnem 1919 staženy a okolkovány rakousko-uherské bankovky, 

které byly postupně až do července 1920 vyměňovány za nové československé státovky. 

Prvním penízem nového státu byla 100-korunová státovka 

z 15. dubna 1919. Prvními mincemi byly 20-haléř a 50-haléř 

s ročníkem ražby 1921 vydané v únoru 1922. První koruno-

vá mince byla do oběhu uvolněna také v roce 1922. První 

skutečnou bankovkou (nikoli státovkou) byla 20-koruna 

s datem 1. října 1926, ale do oběhu se dostala až v březnu 

1927.  

 14. dubna 1920 byl přijat zákon o bance cedulové, který 

předcházel vzniku centrální banky, která však definitivně 

vznikla až 21. března 1926 a svoji činnost zahájila až 

1. dubna 1926. Prvním guvernérem se stal Vilém Pospíšil, 

který byl do té doby vrchní ředitel Městské spořitelny praž-

ské a byl též přítelem Aloise Rašína a přední finanční odborník v zemi.  

Národní banka byla založena 

jako akciová společnost se základním 

jměním 4 000 000 Kč ve zlatě. Čes-

koslovenská koruna byla tehdy zalo-

žena na zlatém standardu a byla po-

važována za pevnou a kvalitní měnu.  

Poté byly vydány bankovky I. 

a II. série, které se v tu dobu řadily 

mezi nejkrásnější (a poměrně snadno 

padělatelné) oběžné bankovky na 

světě. Spolupracovali na nich např. 

Alfons Mucha, Max Švabinský, Otto 

Gutfreund a mnozí další významní umělci. Mezi nejznámější výtvarníky mincí patřil tehdy 

Otakar Španiel.  

Úplně první nemovitostí, kterou užíval cedulový ústav, byl Schebkův palác                  

v Bredovské ulici č. 396 (nyní ulice Po-

litických vězňů). Brzy však bylo zřejmé, 

že prostory nebudou stačit rostoucí or-

ganizační struktuře banky. Postupně by-

ly provedeny přístavby a banka zakoupi-

la domy nalézající se mezi ulicemi Jin-

dřišská, Bredovská a Růžová. Neutěšená 

prostorová situace se měla vyřešit po-

stavením nové účelové budovy centrální 

banky. Propuknutí II. světové války však 

její realizaci znemožnilo. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_m%C4%9Bnov%C3%A1_reforma_(1919)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Posp%C3%AD%C5%A1il
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_%C5%A0vabinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Gutfreund
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Gutfreund
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_%C5%A0paniel
http://www.papirovaplatidla.cz/bankovky/statovky-i-emise/20_K%C4%8D_1919_rub.jpg?attredirects=0
http://sbiras.cz/cs/20-haleru-1921-1938/838-20-haleru-1928.html
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15. březen 1939 

 
Když 30. září 1938 brzy po půlnoci podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie 

a Francie Mnichovskou dohodu, zdálo se, že zachránili evropský mír. Adolf Hitler se zavá-

zal, že poskytne Československu, které bylo přejmenováno na Česko-Slovensko, záruky, což 

však zůstalo pouze na papíře. Československá zahraniční politika se dostala pod německý 

vliv. Německo neustále činilo nátlak na okleštěnou republiku a kladlo si nepřijatelné poža-

davky. 

Počátkem roku 1939 začaly prosakovat zprávy o tom, že Němci chtějí obsadit i zbytek 

Česko-Slovenska. Již v průběhu mě-

síce února 1939 byla zahájena série 

protičeských provokací, které byly 

vyvolány českými Němci, žijících ve 

velkých českých a moravských měs-

tech. Začalo to provokativním hajlo-

váním, při němž často zaznívalo 

„Heil März!“ jako narážka na to, že 

v březnu již bude okleštěné Česko-

Slovensko německé. 

Mnichovská dohoda z roku 

1938 Německu přinesla značné 

územní zisky. Přesto nebyl Hitler      

s dosaženým ziskem spokojen. 

14. března v 16 hodin odjel prezident Emil Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlí-

na, spolu s ním odcestoval i ministr zahraničních věcí dr. Chvalkovský. Prezident Hácha 

společně s ministrem zahraničí dorazili do Nového říšského kancléřství (Neue Reichskanzlei) 

s plánem dojednat nový poměr mezi zbytkem Česko-Slovenska a Německem, přičemž dou-

fali, že vzorem se stane postoj Německa k nově vzniklému Slovenskému státu. Rozhovory 

měly proběhnout na základě české žádosti. Hitler ve své odpovědi oznámil, že 15. března     

v šest hodin ráno německá armáda vpochoduje do Čech. Zároveň varoval před odporem ze 

strany armády či obyvatelstva. Pokud se akce německé armády odehraje v uspokojivém re-

žimu, měla být odměněna velkorysou svébytností, autonomií a zaručenou svobodou. 

Po dvou hodinách jednání opustili Hácha a Chvalkovský Hitlerovu pracovnu a pokusili se 

navázat telefonické spojení s Prahou. Poté následovaly rozhovory s Ribbentropem a Görin-

gem, při kterém Göring pohrozil nálety na Prahu s ničivými následky.  Přitom utrpěl Hácha 

srdeční příhodu, ze které se opět zotavil po injekci přivolaného Hitlerova osobního lékaře dr. 

Theo Morella. Krátce před čtvrtou hodinou podepsal Hácha Prohlášení německé a česko-

slovenské vlády, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že ... klade osud českého 

národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“. Ve 3:15 hodin bylo zaháje-

no zasedání pražské vlády a ve 3:35 byl odeslán všem armádním sborům rozkaz se zákazem 

klást jakýkoliv odpor. Ve 4:30 začal pražský rozhlas vysílat zprávu o chystaném vstupu ně-

meckých vojsk na území Čech a Moravy. Obyvatelstvo má zachovat klid, jít jako obvykle do 

práce a vyčkávat dalších zpráv. Ještě předtím, než vydal generál Jan Syrový pokyn ke kapitu-

laci, přikázal úřadující náčelník hlavního štábu generál Fiala z vlastní iniciativy zničit tajné 

spisy. Obdobně se bez pokynu shora zachovala i některá velitelství útvarů.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hajlov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hajlov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_H%C3%A1cha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Chvalkovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1let
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Syrov%C3%BD
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10871520054-dovolena-v-protektoratu/8701-tipovacka/
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Většina důstojnického sboru očekávala okupaci ukázněně, došlo pouze k několika symbolic-

kým projevům odporu. Ráno 15. března byl sychravý den s padajícím mokrým sněhem. Ofi-

ciálně ten den začalo německé obsazování Čech a Moravy (ačkoli na Ostravsku byly hranice 

překročeny německými vojenskými jednotkami již 14. března večer, aby se předešlo obsaze-

ní území polskou armádou). Operaci s krycím názvem Březnový vír velel gen. Walther von 

Brauchitsch. K překročení hranic došlo oficiálně přesně v 

6 hodin ráno. Kromě armádních jednotek dorazily na 

území Čech a Moravy i německé bezpečnostní složky ges-

tapo a sicherheitsdienstu. Do ulic Prahy i jiných měst byla 

nasazena pořádková policie. Po 7. hodině už jedna z před-

sunutých německých jednotek obsadila mělnickou vysí-

lačku, odkud se poté ozvalo německé vysílání. V 8:35 do-

razily motorizované jednotky wehrmachtu do Vysočan. V 

9:00 byla obsazena letiště ve Kbelích a Letňanech. 

Zvláštní komando abwehru obsadilo budovu hlavního štá-

bu v Dejvicích se snahou získat písemnosti.  Jejich zbytky 

však tou dobou dohořívaly. V té době zablokovali Němci 

přístup k Pražskému hradu, úplně ho obsadili v 11 hodin. 

Na nárožích se začala objevovat vyhláška napsaná špat-

nou češtinou „Rozkas pro Obyvatele“ o převzetí výkonné 

moci na okupovaném území wehrmachtem, podepsaná: 

„Vrchni Komandant Armadni-Odil 3 Blaskowitz General 

Pjechoty“ Kromě ojedinělých případů sabotáže, při nichž došlo k probodání pneumatik ně-

meckých nákladních aut, nedošlo k žádnému odporu, protože akce proti německé armádě 

měly být souzeny podle stanného práva. Lidé se omezili na nošení českých trikolór, na zpěv 

národní hymny či na házení sněhových koulí po projíždějících vojenských vozidlech. V den 

okupace bylo spácháno velké množství sebevražd, které nebyly nikdy šetřeny.  

V 17 hodin vyjel z České Lípy do 

Prahy Adolf Hitler. Autokolonu prováze-

ly obrněné vozy. V čele kolony jel Karl 

Hermann Frank. V 19:15 hodin přijela 

kolona na Pražský hrad, hradní stráž vy-

střídali esesáci. Adolf Hitler, ač vegetari-

án a abstinent, jedl na Pražském hradě 

pražskou šunku a vypil sklenici plzeň-

ského piva. Ve čtvrtek 16. března vydal 

Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení 

Protektorátu Čechy a Morava. Čeští 

Němci se tímto stali občany Německa. 

Češi se stali občany nového Protektorátu. 

Česko-slovenská vláda byla přejmenová-

na v nezměněném složení na vládu protektorátní. Na krátkou dobu byl zaveden okupační re-

žim. Generál pěchoty Johannes Blaskowitz byl jmenován velitelem Čech, mezi generály 

Rundstedta, Lista  a Bürckela bylo rozděleno velení na Moravě. Vojenskou správu brzy na-

hradila správa civilní a došlo k odsunu značné části německých jednotek. Zřízení Protektorá-

tu Čechy a Morava oficiálně uznaly Itálie a Maďarsko, později i SSSR. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/15._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Brauchitsch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walther_von_Brauchitsch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyso%C4%8Dany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kbely
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abwehr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dejvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stann%C3%A9_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Frank
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Frank
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos_o_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDnos_o_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Protektor%C3%A1tu_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Blaskowitz
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/druha-svetova-valka-konopiste-ss_1804272140_pj
https://en.wikipedia.org/wiki/German_occupation_of_Czechoslovakia
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Události 15. března prožívali i občané Turnova. V našem městě po mnichovské doho-

dě našlo útočiště přes pět tisíc lidí, kteří museli opustit 

tehdejší Sudety. Když byla československá armáda 

v říjnu 1938 rozpuštěna, odešli vojáci i z kasáren 

v Turnově. Zbylé muniční sklady, zásoby a celý inven-

tář kasáren, to všechno si rozebrali místní občané. 

Všichni věděli, že 

k záboru zbylého 

území Čech asi dojde 

co nevidět. Ráno 15. 

března 1939 po šesté hodině ranní přijela do Turnova od 

Reichenbergu a Gablonze auta s německými vojáky sice 

s bílým praporem na náklaďáku, ale s nabitými  a namíře-

nými puškami. Přijeli nás „ochraňovat a zjednat v Čechách 

pořádek!“. Největším jejich protivníkem bylo tehdy počasí. 

Foukal studený vítr, v ulicích bylo asi čtvrt metru sněhu, 

pak přišla náhlá obleva, která proměnila sníh ve čvachtu a ten „sajrajt“ rozjezdila německá 

auta. I počasí tehda plakalo! Hitlerův wehrmacht směřoval 

rovnou do turnovských kasáren, kde ale nezůstalo vůbec 

nic, co by mohlo posílit jeho výzbroj. Jak se záhy ukázalo, 

okupační vojsko dorazilo nejen s puškami na zádech, ale i 

s přesnými seznamy „nežádoucích“ turnovských obča-

nů.  Pár dnů po jeho příchodu došlo k zatýkání, především 

Sokolů a představitelů turnovské inteligence, hlavně středo-

školských profesorů. Před budovou dnešní ZUŠ na náměstí 

stál otevřený náklaďák, do kterého všichni zatčení museli nastoupit. Na náměstí byla v tu 

chvíli spousta lidí, ale nikdo netušil, kam je vezou, takže jim všichni kolemstojící mávali na 

cestu. Do Turnova se nikdo z nich zpátky už nevrátil, ani po válce. Podobně tomu bylo          

i s turnovskou židovskou komunitou.  

To jaro a léto přijížděly do Protektorátu stovky 

velkých nákladních aut, aby odvážely z kasáren novou 

výzbroj čsl. armády, zásoby ze skladů podniků, potraviny 

a suroviny z továren, prostě vše, co se dalo odvézt. Mno-

ho ospalých a unavených řidičů způsobilo četné autoha-

várie. V turnovské Jičínské ulici (dnes Dvořákově) ná-

klaďák naložený dělostřeleckými náboji a granáty 

v zatáčce narazil do domu. Němečtí vojáci z turnovské 

okupační posádky nakupovali v obchodech lacino, co se 

dalo (přispíval k tomu nepoměrný kurs měn, když jedna 

marka byla za deset korun), aby svým ženám a dětem přivezli dárky z tažení na východ a na 

jih. Turnov se stal pohraničním městem, když na severu od města byla hranice protektorátu 

Čechy a Morava na dohled. Už za Frýdštejnem a za Paceřicemi byla vlastně Třetí říše. Tak 

tomu bylo až do jara 1945. 

 

Fotografie poskytlo Muzeum Českého ráje v Turnově 

Jaromír Ducháč 

Čs. vojáci demobilizováni 

Příjezd německé armády 

Německá stráž v dolních kasárnách 

Německá jízda 
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Z pražské pobočky SRPT 

 
Pod názvem Stesk po Vladimíru Komárkovi byla zahájena výstava věnovaná nedo-

žitým devadesátinám V. Komárka (10. srpna 1928 Hořensko u Semil – 24. srpna 2002 Ji-

lemnice), našeho krajana, významného malíře, grafika, ilustrátora a 

pedagoga. Stalo se tak v nově otevřené Galerii Ščigol v Praze 3 – 

Žižkově (Husinecká ul. č. 17) dne 6. prosince 2018, za přítomnosti 

starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka, který ocenil vznik nové žižkovské 

výstavní síně. 

Vzpomínku umělců, kteří byli ovlivněni Vladimírem Komár-

kem, iniciovali jeho přátelé a obdivovatelé, zejména Michail Ščigol 

(*1945 Čeljabinsk), malíř, architekt a majitel výstavních prostor, 

společně s výtvarníky Jiřím Rybou (Sklářské studio tavené plastiky  

v Lomnici nad Popelkou) a Milošem Šedivým (keramický ateliér        

v Tlučni u Litoměřic). Právě oni ve své tvorbě čerpali z Komárkova 

díla a vystavovali zde svá díla. Na plátnech Ščigol po svém zobrazuje komárkovské motivy  

a představuje celou Komárkovu rodinu. Komárek, stylem své tvorby poetik a stoupenec me-

tafor, jako grafik patřil k české a evropské špičce. 

Malíř Ščigol zahájil výstavu o Komárkově díle velice zasvěceně a vtipně komentoval 

zážitky ze vzájemného setkávání a životního přátelství, které je pojilo. Vernisáže se zúčastni-

li i zástupci pražské pobočky SRPT v čele s předsedkyní Mgr. Annou Mánkovou, a mnozí 

Pražané, zejména obyvatelé Žižkova. Velký zájem mezi účastníky vzbudila mj. reprezenta-

tivní kniha o Vladimíru Komárkovi. Výstava byla otevřena ještě v lednu 2019, a tak krajané 

z Českého ráje měli možnost ji zhlédnout i později. Byla to 

důstojná připomínka nedožitých Komárkových devadesátin. 

Dne 23. dubna 2019 proběhla další beseda pražské po-

bočky SRPT. Tentokrát jsme se věnovali tématu Zdeněk Ne-

jedlý a Turnovsko ve fotografii. Dr. Hana Kábová z Masa-

rykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR představila roz-

poruplnou osobnost historika, hudebního vědce a politika Ne-

jedlého (1878–1962). Charakterizovala také jeho rodinné pří-

slušníky, obětavou manželku Marii roz. Brichtovou (1881–

1953), dceru Zdeňku provd. Nedvědovou (1908–1998), sta-

tečnou lékařku, syna Víta (1912–1945), předčasně zesnulého 

talentovaného hudebníka, a rodové vztahy Nejedlých k Tur-

novsku a Mnichovohradišťsku. Prostřednictvím fotografií představila životní styl vědce a 

politika Z. Nejedlého se zřetelem k Turnovsku. Promítla mnohé amatérské snímky turnovské 

vily Nejedlých, fotografie dokládající čilý společenský život rodiny v Turnově (přijížděli 

sem mnozí její přátelé), včetně oblíbených procházek do okolí (Dolánky, Klokočské skály, 

Trosky, Valdštejn, Kost, Malá Skála). Jedinečně zachovaný sobor fotografií velmi pěkně 

ukazuje, jak vypadal všední den českého intelektuála v průběhu 20. století. 
Na naši jarní besedu zavítali Ing. Tomáš Hocke, starosta Města Turnova, a místostarostka 

Mgr. Petra Houšková, aby nás pozdravili a poblahopřáli k devadesátinám letošním jubilantům 

Drahomíru Machaňovi a Karlu Svobodovi. 

 

Foto Jiří Mrázek, text Karel Svoboda a Hana Kábová 
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Jubilanti života 90 
Rodáci v Praze letos oslaví významná životní jubilea dvou svých členů. Se svou život-

ní vitalitou jsou a věříme, že ještě budou dlouho mezi námi. 

V plné svěžesti se 4. ledna 2019 dožil devadesáti let Ing. Drahomír Ma-

chaň. Narodil se v Mašově u Turnova. Středoškolské vzdělání dokončil 

na Obchodní akademii v Liberci, poté studoval Vysokou ekonomickou 

školu v Praze, obor zahraniční obchod. Celý život obětavě pracoval ve 

službách Ministerstva zahraničního obchodu. Jako obchodní rada působil 

v diplomatických službách (Sydney, Moskva, Oslo). Externě spolupraco-

val s Institutem zahraničního obchodu a s Vysokou školou ekonomickou 

při výuce studentů a pracovníků zahraničního obchodu. V roce 1979 byl 

při příležitosti svých padesátin oceněn státním vyznamenáním „Za vyni-

kající práci“. Po roce 1989 pomáhal zajistit obchodní prosperitu vznikajícím českým firmám. 

Drahoše známe také jako výkonného sportovce-horolezce. Byl členem reprezentačního 

horolezeckého družstva ČSSR (1949–1953) a dlouholetým funkcionářem celostátní Ústřední 

horolezecké sekce ČSSR. Se svými vrstevníky z milovaného Hruboskalska Radovanem Ku-

chařem, Bohumilem Svatošem, Oldřichem Kopalem, Jaroslavem Kyselou a Karlem Cerma-

nem, tvořil podstatnou část prvního národního družstva horolezců. Uskutečnil hodnotné pr-

vovýstupy na pískovcových skalách Českého ráje. Také vykonal výstupy ve Vysokých Ta-

trách, Pamiru, Ťan-šanu a Kavkazu. 

Duší je stále spjat s rodným krajem, proto v letech 2005–2011 stanul v čele výboru 

pražské pobočky SRPT. Vykonal zde velký kus nezištné a záslužné práce při přípravě besed 

a na základě zevrubného studia archivních pramenů (v Archivu hl. města Prahy a v Literár-

ním archivu Památníku národního písemnictví) zpracoval historii rodáckého spolku, kterou  

v roce 2003 publikoval ve vlastivědném sborníku Od Ještěda k Troskám. V loňském roce 

jako kamarád a pamětník vzpomínal na „kamaráda ze skal“ Josku Smítku při odhalení jeho 

pamětní desky na domě v Komenského ul. čp. 690 v Turnově. Drahoš Machaň se díky své 

skromnosti a životnímu optimismu těší mezi rodáky velké oblibě. 

Druhým letošním jubilantem je PhDr. Karel Svoboda. Devadesátky se dožívá 29. 

května 2019. Narodil se v roubené chaloupce v Radvánovicích čp. 24. V jeho sousedství, 

„Na chobotu“, žil významný mecenáš Bohuslav Jan Horáček: chodili společně do obecné 

školy v Přáslavicích, pak do Rovenska pod Troskami. K. Svoboda pracoval jako pedagog ve 

vojenském školství, by trenérem atletiky v Dukle. Významnou životní roli má jako dlouhole-

tý člen pražské pobočky SRPT a dopisovatel regionální časopisů. O činnosti turnovských 

rodáků v Praze píše do časopisu Náš Turnov a do sborníku Od Ještěda k Troskám. Také v 

Novinách Prahy 2 informuje o našich aktivitách a přivedl mezi nás touto cestou nové členy. 

Věříme, že ještě dlouho budeme vidět jeho jméno pod zajímavými informacemi o činnosti 

rodáků v Praze. 

Našim letošním jubilantům přišli popřát na jarní besedu pražské pobočky SRPT dne 

23. dubna Ing. Tomáš Hocke, starosta Města Turnova, a místostarostka Mgr. Petra Houško-

vá. T. Hocke při té příležitosti předal D. Machaňovi první letošní Medaili starosty, uděle-

nou za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví, především při vedení pražské 

pobočky SRPT a propagaci horolezectví. Karel Svoboda obdržel od vedení turnovské radni-

ce čestné uznání za dlouholetou propagaci aktivit pražské pobočky SRPT. Přejeme oběma 

jubilantům hodně zdraví a životní pohody. 

Mgr. Anna Mánková 
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Vzpomínka na Jaroslava Mánka, 
                                                              prvního školního inspektora po roce 1945 v Turnově 

Jaroslav Mánek byl výrazná pedagogická a občanská osobnost našeho kraje. Narodil 

se před 120 lety – 24. dubna 1899 v Miřeticích u Chrudimi. Jeho otec byl 

řídícím učitelem na zdejší škole. Pocházel z velice rozvětvené učitelské 

rodiny: z devíti dětí zůstaly věrny vznešenému učitelskému povolání čty-

ři chlapci a dvě dívky. Známý byl i jeho mladší bratr RNDr. Václav Má-

nek, profesor na Reálném gymnáziu v Turnově, který zemřel v roce 

1946 na následky útrap v koncentračním táboře a má v budově dnešního 

turnovského gymnázia Na Výšince pamětní desku. 

Jaroslav po maturitě na Státním učitelském ústavu v Jičíně v roce 

1918 zůstal na Jičínsku: od 1. listopadu 1919 působil jako zastupující učitel na Libáňsku 

(Lično, Ledce, Rožďalovice). Kromě kantorské práce se zde věnoval, v souladu s právě vy-

daným zákonem o lidových kurzech občanské výchovy, mimoškolní osvětové činnosti. Byl 

horlivým jednatelem a přednašečem místní osvětové komise v Ledcích. Učil hře na housle a 

klavír, vedl dětské pěvecké sbory. Byl to nejen nadaný učitel, dobrý houslista a zpěvák, ale   

i výborný malíř, kreslíř a amatérský herec. Získával si oblibu díky své obětavosti, srdečnosti 

a účinné pomoci bližním. 

Své spoluobčany rád seznamoval s hudbou, zvláště s dílem Bedřicha Smetany, zakla-

datele české národní hudby. V regionu se tehdy ještě stále vzpomínalo na Smetanovy pobyty 

v nedalekých Jabkenicích na Mladoboleslavsku. S dalšími učiteli v Ledcích uspořádal v roce 

1921 vzpomínkovou akci k 100. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. Krátce po 

vzniku Československa se také podílel na sázení lip – stromů svobody na Jičínsku. 

Počátkem roku byl přeložen 1922 do Trmic u Ústí nad Labem a v novém školním roce 

1922/1923 převzal na Ústecku správu menšinové školy ve Velkých Řehlovicích, od roku 

1924 učil v Předlicích. Ocitl se tak v pohraničí, průmyslovém kraji horníků a sklářů. Kromě 

výuky na škole vedl na Ústecku tři pěvecké sbory, byl aktivní v Národní jednotě severočeské 

a doplňoval si vzdělání studiem na Vysoké škole pedagogické v Praze. Jakožto levicově ori-

entovaný pedagog byl činný v Socialistickém sdružení učitelstva (později Učitelská unie). 

Kvůli obvyklému překládání mladých učitelů, ale zřejmě také vlivem své levicové an-

gažovanosti, byl J. Mánek nucen poměrně často měnit místa svého působení. V roce 1926 se 

vrátil do politického okresu jičínského – na malotřídku do Domousnic, kde setrval osm let. 

Marně žádal o uvolněná místa správce školy na okolních malotřídkách. O prázdninách 1934 

byl přeložen do Paceřic u Turnova, kde konečně zakotvil jako správce a řídící učitel dvou-

třídní školy. Uplatňoval nové metody školní práce, zaváděl nové učebnice a pomůcky. Stal 

se členem a školským referentem turnovské Učitelské jednoty, členem Pěveckého sdružení 

učitelů Českého ráje v Jičíně a Pěveckého spolku Dvořák v Turnově; byl houslistou amatér-

ského smyčcového kvarteta v Paceřicích (s Václavem Menclem, Františkem Havlíčkem        

a Bohuslavem Drbohlavem). 

V roce 1928 se oženil s Annou Adamcovou, dcerou přednosty železniční stanice v 

Domousnicích, svou někdejší žačkou, absolventkou jičínského dívčího lycea. Stala se jeho 

celoživotní družkou, měli spolu tři děti, syna Rudolfa (*1929) a dcery Milenu (*1928) a An-

nu (*1940). 

Ve druhé polovině 30. let 20. století J. Mánek s obavami sledoval události v nedale-

kých Sudetech, těžce nesl obsazení pohraničí a později německou okupaci. Svoje děti i žáky 

vychovával v duchu vlastenectví. Za okupace se zapojil do ilegální činnosti. Na půdě pace- 
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řické školy Mánkovi ukrývali tři sovětské vojáky, uprchlé ze zajetí, a jugoslávské děvče 

Dragicu Pergler, uprchlé z německého tábora nucených prací v Rychnově nad Nisou.  

Po osvobození v roce 1945 byl J. Mánek povolán do okresního revolučního národního 

výboru v Turnově a pověřen funkcí školského referenta. Na jednomyslné přání učitelů tur-

novského okresu byl jmenován okresním školním inspektorem a pracoval v budově ONV 

Turnov naproti kasárnům, nedaleko nichž, ve Zborovské ulici čp. 892, bydlel s rodinou. 

Těšil se vysoké autoritě a vážnosti. Spíše než obávaným školním inspektorem byl vzorem 

demokratického a lidského přístupu k podřízeným. Dbal o řádné vedení výuky dle sta-

novených osnov a prověřoval úroveň znalostí žáků. Uplatňoval přitom svoje dlouholeté pe-

dagogické zkušenosti. Jakožto neúnavný a nadšený budovatel se v osvobozeném státě podí-

lel se na reformě poválečného školství. Triumfovala u něj síla ducha a vůle nad fyzickou vy-

čerpaností. Brzy však zbrzdila jeho aktivity zhoubná rakovina, přesto stále mezi operacemi 

pracoval. Svůj nerovný zápas s nemocí prohrál 21. června 1947. Bylo mu pouhých 48 let. Při 

posledním rozloučení v semilském krematoriu jej jeho přítel učitel Václav Medonos charak-

terizoval slovy: „Bylo to kouzlo jeho osobnosti, smysl pro humor, jiskřivý vtip, co mu získá-

valo přátele, jeho demokratický způsob jednání, pokrokovost. Mánek byl osobností všestran-

ně rozvitou. Nebyl jen výjimečně nadaným učitelem, ale i člověkem uměleckého zaměření. 

... Jaroslav Mánek byl skvělý učitel, křišťálově čistý charakter, obětavý bojovník za lepší      

a šťastnější život všech lidí, srdečný a obětavý kamarád.“ 

J. Mánek byl obrazem typického venkovského učitele své doby, účastnícího se kultur-

ního života jako aktivní hudebník, sokol a osvětový pracovník. Byl rovněž literárně činný, 

psal prózu, básně a kreslil. Přispíval do odborného učitelského tisku. Řídil školní časopis 

Radostná studánka (1939–1943), velice oblíbený u dětí i učitelů turnovského okresu. Jako 

žák obecné školy v Doubravicích u Hrubé Skály jsem jej odebíral a také jsem do něj dopiso-

val. 

Mánkova žačka v Ledcích, Marie Medonosová o svém učiteli napsala: „Od samých 

začátků svého učitelování se nikdy neomezoval jen na činnost ve škole, ale věnoval se neob-

vyklou měrou i mimoškolnímu působení mezi občany. Není divu, že měl hluboký vliv nejen 

na nás na děti, ale i na veřejný, politický a společenský život všude tam, kde žil a učil.“ 

V otcových šlépějích šel jak syn Rudolf, absolvent Vysoké školy pedagogické v Praze, 

výborný houslista, který pracoval ve vojenském školství (Bratislava, Moravská Třebová, Je-

víčko) a zakládal pobočky Společnosti přátel hudby na Moravě, tak dcera Anna, učitelka na 

školách v Podkrkonoší a krátce i v Turnově (1964–1968; pro nesouhlas s okupací Českoslo-

venska v srpnu 1968 se poté učitelství věnovat nemohla), rovněž hudebně nadaná (vyučuje 

hru na klavír); dnes je předsedkyní pražské pobočky SRPT. 

Živé je i dnes Mánkovo poselství mladé generaci, které zanechal v jednom z dopisů z 

liberecké nemocnice své sedmileté dceři Aničce, jíž 6. června 1947 napsal: „Jednu radu Ti, 

děvčátko, dám. Nebuď nesmělá a neustup nikdy, když se proti tobě postaví lež a špatnost. 

Dnes dýchá každý, kdo je toho schopen, plně a svobodně. Ovšem dýchat nestačí, musí se 

vykročit a nasadit všechny mladistvé síly k uskutečnění toho, zač umírali naši otcové a sou-

druzi.“ 
Prameny: příspěvek Marie Medonosové ve sborníku Učitel v práci a v boji, Praha 1968; 

článek In memoriam Jaroslava Mánka v Pojizerských listech z 27. června 1947; vlastivědný 

sborník okresu turnovského Radostná studánka (1939–1943). 

 

K 120. výročí narození J. Mánka napsal PhDr. Karel Svoboda, s přispěním Anny Mánkové. 
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Slavné značky na severu Čech 
 

Čechie – Böhmerland 

 

 Nejenom příznivci motorismu, ale snad každý ví, že se jedná o motocykl. Rumburský 

rodák Albín Hugo Liebisch vyráběl tento unikátní mo-

tocykl v Krásné Lípě. Monstrum o délce 2,75 m, 

hmotnosti 300 kg uvezlo tři osoby. Poháněl je motor o 

objemu 598 cm
3
, speciální trubkový rám, litá hliníko-

vá kola – to vše činilo motocykl zvláštním. Obchodní 

úspěch však nebyl velký, a když po roce 1945 byl ma-

jitel jako sudetský Němec odsunut, výroba definitivně 

skončila. Vyrobeno bylo 2000 kusů a do současnosti 

se zachovalo asi 100 motocyklů, které jsou ozdobou 

každoročního srazu v Krásné Lípě. V roce 2005 byla 

Čechie zařazena mezi sto ikon českého designu. Něko-

lik nadšenců uvažuje o obnovení výroby Čechie v retro stylu. 

 

Elite 

Značka Elite ve Varnsdorfu navázala na předválečnou výrobu vlněných, bavlněných a 

hedvábných punčoch v továrně   

J. Kunerta a jeho synů. Zpočátku 

v továrně pracovalo 18 dělníků, 

v třicátých letech již 800 a denně 

vyrobili 55 000 párů punčoch. Po 

odsunu sudetských Němců nastal 

další rozvoj podniku. V roce 1947 

dostal podnik název Elite a stal se 

největším výrobcem známých si-

lonek. Vznikaly další pobočky 

koncernu i mimo Varnsdorf, např. 

v Semilech. Po roce 1989 se koncern rozpadl a v současné do-

bě existuje pouze jeden podnik. 

 

Textilana Liberec 

U Harcovského potoka založil v první polovině 19. století Johann Liebieg slavnou tex-

tilní továrnu, která měla lví podíl na tom, že se Liberec stal z ma-

loměsta regionálním centrem. Liebiegova kapitalistická velkoto-

várna se později přeměnila v socialistický státní podnik Textila-

na. Areál, který čítal asi sto objektů, byl však až na několik ob-

jektů v roce 2003 demolován. Zachována zůstala pouze zajímavá 

stavba tkalcovny vlny. V roce 2006 zakoupil areál investor 

z Nizozemí, ale již v roce 2018 přestala mít nizozemská společ-

nost o pozemky zájem. Na území Textilany by měla vzniknout 

plnohodnotná čtvrť s byty, obchody, službami, ale i s pracovními příležitostmi. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
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Jäger 

 Každý z nás zná lidové pojmenování pro spodky – jégrovky. 

První jégrovky začal vyrábět v Krásné Lípě pletař Adolf Jäger. Zpo-

čátku se výroba odehrávala z velké části v domácnostech pletařů, ale 

Jäger nechal v roce 1893 postavit na místě zbořeného podstávkového 

domu v Krásném Buku několikapatrovou továrnu, kterou pak v dalších 

letech ještě rozšiřoval. Po roce 1908 v továrně pracovalo již 300 lidí. 

Rozvoji podniku velice pomohla zakázka spodků pro rakouskou armá-

du za 1. Světové války. Firma přežila i pozdější hospodářskou krizi      

i dobu okupace. Po znárodnění se však již výroba zastavila a nebyla již 

obnovena. Značka však z naší paměti nevymizela a řada výrobců pro 

své výrobky pojmenování jégrovky používá. 

 

Mikov 

 Snad každý kluk nosil někdy v kapse kapesní nožík rybičku, který vyráběl podnik Mi-

kov v Mikulášovicích. Počátek výroby se datuje do 18. 

století, kdy domácí nožíře zaměstnal ve své továrně prů-

myslový průkopník Ignác Rösler. Nožířské výrobky se 

vyvážely do celého světa, u nás podnik neměl konkuren-

ci. Za 2. Světové války vyráběl bajonety pro armádu.  Po 

konfiskaci ma-

jetku podnik při-

jal jméno Mikov 

a nastal další 

rozvoj podniku. Největší popularitu získal klukov-

ský nožík ve tvaru rybičky, kterého se vyrábí 40 000 

kusů za rok. Předností je v nynější době i příznivá 

cena rybičky. 

 

Triola 

 Značka Triola pochází z roku 1919 a zrodila se v Praze. 

Původně vyráběla pánské prádlo a teprve 

v roce 1940, kdy podnik koupila říšská 

firma, začala výroba i dámského prádla. 

Po znárodnění v roce 1948 a po ekono-

mických reformách v roce 1967, vznikl 

v Horním Jiřetíně podnik s tradičním názvem Triola. Díky kon-

taktům s textilkami ze západu získala nové technologie 

k výrobě elastického prádla. Po listopadové revoluci se od ná-

rodního podniku oddělila řada závodů a vznikly tak konkurenč-

ní firmy. Podniku hrozilo uzavření. Nové vedení ponechalo je-

diný podnik v Horním Jiřetíně, vsadilo na tradici, kvalitu a na 

požadavky českých žen a firmu tak zachránilo. V roce 2006 Triola získala pro šest svých 

modelů značku kvality Czech Made. 

 

Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podst%C3%A1vkov%C3%BD_d%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podst%C3%A1vkov%C3%BD_d%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%BD_Buk
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Letošní zajímavá výročí 

 
Výročí 600 let 

 

Václav IV. - Dne 16. srpna 1419 zemřel český král Václav IV. Byl to syn Karla IV. a jeho 

třetí manželky Anny Svídnické. 

 

Defenestrace - proběhla 30. července 1419 na Novoměstské radnici. Řeč je o první pražské 

defenestraci. Co se odehrálo, asi víte ze školy, protože tohle se pamatuje celkem dobře, že? 

 

Výročí 500 let 

 

Leonardo da Vinci, rodným jménem Leonardo di ser Piero (15. dubna 1452) zemřel před 

500 léty 2. května 1519.  Leonardo da Vinci byl italský malíř, čelný představitel renesanční 

malby, mimo jiné autor nejslavnějšího obrazu všech dob, portrétu zvaného Mona Lisa. Pro-

slul také jako všestranná renesanční osobnost. Vedle malířství byl i sochař, architekt, příro-

dovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. 

 

Výročí 200 let 

 

Viktorie (britská královna) – (*24. května 1819) byla královnou Spojeného království 

Velké Británie a Irska od 20. června 1837 a první císařovnou Indie od 1. května 1876 až do 

své smrti. Doba její vlády trvala 63 let a 7 měsíců, což je druhé nejdelší období vlády brit-

ského panovníka. Po smrti Viktorie nastoupil na trůn Edward VII. a působil do roku 1910. 

 

Výročí 150 let 

 

Periodický zákon - Dne 6. března 1869 publikoval ruský chemik Dmitrij Ivanovič Menděle-

jev Periodický zákon, známý poté ve formě Periodické tabulky prvků. Periodická tabulka 

prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě 

tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opa-

kujících podobných vlastností. Řídí se tzv. periodickým zákonem, který D. I. Mendělejev, 

seřadil podle rostoucí hmotnosti jejich atomů.  

 

Povinnou školní docházku v délce osmi let stanovil 14. května 1869 školský zákon, z pera 

pražského rodáka Leopolda Hasnera von Artha, tehdejšího rakouského ministra kultu 

a vyučování. Ten také určil sankce (od pokut až po pobyt ve vězení) pro rodiče, kteří na pra-

videlnou docházku dětí nedbali. V návaznosti na školský zákon byly ve školách v roce 1870 

zrušeny tělesné tresty. Zákon z roku 1869 platil s drobnějšími úpravami až do přijetí zákona 

o jednotné škole v roce 1948. 

 

Suezský průplav - Dne 17. listopadu 1869 byl pro veřejnost otevřen slavný Suezský prů-

plav. A ,س سوي ناة ال -Suez, je 193 km dlou תעלת סואץ), hebrejsky žét ěnecárkz ق

hý průplav v Egyptě. Průplav je rozdělen na dvě části (severní a jižní) Velkým Hořkým jeze-

rem a tvoří hranici mezi Sinajem (Asie) a Afrikou. Umožňuje lodím přímou cestu mezi Stře- 

dozemním a Rudým mořem.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/15._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1452
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1819
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nie_a_Irska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Velk%C3%A9_Brit%C3%A1nie_a_Irska
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1837
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_c%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1876
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejd%C3%A9le_vl%C3%A1dnouc%C3%ADch_britsk%C3%BDch_panovn%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejd%C3%A9le_vl%C3%A1dnouc%C3%ADch_britsk%C3%BDch_panovn%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovi%C4%8D_Mend%C4%9Blejev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFplav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Ho%C5%99k%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Ho%C5%99k%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinajsk%C3%BD_poloostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
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Smíchovský pivovar - Výročí letos slaví také Smíchovský pivovar, který byl založen 21. 

prosince 1869. Pivovar Staropramen byl založen jako akciová společnost. Po necelých dvou 

letech výstavby v něm byla 1. května 1871 uvařena první várka piva. V prvním roce výrobní 

činnosti dosáhl objem produkce necelých deset tisíc hektolitrů. Pivo se začalo prodávat v létě 

1871. Od roku 1993 byl Pivovar Staropramen součástí britského koncernu Bass. V roce 2012 

byl koupen sedmým největším pivovarnickým koncernem světa Molson Coors Brewing 

Company  a nese název Pivovary Staropramen s.r.o. 

 

Výročí 130 let 

 

Eiffelova věž (francouzsky La Tour Eiffel /tuʀ ɛfɛl/) je ocelová věž v Paříži, v současnosti 

nejznámější pařížská dominanta. Byla postavena v letech 1887 až 1889 a až do roku 1930, 

kdy byl dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou světa. 

Dnes měří včetně antény na vrcholu 324 metrů. Je pojmenována po svém konstruktéro-

vi Gustavu Eiffelovi. 

 

Výročí 100 let 

 

Koruna - Přesně před sto lety 10. dubna 1919 byla zavedena koruna československá jako 

platidlo nedávno nově vzniklého československého státu. 

Masarykova univerzita - Dne 28. ledna 1919 byla v Brně založena Masarykova univerzita. 

ČČK - Dne 6. února 1919 byl založen Československý červený kříž. 

ZOO Liberec - Letos je sto let nejstarší zoologické zahradě v České republice. Založena by-

la na podzim 1919 v Liberci. 

Hasiči - Dne 21. prosince 1919 byl založen Svaz dobrovolného hasičstva, zastřešující orga-

nizace dobrovolných hasičských spolků. 

Fotbal - Stovku letos oslaví také fotbalové kluby SK Sigma Olomouc, SK Zlín a SK Slavoj 

Vítkovice. 

 

Výročí 50 let 

 

Upálení Jana Palacha a Jana Zajíce - Srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy v roce 

1968 skončily naděje československého lidu na svobodnější život. I přes určité náznaky 

vzdoru byla společnost donucena okupaci tolerovat a žít v ní. Právě vůči této apatii se nako-

nec rozhodl protestovat teprve dvacetiletý student historie Jan Palach, který se 16. ledna 

1969 upálil na vrchní straně Václavského náměstí. Necelý měsíc poté se opodál upálil 

z prakticky totožných důvodů i osmnáctiletý student Jan Zajíc. 

 

 Výročí 30 let 

 

Česko12.března 1999 spolu s Polskem a Maďarskem jako první země bývalého Východního 

bloku vstoupilo do NATO. Ministr zahraničí Jan Kavan předal v americkém Independence 

v Missouri ratifikační listinu americké ministryni Madeleine Albrightové. 

 
Jaromír Ducháč 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akciov%C3%A1_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektolitr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncern
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pivovary_Bass&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Molson_Coors_Brewing_Company&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Molson_Coors_Brewing_Company&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/1889
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrysler_Building
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kavan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Missouri_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Albrightov%C3%A1
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Činnost spolku 

 

Prosinec 2018 
 Tradiční vánoční posezení uspořádal výbor ve středu 12. prosince v restauraci Na Vý-

šince. Sešlo se nebývalé množství členů spolku a počet skoro 50, zaskočil i obsluhu. Poseze-

ní zahájil místopředseda spolku J. Ducháč, omluvil nepřítomné členy výboru – předsedu O. 

Grunda a místopředsedkyni M. Hamadovou. Poté seznámil přítomné s výletními akcemi pro 

příští rok. Téměř všichni si přejí 4 zájezdy autobusem a raději by jeli ve všední den. Jedna-

telka spolku V. Ejemová rozprodala odznaky spolku, které nechal výbor zhotovit. K dobré 

náladě přispěla několika koledami M. Špačková. Nikdo domů nepospíchal a tak většina od-

cházela až po západu slunce (aktuálně v 16:05 hod). 

 

  

 

Předvánoční volné vstupné do liberecké botanické zahrady využila skupinka členů a 

následující den se do Liberce vypravila. Překvapilo nás zasně-

žené město, které vytvořilo pravou vánoční atmosféru. Nejstar-

ší botanická zahrada poskytuje 

potěšení již více než 120 let. 

Skleníkový areál ve tvaru rostlin-

ných buněk nebo krystalové 

drúzy, sestává z desíti různě vel-

kých expozičních pavilonů. Tro-

pické a subtropické expozice 

jsou plné zajímavostí a vzácností. Zaujaly nás obří áronovité 

rostliny zmijovec a drakontyum  anebo kapradiny a další vý-

trusné rostliny. Velmi vzácné jsou i některé druhy vodních živočichů, které vhodně doplňují 

botanickou část.  

Po prohlídce zahrady jsme ještě navštívili Oblastní galerii 

Liberec v lázních. Historická budova z počátku minulého století 

slouží již čtyři roky pro výstavy uměleckých děl. Citlivá rekon-

strukce zachovala historickou hodnotu stavby a návštěva je vel-

kým zážitkem.  Prohlédli jsme si díla nizozemských, německých a 

francouzských malířů 16 – 19 století i výstavu současného umění. 

Většina děl pochází ze sbírky Heinricha Liebiga, mecenáše umění. 

Zaujala nás i historie rodu Liebigů, zakladatelů textilního průmys-

lu.  

 

http://www.botaniliberec.cz/architektura.php
http://www.botaniliberec.cz/drakontyum.php
http://www.botaniliberec.cz/vytrusne.php
http://www.botaniliberec.cz/vytrusne.php
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Leden 2019 
 Jednání lednových schůzí výboru bylo zaměřeno na přípravu volební valné hromady. 

Pečlivá příprava se vyplatila, 25. ledna se 

zcela naplnil sál hotelu Karel IV. – dostavi-

la se rekordní stovka členů spolku a hosté. 

Schůzi zahájil předseda spolku a poté ná-

sledovalo kulturní vystoupení žáků ZUŠ 

pod vedením Šárky Košťálové. Matrikář 

spolku pak seznámil přítomné se změnami 

v členské základně. Koncem roku 2018 měl 

spolek 296 členů. Ve zprávě o činnosti 

předseda zhodnotil uplynulé období. Za 

pražskou pobočku vystoupil Jiří Fuck. 

O hospodaření spolku hovořila hospodářka 

Jaroslava Karásková, o hospodaření v pobočce 

v Praze Anna Mánková. Revizní zprávu přednesla 

předsedkyně revizní komise Ludmila Sehnoutková 

– v hospodaření nebyly shledány nedostatky. Návrh 

plánu činnosti na rok 2019 přečetla Marie Hama-

dová. Volební komise pod vedením Petra Záruby 

sečetla hlasy voličů a vyhlásila výsledek voleb – 

všichni kandidáti byli zvoleni. Po přestávce věno-

vané občerstvení následovalo vystoupení hostů. 

Krátké projevy přednesli Eva Kordová, Jaroslav 

Kříž, Jana Svobodová a Tomáš Hocke. Na závěr schůze přečetla Magdalena Mejzrová usne-

sení valné hromady, které přítomní jednomyslně schválili.  

 

Únor 
 Ve středu 13. února se v budově Gymnázia Turnov sešlo 30 účastníků na besedě vě-

nované ochraně přírody. Přednášející RNDr. František 

Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se-

známil přítomné se současným stavem ochrany přírody u 

nás a ve světě a nastínil možnosti a plány do budoucna. 

Na fotografiích jsme viděli záběry z Národních parků, 

Chráněných krajinných oblastí a Národních přírodních 

rezervací. Zajímavá byla i problematika invazivních rost-

lin a živočichů. Velkým úkolem je i zachycení vody na 

našem území, změna lesní monokultury, úbytek mokřadů, 

zvyšování emisí, ničení oceánů plasty a mnohé další pro-

blémy. Přednášející se dotkl i zvířat, která se po létech 

vrací na naše území – vydra, vlk. V diskusi se hovořilo o 

způsobech zemědělské výroby, o hospodaření s půdou a o 

vztahu mladé generace k přírodě. Přítomní si odnesli domů i časopis věnovaný ochraně pří-

rody. Beseda byla velice zajímavá a poučná. Celou akci pečlivě připravila členka výboru B. 

Honzáková. 
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Březen 
  O exkurzi do podniku DETESK v Železném Brodě ve středu 6. 3. byl obrovský zá-

jem. K branám závodu přišlo 42 zájemců. Dvě průvod-

kyně si nás rozdělily a postupně provedly celým závo-

dem. Nejprve jsme obdivovali vystavené výrobky a po-

tom poznali celou výrobu. Podnik vznikl v roce 1992 

jako rodinný a postupně se stal vedoucím subjektem ve 

výrobě speciálních dárkových lahví a designových prv-

ků svítidel. Všechny nás zaujala nová výrobní technolo-

gie. Pracovníci vyrábějí ze 

skleněných polotovarů ve 

tvaru trubic o různých 

průměrech. Chybí tedy 

klasická sklářská pec, používají se sklářské soustruhy a výroba 

je tak velmi efektivní. Použité sklo má odlišné chemické slože-

ní, je velmi lehké a zdravotně naprosto nezávadné. V celém 

podniku panuje příjemné pracovní prostředí pro všech 130 za-

městnanců. Podnik se neustále rozrůstá, zakoupil i objekty bý-

valého ředitelství ŽBS. DETESK se věnuje i propagaci svých výrobků – na náměstí má fi-

remní prodejnu a galerii. Po prohlídce závodu někteří odjeli domů, ale valná část navštívila 

galerii Detesku a městskou galerii, kde vystavoval svá díla turnovák Jaroslav Prášil. Nako-

nec jsme se sešli na obědě v restauraci U Zvonu na nábřeží Jizery. Exkurzi připravila členka 

výboru Marie Hamadová. 

 

 V sobotu 16. 3. se zástupci spolku Otakar Grund a Hermína Džeková zúčastnili vítání 

nových občánků Turnova. V KC Střelnice předali 23 občánkům na památku významného 

dne ručně pletené bačkůrky. 

 

 Prosluněný jarní den provázel 14 zájemců na exkurzi do Lomnice nad Popelkou, kde 

v Městském muzeu vystavuje své modely nedávno zesnulý kastelán hradu Valdštejn Ladi-

slav Koucký. Modely hradů a zámků v měřítku 1:125 udivu-

jí dokonalostí v každém detailu a jsou výsledkem mnohaleté 

práce. Lomnické muzeum umístěné ve Šlechtově Hrubém 

domě nám nabídlo i mnoho 

dalších zajímavých expo-

nátů z národopisu Lomnic-

ka, díla významných regi-

onálních výtvarníků a his-

torii průmyslové výroby ve 

městě. Po návštěvě muzea jsme zavítali do stylové restau-

race Babylon, poobědvali a ochutnali Lomnické pivo z 

místního minipivovaru. Mnozí účastníci exkurze se vydali 

ještě do Semil. V muzeu instalovaná výstava „Vynálezci a šikulové“ ukázala neobyčejnou 

vynalézavost lidí ze Semil a okolí, kteří svými vynálezy předběhli dobu o mnoho let. Také 

ostatní expozice muzea byly velmi zajímavé.  Mnohé překvapilo i samotné město, které po 

architektonických úpravách získalo novou tvář. 
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Duben 
 První jarní výlet směřoval již tradičně do zahraničí. Tentokrát jsme se vydali ve středu 

10. dubna přes Žitavu a Zhořelec vlakem do Budyšína. Starobylé město nás přivítalo slu-

nečným, ale chladným počasím. V Horní Lužici žije 

početné etnikum Lužických Srbů, proto naše kroky 

vedly nejprve do sídla Společnosti přátel Lužice, kde 

jsme obdrželi propagační materiály o městě a shlédli 

výstavu věnovanou životu Lužických Srbů. Pokračo-

vali jsme do Starého 

města k Bohaté věži, 

vysoké 56m. Někteří 

z výletníků vystou-

pali na ochoz věže a 

přehlédli tak celé město. Cesta vedla dále k radnici a 

k chrámu svatého Petra. Překrásný gotický chrám postavený 

v letech 1213-1221 je nejstarší památkou města. Kostelu 

dominuje 84m vysoká 

šestihranná věž. Kostel je zajímavý tím, že poskytuje 

místo pro katolické i protestantské bohoslužby – prostor 

je oddělen metr vysokou přepážkou. Za kostelem nás 

zaujala budova Děka-

nátu budyšínské kapitu-

ly z 16. století. Maleb-

nými uličkami 

s nádhernými fasádami 

jsme došli k Matyášově 

věži, k Srbskému muzeu a k Německo-srbskému lidovému 

divadlu. Po krátkém bloudění jsme našli Garbarskou baštu, 

ruiny kostela sv. Mikuláše a přilehlý hřbitov. Z ochozu hra-

deb jsme pohlíželi na řeku Sprévu a vodní mlýn. Čas kvapil 

a tak jsme se vydali zpět do města a k nádraží. Cestou jsme si všimli, že mnoho krásně opra-

vených domů je prázdných. Po občerstvení v kavárně jsme kolem budovy krajského úřadu 

došli k nádraží, nasedli na vlak do Bischofswerdy a do Žitavy. Během jízdy ze Žitavy do Li-

berce jsme zjistili, že se nás nevrací 33, ale jen 26. Že by emigrovali? Nakonec se vše vy-

světlilo – po špatném přesednutí přijeli až dalším vlakem.  

 

Pro další výlet 17. dubna jsme vybrali město Jilemnici. Zajímalo nás Krkonošské mu-

zeum v zámeckém parku. Nejprve jsme si prohlédli expozici věnovanou historii lyžování u 

nás. Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru a obsahuje 

velmi cenné exponáty – nejstarší lyže, mohutné saně rohačky, ale i 

dokumenty o závodu na 50 km v roce 1913 a tragédii Hanče a Vrba-

ty. O patro výš nás zaujaly černobílé fotografie krkonošských chalup 

a zaniklých řemesel od Karla Hníka. V budově zámku nás přivítal 

průvodce Martin Witkowski (člen spolku) a provedl nás muzeem. 

Potěšila nás výstava Retro, která připomněla vybavení domácností 

před více jak 50 roky. Většinu exponátů všichni z nás pamatují a 
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mnohé mají doma a stále je používají. V dalších sálech jsme obdivovali obrazy Františka 

Kavána v galerii založené v roce 1956 u příležitosti 

nedožitých 90. narozenin malíře. Zážitkem byly i 

další sály, ve kterých sídlila rodina Harrachů, kterým 

zámek patřil. Vyslechli jsme i koledy z jedinečného 

mechanického ozvučeného betlému z let 1883–1913, 

díla Jáchyma Metelky. Na nádvoří zámku jsme došli 

k bývalému domku zahradníka, ve kterém turnovští 

archeologové našli pozůstatky kostela z 13. století. 

Domek prochází rekonstrukcí a ještě letos bude zpří-

stupněn veřejnosti. Na závěr výletu jsme navštívili 

restauraci na Staré Poště na Masarykově náměstí a výborně se najedli. Tentokrát se na výletě 

nikdo neztratil a všech 16 účastníků se v pořádku vrátilo domů.  

 

Květen 
Letošní seriál zájezdů jsme zahájili 11. května opakovaným zájezdem do Posázaví 

pro ty zájemce, na které se loni v září nedosta-

lo. Počasí opět hrozilo deštěm, ale nakonec vše 

dobře dopadlo. První zastávka patřila opět On-

dřejovu, kde sídlí Astronomický ústav Akade-

mie věd ČR. V parku nás přivítaly rozkvetlé 

rododendrony, nahlédli jsme i do muzea, uvi-

děli původní stavby věnované Josefem Janem 

Fričem československému státu a někteří došli 

až ke kopuli 

dalekohledu 

s průměrem 

objektivu 

dva metry. Pak již následovala cesta údolím řeky Sázavy 

do stejnojmenného města. Po obědě v místní restauraci 

jsme pospíchali do kláštera založeného v 11. století nad 

pravým břehem řeky a spojeného se jménem poustevníka 

Prokopa. Fundovaná průvodkyně nás seznámila 

s dějinami kláštera a prošla s námi i prostorami, ve kte-

rých probíhá obnova původních fresek. Neviděli jsme 

pouze kostel, který je v rekonstrukci. Třetí zastávkou, na 

kterou se všichni těšili, byl hrad Český Šternberk. Více 

jak hodinová prohlídka přiblížila příběhy rodu 

Sternbergů, kterých se na hradě vystřídalo 20 generací. 

Všechny zaujaly i unikátní sbírky, které patří mezi nej-

větší v Evropě. Někteří z nás vyrazili na nedalekou hla-

domornu, která původně sloužila jako předsunutá bašta 

hradu. Poslední zastávkou mělo být lázeňské město Po-

děbrady, ale déšť nás odradil od prohlídky a tak nás pan Stránský z firmy JASTR odvezl 

rovnou domů.  
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 Další vítání nových občánků Turnova se uskutečnilo v sobotu 18. května. Pletené 

bačkůrky, které zhotovily šikovné ruce členek spolku, obdrželo 36 občánků v Kulturním cen-

tru Střelnice.  

 

Autobusové zájezdy pokračovaly ve středu 22. května – tentokrát na Kokořínsko. 

Počasí nám příliš nepřálo, celý den drobně pršelo. Přesto jsme odhodlaně vyrazili na hrad 

Kokořín, který je dominantou CHKO Kokořínsko. Hrad je 

v majetku rodiny Špačků a je vzorně udržován. Průvodkyně 

nás seznámila s historií hradu a někteří z nás vystoupili i na 

hradní věž. Škoda špatné viditelnosti, z věže je nádherný vý-

hled do malebného kokořínského údolí. Další zastávkou naší 

cesty bylo město Mělník. Místo spojené s počátky budování 

českého státu, věnné město čes-

kých královen, typické středo-

věké město. Čas ve městě jsme 

využili k individuální prohlídce města, k návštěvě restaurace a 

všichni došli na vyhlídku u zámku a sledovali soutok řek Labe 

a Vltavy. Zámek patří rodině Lobkowiczů, která má také vztah 

k Turnovu. 

V roce 2014 by-

la v Turnově na rodném domě odhalena pa-

mětní deska Jiřímu Kristiánu Lobkowiczovi, 

který tragicky zahynul při závodech automobi-

lů na berlínském Avusu. Naše cesta pokračo-

vala do obce Nelahozeves, kde je skvost rene-

sanční architektury zámek Nelahozeves, který 

spravuje roudnická větev rodiny Lobkowiczů. V obci je  

i rodný dům skladatele Antonína Dvořáka. Ná-

vštěva domu a muzea nedopadla, dům byl uza-

vřen – probíhá totiž jednání o převodu domu 

z obce na zámek. Pokračovali jsme dále do Vel-

trus, kde je malebný park vybudovaný v duchu 

pastýřského romantismu a státní zámek, jehož 

stavitelem byl Václav Antonín Chotek. 

V zámeckých a parkových prostorách byl 

v roce 1754 uskutečněn první vzorkový veletrh 

na světě pod názvem Velký trh tovarů Králov-

ství českého. Cestou domů jsme se ještě krátce 

zastavili v obci Dolínek, rodišti básníka Vítěz-

slava Hálka a viděli rodný domek a pomník. 

Poslední krátkou zastávkou byla obec Panenské 

Břežany, kde v zámku v době Protektorátu síd-

lil říšský protektor Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich 

s rodinou. Za vydatného deště jsme projeli dvojměstím Brandýs n. Labem – 

Stará Boleslav a vrátili se do Turnova. 

Text a foto Jaromír Ducháč 
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Sobota 24. srpna 

ADAMUSOVO TRIO  

Jan Adamus  
(hoboj, angl. roh) 

Markéta Vokáčová  

(housle)  

Martin Levický  
(klávesy) 

 

To nejlepší z klasiky.  

 

 

Sobota 17. srpna 

JAKUB PUSTINA 
(baryton) 

a jeho hosté -  mladí sólisté, 

účastníci mezinárodního  

pěveckého festivalu. 

Branko Ladič 
 (doprovod) 

 

Árie světových mistrů 

 

Sobota 20. července 

DUO MELLISON 

Karolína Dlouhá  
(flétna)  

Lukáš Štěpánek  
(kytara) 

  

Průřez nejznámější hudební 

tvorbou dobových autorů 

pro tyto nástroje od baroka 

až po současnost. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

XIX. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:00 hodin 
 

Vstupné 50,- Kč 

 
Doprava je možná sezonními turistickými autobu-

sy z Turnova do zastávky Hrubá Skála – zámek. 

 Tam: v 14:45 hod z Terminálu – červená trasa 

 Zpět od zámku v 17:44 hod – červená trasa 

Sobota 10. srpna 
JANA HERYÁNOVÁ  

(soprán) 

ZBYŇKA ŠOLCOVÁ  

(harfa) 

FRANTIŠEK LAMAČ 

(housle)  

Výběr z klasických a popu-

lárních árií a skladeb pro 

soprán, housle a harfu. 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá s finanční podporou Nadace 

B. J. Horáčka, MUDr. M. Nesvadby, 

Bus Line a turnovských podnikatelů 
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