
1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ČASOPIS SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA  
    
PROSINEC 2019 

 

 

 

 

 
 

 Č. 59 



Časopis Náš Turnov č. 59 – prosinec 2019, strana 2 

 

 

 

 

 

 

 

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 na Nebáku  (JD) 

          Valdštejn v zimě (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. 

 

 

 

 

 

Č. 54 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.turnov.cz/organizace
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Československý rozhlas slaví 

V letošním roce slavíme 100. výročí zahájení pravidelného vysílání Československého 

rozhlasu. Pokusy o vysílání na území Českoslo-

venska začaly brzy po 1. světové válce.            

U příležitosti prvního výročí vzniku Českoslo-

venské republiky byl 28. října 1919 z vojenské 

vysílací stanice, umístěné na pražské Petřínské 

rozhledně, odvysílán první rozhlasový pořad, 

složený ze slova a hudby. Československo se 

tak stalo po Velké Británii druhou evropskou 

zemí s pravidelným rozhlasovým vysíláním. 

První pokusy vysílat prostřednictvím radia po-

řady pro posluchače se uskutečnily necelých 

dvacet let před tímto datem. Dle některých do-

kladů si mohli posluchači na Štědrý den r. 1906 

z vysílačky Brant Rock ve Spojených státech 

vyslechnout úryvek z bible, hru na housle a 

Händelovo Largo z gramofonové desky. Za au-

tora tohoto prvního rozhlasového pořadu je 

označován profesor Reginald Fessenden, spo-

lupracovník Edisona. V lednu 1924 byl odvy-

sílán první pořad, určený posluchačům a        

v českém tisku se poprvé objevilo slovo roz-

hlas - do té doby se užívalo výrazů radiofonie 

a broadcasting.           

V roce 1925 Radiojournal odvysílal 

první přímý přenos opery Dvě vdovy 

z Národního divadla. Také v roce 1926 bylo 

zavedeno několik novinek. Začal se vysílat 

časový signál, objevily se pravidelné zprávy. 

V témže roce proběhl přímý přenos z prvního 

sportovního utkání, který brilantně komento-

val naprosto bez přípravy Josef Laufer, který 

je považován za zakladatele české rozhlasové 

sportovní žurnalistiky a sportovního komentá-

torství. V polovině 20. let byly vysílací stanice v Praze a v Brně a později další dvě stanice – 

Ostrava a Košice. V druhé polovině 30. let se již vysílaly prakticky všechny žánry.  
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Po okupaci Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byl 

rozhlas sloučen s německým protektorátním vysí-

láním a přejmenován na Rozhlas Čechy-Morava. 

Pracovníci židovského původu museli odejít, dal-

ší byli nuceni podřídit se a vysílat podle němec-

kého diktátu. V průběhu 2. světové války se vysí-

lalo na české území z Moskvy, Washingtonu a 

Londýna. Poslech tohoto vysílání byl v protekto-

rátu stíhán vysokými tresty. Na rádiích musel být 

povinně zavěšen varovný štítek s nápisem:  

„Pamatuj, že poslouchání zahraničního 

rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo       

i smrtí.“   

5. května 1945 

bylo výzvou 

rozhlasu zahájeno Pražské povstání. První věta hlasatele 

zazněla takto:  „Je právě sechs hodin“. Rozhlas se posta-

vil do čela protestu proti nacistické diktatuře.    

V roce 1953 začala vysílat Československá televize, 

která byla až do roku 1957 součástí Československého 

rozhlasu. V 60. letech došlo k postupné politické liberali-

zaci, ale vše ukončil vstup vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa  21. srpna 1968. Opět došlo k boji o roz-

hlas. V období 

od konce 60. 

let po celá 70. léta musely pro své politické názo-

ry z rozhlasu odejít stovky redaktorů. Po sameto-

vé revoluci v listopadu 1989 se vysílání Česko-

slovenského rozhlasu vrátilo k cílům, které mu 

náleží: informovat, vzdělávat a bavit.  

Po zániku Československa 1. ledna 1993 

vznikl Český rozhlas jako nezávislá veřejná insti-

tuce financovaná z koncesionářských poplat-

ků. Podoba celostátních i regionálních stanic se ustálila. Dnes vysílají prakticky 24 hodin 

denně. Nedílnou součástí rozhlasu se stalo vysílání prostřednictvím internetu, díky němuž si 

mohou posluchači vyhledávat starší pořady a vracet se k nim. 
 

Jaromír Ducháč 
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Sto let knihovního zákona 

 
Před sto lety, 22. července 1919, přijali poslanci Revolučního národního shromáždění 

zákon o veřejných knihovnách. Podle normy musela každá obec zřídit a provozovat takovou 

instituci. K literatuře se tak dostávali i ti, kteří 

si nemohli dovolit za knihy utrácet. Tím české 

země vykročily mezi knihovnické mocnosti 

světa, kterou dodnes jsou. 

Krátce před první světovou válkou bylo v 

Čechách a na Moravě 4451 všeobecně přístup-

ných knihoven ve 3243 obcích, snadný přístup k literatuře tedy měli obyvatelé asi dvou pětin 

obcí. Jejich rozložení však bylo nerovnoměrné. 

Počet knihoven po přijetí zákona výrazně vzrostl, i díky penězům, které na jejich pro-

voz musely obce uvolňovat. Podle sčítání, provedeného v roce 1920, sice počet knihoven 

oproti předválečnému stavu klesl téměř o polovinu na 2885, po pěti letech účinnosti zákona 

už ale disponovala ČSR hustou sítí více než deseti tisíc knihoven. Jedna knihovna připadá 

zhruba na dva tisíce obyvatel, což je podle srovnávací studie Nadace Billa a Melindy Gate-

sových zveřejněné před třemi roky vůbec nejlepší údaj na světě. A jejich role se proměňuje. 

Víc než pro knihu chodí lidé do knihoven za kulturními akcemi a přednáškami. 

Historie dnešní Městské knihovny Antonína Marka v Turnově se začala psát 27. pro-

since 1820, kdy zdejší ro-

dák Antonín Marek, přední 

osobnost českého obroze-

ní, dal popud k jejímu za-

ložení. Toho dne sepsal 

Prowolánj k pánům wlastencům města Turnowa, v němž vyzývá turnovské rodáky, aby po 

příkladu jiných měst založili čtenářskou společnost. Na tuto výzvu se přihlásilo 69 turnov-

ských sousedů, kteří se svými podpisy zavázali přispívat ročně ve prospěch knihovny    2-10 

zlatých. Výnos za rok činil 160 zlatých. Podle vzoru pátera Antonína Marka byly zakládány 

knihovny vlasteneckými průkopníky v dalších místech našeho kraje.  

Knihovna má ve městě a jeho blízkém okolí čtyři pobočky – Malý Rohozec, Turnov 

vlakové nádraží, Výšinka, Mašov. Na několika mís-

tech zřídila i oblíbené knihobudky. Poskytuje pestrou 

paletu služeb, nabízí velký výběr beletrie a naučné 

literatury, periodik, CD-ROMŮ a pro zdravotně po-

stižené občany i nosičů zvuku, meziknihovní výpůjční 

službu, pořádá početné kulturní pořady pro školy a 

veřejnost. Knihovna vyrostla nepochybně ve skutečně 

vynikající středisko kulturních činností a z tradičních 

akcí bychom rádi zmínili např.: Noc s Andersenem, 

pořady výchovy ke čtenářství – Klub Matýsek, lite-

rárně dramatický kroužek – Turnovský granátek, pravidelné akce Večery Na Sboře a mnohé 

další. Na dobré cestě je i stavba nové knihovny, která splní současné náročné požadavky. 

 
Jaromír Ducháč 
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17. listopad 1939 - 17. listopad 1989 

 

Tento den patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V ro-

ce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát let později 

vypukla sametová revoluce. Tehdy před osmdesáti lety, více než půl roku po okupaci naší 

země německými nacisty, ukázala alespoň část českého národa, že není zlomena a že se Hit-

lerovi nepodařilo potlačit v lidech duch masarykovské demokracie. I přes stupňující se útlak  

se 28. října 1939 sešly v Praze desetitisíce obyvatel, aby provolávaly slávu Masarykovi a 

Československé republice. Tato demonstrace byla o to významnější, že se jednalo o masové 

nepokoje, ojedinělé nejen v kontextu středoevropském, ale i evropském. A teprve ostrá střel-

ba jednotek SS demonstranty rozehnala: život to stálo pekařského dělníka Václava Sedláčka  

a těžce zraněn byl student Jan Opletal, který pak zemřel 11. listopadu. Jeho pohřeb 15. 11. se 

stal demonstrací tisíců Čechů proti okupaci. Němci ji ale brutálně potlačili a stala se jim na-

víc záminkou pro uzavření vysokých škol. 

Po 50 letech, týden po pádu Berlínské zdi, 17. lis-

topadu 1989, začala v Praze sametová revoluce. Ve čtyři 

hodiny odpoledne se u sídla lékařské fakulty na Alber-

tově sešly skupinky studentů, aby si připomněly tragické 

události před padesáti lety. Původně klidná manifestace 

se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii a po-

litické reformy. Situace se vyostřila v ulici Na Perštýně 

u obchodního domu Máj, kam demonstranti krátce po 

půl osmé večer dorazili. Zde dav zastavil kordon poho-

tovostního pluku ministerstva vnitra a znemožnil stávkujícím i únik postranními ulicemi. Li-

dé se proto posadili na zem a čekali, jak se situace bude vyvíjet. Jednotky ministerstva vnitra 

nelítostně zasáhly. Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem probudil celou spo-

lečnost, která se definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. V den padesátého výročí, 

kdy byly uzavřeny všechny československé vysoké školy Hitlerem, začala „sametová revo-

luce“ (na Slovensku „něžná“). Ta odstartovala rozsáhlé změny v politickém a hospodářském 

uspořádání Československa a vývoj po těchto událostech dostal rychlý spád. 

Sametová revoluce v listopadu 1989 měla několik symbolů. V Turnově se jím 

stala multikára, která se před místní radnicí proměnila v improvizovanou tribunu.  

Mluvil z ní i polistopadový starosta Turnova Václav Šolc, pro kterého takové řečnické 

místo nebylo ničím mimořádným - za totality byl zaměstnán v JZD Sedmihorky, kde    

s multikárou jezdil. Na turnovském náměstí se lidé poprvé sešli už v neděli 19. listopa-

du. V Turnově také vzniklo první mimopražské Občanské fórum. Většina lidí měla         

v prvních revolučních dnech roku 1989 strach. Nikdo nevěděl, zda se režim už skutečně po-

loží nebo jestli za pár dnů přijdou nové represe. Byl to Václav Šolc, kdo jim dodával opti-

mismus a nabádal je, aby se nebáli říkat nahlas to, co si léta mysleli. Když po jednom vzru-

šeném jednání odstoupil předseda městského národního výboru, kdosi v zaplněném starém 

kině, kde se scházeli lidé podporující Občanské fórum, navrhl na jeho místo právě jeho. Z 

počátku o tom nechtěl ani slyšet. Po naléhání svolil. V lednu 1990 se stal oficiálně nejvyšším 

představitelem Turnova. Starostou Turnova byl Václav Šolc do roku 1998, 28. října 2003 mu 

bylo uděleno čestné občanství města. Zemřel 1. září 2016 ve věku 88 let. 

 
Jaromír Ducháč 
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Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa 
 

Pamětníků počátku horolezectví v Českém ráji ubývá, jejich 

vzpomínky přitom nejsou dosud zveřejněny a leckdy nejsou ani zazna-

menány. O nápravu se pokusilo turnovské muzeum, které se pustilo do 

přípravy nové části našich expozic – muzea horolezectví v Českém ráji. 

Od první myšlenky uběhl velký kus cesty. Proběhly desítky jed-

nání, hledali se partneři, vymýšlela se podoba expozice, zajišťovala se 

podpora na nutných místech, sháněly se informace a materiály pro ná-

plň muzea. Za desítkami lidí jsou tisíce hodin práce a výsledky se pomalu rýsují. Výstavba 

horolezecké expozice začala v březnu 2017 a ukončena byla v září 2019. 

Partnerem v projektu je město Bad Schandau, kolébka pískovcového lezectví, ve kte-

rém se chystá vznik menší horolezecké expozice, několika horolezeckých akcí a v budoucnu 

výstavba celého horolezeckého muzea. Na přípravě obou částí projektu se podílelo turnovské 

muzeum společně s místními odborníky. 

 Prostorová expozice zabírá tři patra bývalé galerie a kavárny na 

nádvoří turnovského muzea. Z původní budovy zůstaly jen obvodové 

zdi a monumentální obraz  Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou od Miko-

láše Alše, který vzhledem k rozměrům 10 x 8,5 metru není možné 

přemístit. 

Místo „u Sasíků“ je nad sedadly přehrazeno mobilní stěnou, současná 

jednolitá plocha galérie doznala stavebních úprav. Je také využit pro-

stor dvoru za galérií směrem do parku. Celý prostor expozice je řešen 

jako bezbariérový. Vybudováním nové expozice vzniklo také atrium, 

které poskytne návštěvníkům muzea příjemný prostor pro kulturu. 

Muzeum spolupracovalo i se samotnými horolezci, kteří se tak ocitli v roli odborných 

poradců. Na výsledné podobě se podílí také jablonecké lezecké centrum. Součás-

tí venkovní expozice je totiž i umělá stěna. 

Součástí nového muzea bude i projekce historických filmů či dokumentů. Nejzajíma-

vější ale budou samotné předměty, které se váží k historii lezení v Českém ráji a jichž má už 

muzeum ve sbírce několik stovek. Kurátoři považují za nejzajímavější improvizované lezec-

ké vybavení, které si naši horolezci museli vyrábět sami doma. Ať už šlo o karabiny, lana, 

bivakové vaky, vlastně všechno. Výjimkou nejsou ani bačkory s přezkami, které se kvůli 

měkké podešvi pro lezení dobře hodily. 

Náklady na výstavbu Expozice horolezectví a doprovodné aktivity dosáhly celkové 

částky 45 milionů korun, dotace Evropské unie činí 85 % všech výdajů. 

Slavnostní otevření proběhlo 7. září 2019 za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Libereckého kraje, Muzea Českého ráje v Turnově, Měs-

ta Bad Schandau, Města Turnov, horolezecké obce a dalších vzácných hostů. 
Jaromír Ducháč 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93148&idc=6709640&ids=1595&idp=88836&url=http%3A%2F%2Fwww.galeriekodl.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92850&idc=6709640&ids=4769&idp=89812&url=http%3A%2F%2Fwww.lcdc.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93144&idc=6709640&ids=5468&idp=88812&url=http%3A%2F%2Fwww.galeriekodl.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93120&idc=5798098&ids=5820&idp=90131&url=http%3A%2F%2Fwww.pamatkyziji.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93259&idc=6709640&ids=3227&idp=87503&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fzastreseni-terasy%2F
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Zajímavosti o českých zemích 
 

                     "Zpátky ni krok" je původně sokolské a legionářské heslo 

 

Čech Jan Janský (*3. dubna 1873 -  †8. září 1921 ) objevil, že 

krev se dělí na čtyři skupiny. 

 

Krevní skupina nebo přesněji krevní typ je popis vlastností  

        červených krvinek jedince.  

krev typu A, která obsahuje antigen A a protilátky anti-B 

krev typu B, která obsahuje antigen B a protilátky anti-A 

    krev typu AB, která obsahuje antigeny A i B  

a neobsahuje protilátky anti-A ani anti-B 

krev typu 0, která neobsahuje antigeny A ani B a obsahuje  

    protilátky anti-A i anti-B 

 

Čech průměrně vypije 17 litrů tvrdého alkoholu ročně,  

díky tomu jsme první v evropském žebříčku. 

 

 

 

 

 

 

 

ČSR byla po roce 1918 jednou z nejvyspělejších  

zemí na světě. 

 

                                               Češi byli po Američanech a Sovětech třetím národem v kosmu. 

 

Češi vynalezli kontaktní čočky. 

  
Kontaktní čočky se dělí do dvou velkých skupin – na tvrdé a měkké. V letech 1952-1955 

v Československu pracovali na vývoji vhodných polymerů Otto 

Wichterle, tehdejší profesor na VŠCHT v Praze, a Drahoslav Lím, 

jeho nejlepší žák a asistent. Wichterle si uvědomil, že lepším ma-

teriálem pro implantát než ušlechtilé kovy by byla umělá hmo-

ta. Ministerstvo zdravotnictví však výzkum i přes Wichterlovo 

naléhání v roce 1961 zrušilo kvůli malým výtěžkům. Wichterle se 

touto metodou začal zabývat doma. Na konci roku 1961 se mu v 

jeho bytě podařilo podat důkaz, že lze kvalitní kontaktní čočky 

vyrobit s minimálními náklady metodou monomerního odstředivého odlévání v rotujících 

formách. Tento první přístroj na výrobu kontaktních čoček je velmi známý, jedná se o apara-

turu sestavenou z dětské stavebnice Merkur.  K 21. prosinci 1969 byl Wichterle jako signatář 

2 000 slov zbaven funkce ředitele ÚMCH a dále tam pracoval pouze jako řadový vědec. 

Vladimír Remek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1873
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_krvinka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_chemicko-technologick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahoslav_L%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1961
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(stavebnice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
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Česká republika je největší výrobce gramofonů 

v Evropě.  

 

 

 

    Česká republika je  

    v současnosti největším  

    producentem  

    gramodesek na světě. 

 

 

Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou. 

 

Potrubní pošta (pneumatická pošta, vzduchová pošta) je dopravní systém, v němž 

jsou zásilky v pouzdrech pneumaticky dopravovány speciálním potrubím. V Londýně byla 

první linka zprovozněna roku 1853, ještě před vynále-

zem telefonu. Pražská potrubní pošta byla pro veřejnost 

otevřena 4. března 1899. První trasa byla vybudována již 

v roce 1887, ale sloužila pouze pro přepravu telegramů z 

Malé Strany, kde sídlila hlavní telegrafní stanice Praha 10, 

na hlavní poštu v Jindřišské ulici. Trasy potrubní pošty 

jsou vytvořeny z ocelových trubek o vnitřní světlos-

ti 65 mm a tloušťce stěn 2,5–3 mm. Trubkami cestu-

jí hliníková pouzdra vyrobená z trubek o vnějším průměru 

48 mm a délce 200 mm. Ještě v 90. letech 20. století bylo 

systémem přepravováno kolem 9 tisíc pouzder měsíčně. Ničivé povodně v roce 2002 za jeho 

fungováním udělaly prozatímní tečku. 

 

Češi vynalezli kostku cukru,  
 

která poprvé spatřila světlo světa právě na území dnešní České republiky v Dačicích. Stalo se 

tak při rafinérii cukru, kterou koncem 20. let 19. století v Dačicích 

založili bratři Grebnerovi. Do této doby se totiž cukr běžně dodá-

val v podobě homolí a pro použití se musel dělit. Při jednom tako-

vém porcování cukru v létě 1841 se údajně zranila i manželka pana 

ředitele Rada, která se pak u svého chotě důrazně přimlouvala za 

nějaké praktické řešení, jež by odstranilo nepohodlné porcování 

cukrových homolí. Odpovědí bylo první balení přibližně 350 kos-

tek cukru jako dárek své ženě. Tak se roku 1841 zrodil nový prak-

tický vynález. Osud rafinérie v Dačicích ovšem nebyl tak sladký 

jako produkty zde vyráběné.  Přes uvedení novinky kostkového 

cukru se nepodařilo udržet továrnu, ležící mimo cukrovarnické ob-

lasti, konkurenceschopnou a nakonec byla roku 1852 uzavřena.  

 
Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/1853
https://cs.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1899
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btlost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%9Btlost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(2002)
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Miloslav Holas stoletý 

 
Uplynulo již 100 let, kdy se ve staré chalupě na Károvsku manželům Holasovým na-

rodil syn Miloslav. Bylo to ve druhém roce samostatného československého státu 13. listo-

padu 1919. Otec pracoval jako prodavač v obchodě s textilem a ještě měli malé hospodářství. 

Když tatínek založil specializovaný obchod se spodním prádlem a 

pleteným zbožím, stěhovala se rodina do Skálovy ulice. Mílovi 

bylo tenkrát čtrnáct roků a po absolvování měšťanské školy po-

kračoval ve studiu na obchodní škole a obchodní akademii 

v Liberci. Po studiu začal pracovat ve Šlechtových závodech 

v Lomnici nad Popelkou, později v Praze v textilním velkoobcho-

dě. Po zániku obchodu v roce 1941 se vrátil domů a pomáhal ro-

dičům v jejich podnikání. Za okupace neušel totálnímu nasazení. 

Po skončení války byl v rámci boje proti soukromému podnikání 

zavedený krámek bez náhrady zlikvidován a otec nemohl být za-

městnán ani v oboru – dělal pomocného dělníka v Jutě. Perzekuci 

neušel ani Miloslav, vzhledem ke křesťanskému zaměření rodiny, a tak jedinou možností jak 

získat zaměstnání bylo odejít z okresu. Pracoval pak řadu let ve službách Hospodářského 

družstva po okolí Turnova. Od roku 1947 žil v ul. 5. května. V té době tam byl i vyhlášený 

fotoateliér pana Linharta, jehož dceru Jiřinu si vzal za ženu. Vychovali spolu dvě děti – dce-

ru a syna. Po roce 1962 se naskytla možnost nastoupit do družstva Znak na Malé Skále.         

I když nikdy nebyl členem jakékoli strany, pracoval tam ve funkci vedoucího ekonoma druž-

stva a právníka amatéra. Po třiceti letech odešel do důchodu. Často vzpomínal na roky pro-

sperity družstva v osmdesátých letech i na roky útlumu v letech devadesátých. V současnosti 

žije v domově důchodců Pohoda, sleduje stále dění ve městě, rád čte a v televizi nevynechá 

oblíbený seriál Komisař Rex. 

Dostáváme se tak k zálibám a zájmům pana Holase. Mnozí ho známe 

jako vášnivého pejskaře, který se mnoho let věnoval práci v kynologickém 

klubu, kde vycvičil desítky psů. Sám choval německé ovčáky a neváhal vy-

studovat i několik semestrů na vysoké škole, aby získal co nejvíce informa-

cí. K pejskům přivedla pana Holase jeho manželka. Sama chovala pejsky, a 

když po její smrti v roce 1979 zůstal pejsek, bylo rozhodnuto. V klubu pra-

coval i jako pokladník a na cvičiště u Jizery docházel i po devadesátce. 

 Pana Holase známe i jako vynikajícího divadelního ochotníka. První 

seznámení s divadlem zažil již jako dítě, kdy pan Rakouš, soused z Károvska, sehrál s dětmi 

hru Princezna Pampeliška. Na obchodní škole pak propadl divadlu úplně, stal se členem 

Ochotnického spolku Antonín Marek a dosud je jeho nejstarším členem. Za celoživotní pů-

sobení na jevišti obdržel v neděli 22. listopadu 2009 nejvyšší ochotnický řád – Zlatý odznak 

Josefa Kajetána Tyla. Stalo se tak v turnovském divadle při příležitosti premiéry hry Láska 

až za hrob, kde si zahrál svou poslední divadelní roli. 

Pan Holas je i dlouholetým členem Spolku rodáků a přátel Turnova. Velmi miloval tu-

ristiku a cestování a rád se zúčastňoval všech akcí spolku - besed, výletů a zájezdů. Vždy 

jsme obdivovali jeho optimismus, galantnost, skromnost a bezkonfliktnost.  

Přejeme panu Holasovi co nejméně zdravotních problémů a hodně klidu do dalších 

dnů jeho úctyhodného stáří. 
Jaromír Ducháč 



Časopis Náš Turnov č. 59 – prosinec 2019, strana 11 
 

 

Z pražské pobočky SRPT 

Po letošních prázdninách jsme se sešli již 

tradičně na Vyšehradě, abychom si připomněli 

právě ve výroční den narození – dne 5. září – li-

buňského jemnostpána Antonína Marka (1785–

1877), turnovského rodáka, římskokatolického du-

chovního, jazykovědce, básníka a překladatele.     

O jeho záslužných aktivitách v době národního 

obrození, zvláště přínosu kulturnímu životu v Čes-

kém ráji i české vědě, promluvil u místa Markova 

posledního odpočinku historik Karol Bílek. Před-

sedkyně pražské pobočky SRPT Anna Mánková a jednatel Jiří Fuk položili na hrob květinu. 

Na své podzimní setkání, které se konalo 17. října 

2019, pražská pobočka SRPT pozvala Mgr. Davida Mar-

ka z Muzea Českého ráje v Turnově. Spoluautor libreta 

nové expozice horolezectví vystoupil s přednáškou na 

téma Český ráj z jiné perspektivy: Milníky horolezecké 

historie. Zajímavým, poutavým vyprávěním vtáhl poslu-

chače do problematiky horolezectví tak, jakoby sami 

zdolávali pískovcové stěny Skalního města. 

Mezi posluchači – členy „rodáků“ – byli i nestor 

horolezectví Drahomír Machaň a další horolezec Karel 

Vitoušek, iniciátor a mecenáš nedávných instalací pa-

mětních desek horolezcům Vlastě Štáflové v Praze a Jo-

sefu Smítkovi v Turnově. Ten přítomným také připomněl 

druhé vydání knihy Josefa Štyrsy Kamarád ze skal 

(2017) s původními ilustracemi Theodora Pištěka, dopl-

něné dobovými fotografiemi a vzpomínkami současníků 

Josefa Smítky a opatřené předmluvou Drahomíra Ma-

chaně. 

Turnovská expozice Horolezectví – Z Českého ráje až na vrcholy světa, slavnostně 

otevřená 7. září 2019, určitě bude po zásluze dlouhodobě přitahovat návštěvníky z širokého 

okolí. 

Po přednášce Davida Marka výbor pražské pobočky SRPT oslavil významné životní 

jubileum své pokladní Miriam Kejklíčkové – srdečně gratu-

lujeme! 

 

Karel Svoboda – Hana Kábová 
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K nedožitým 95. narozeninám Bohuslava Jana Horáčka 
- mecenáše a  slavného rodáka  

/narozen 4. prosince 1924 a zemřel 18. října 2002/ 

 

Narodil se v malé vesničce Přáslavice - Karlovice v osadě Na chobotu. V chudé bru-

sičské rodině bylo již 7 dětí. Tatínek zemřel na silikózu a maminka tvrdě pracovala u sedlá-

ků, aby rodinu uživila. Starší děti již také musely pracovat. 

Nejmladší Jan byl zvídavý chlapec, studoval a na studia si 

musel vydělávat. Jako student Obchodní akademie v Turnově 

se přátelil s chlapci Oldou a  Mirkem Hakenovými, často u 

nich přespával a pomáhal v pekařství jejich rodičů. Pokračo-

val pak úspěšně na Vysoké škole ekonomické v Praze. Protes-

toval proti fašismu, nacismu za okupace /vězněn/, dále pak v 

roce 1948 proti komunistickému puči za což byl opět vězněn. 

Poté utekl s čerstvým diplomem, ruksáčkem na zádech  ile-

gálně do Německa. Tam tvrdě pracoval fyzicky i duševně. 

Učil se jazykům - němčině, španělštině, francouzštině a an-

gličtině. Začal podnikat v hotelnictví na Kanárských ostro-

vech. V Německu se oženil s vdovou s 2 dětmi. Manželka mu po celý život pomáhala, ale 

vlastní dítě spolu neměli. Ještě před smrtí v den svých narozenin 4. prosince 2000 založil 

Nadaci Českého ráje, také  Praemium Bohemiae  a Nadaci rodinnou. Rozhodl se s českou 

matkou pro otcovství, což se povedlo. Narodil se mu s mladou českou ženou syn - Jan. Ten 

se stal pokračovatelem v jeho vlasteneckém díle, ve svých 29 letech po studiích Španělského 

gymnázia  a VŠE-zahraniční obchod  v Praze. Pro město Turnov z dotací B. J. Horáč-

ka vyplynulo mnoho dobrého - v oblasti oprav významných historických budov, zlepšení 

estetického vzhledu města. Také mnoho nemajetných nadaných studentů čerpá dodnes z do-

tace finanční prostředky nejen na vlastní studium, ale i na vědecký výzkum. 

      Bohuslav Jan Horáček byl čestný, pracovitý a vzdělaný Čech, obětoval pro svou vlast 

svůj život a vždy podporoval rozkvět města Turnova a rodného Českého ráje. Zemřel na se-

lhání srdce ve Stuttgartu.    

  

                                                                                                    ČEST JEHO PAMÁTCE 

 

V roce 2013 Pražská pobočka turnovských rodáků 

uspořádala k osobnosti besedu. Lektorem byl pan František 

Horáček - tehdejší správce nadací. Seznámil přítomné s 

podmínkami pro jejich udělování. Prestižní nadační ceny 

jsou udělovány každý rok studentům za účast 

v mezinárodních olympiádách, zejména v oborech fyzika, 

chemie, biologie, matematika a informatika. Byl rovněž 

promítnut film JUDr. Milana  Brunclíka o B. J. Horáčkovi. 

Dnešním správcem nadací je mladý Jan Horáček. 

 

Z informací a vzpomínek paní Mileny Šolcové a JUDr. Václava Šolce, 
 spolužáků a jeho přátel, napsala Anna Mánková 

 

http://b.j.horáčka/
http://b.j.horáčka/
http://b.j.horáčkovi/
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Karel Bavor 

 
Při zdi kostela Narození P. Marie na turnovském hřbitově se nachází zajímavý hrob 

z černého mramoru. O osobnosti zde pohřbené, Karlu 

Bavorovi, se mnoho neví. Chceme proto tohoto pozo-

ruhodného člověka připomenout, protože od jeho naro-

zení uplyne v příštím roce 130 let.   Narodil se 19. 

června 1890 v obci Borovice u Mnichova Hradiště. Po 

studiích působil jako stavitelský asistent v Turnově. 

Jeho zájem o technické novinky ho přivedl k různým 

výzkumům. Je považován za vynálezce elektrických 

zapalovačů, které vyráběl a obchodoval s nimi. V Tur-

nově založil i dílnu na výrobu krajek a záclon a za-

městnával osm šiček. V r. 1925 se oženil s Annou 

Krouzovou, která potom dílnu vedla. Jako zajímavost 

uvádíme, že byla o l7 let starší a zřejmě pro její pokro-

čilý věk zůstalo manželství bezdětné. Karel Bavor byl 

vzhledem ke svým dobrým obchodním výsledkům zvo-

len jednatelem I. živnostenského společenstva v Tur-

nově. V r. 1926 byl zvolen  tajemníkem Okresní jednoty živnostenských společenstev. Byl 

též zakladatelem Mistrovské nemocenské pokladny. Všechny funkce vykonával svědomitě a 

poctivě. Proto bylo velkou ztrátou, když v nedožitých 41 letech tragicky zahynul. 

 

Dobový tisk z května r. 1931 uvádí: 

 

 

Hrob v Turnově je v současnosti ve správě Města Turnova. Prasynovec K. Bavora, vý-

tvarník Josef Bavor s rodinou každý rok na svátek zesnulých uctí památku zesnulého polo-

žením květin a rozsvícením svíček. 
Dagmar Havlová a kolektiv 
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Devatenáctý ročník Letních koncertů na Hrubé Skále 

Těžko říci, zda paní Milena Šolcová, iniciátorka prvních „rodáckých“ koncertů           

v kostelíku sv. Josefa na Hrubé Skále, mohla tušit, že se její počin rozroste do dnešních roz-

měrů a že bude trvat dvě desetiletí.  

Nicméně stalo se tak. Přestože stálí posluchači i organi-

zátoři už nečekali nějakou převratnou změnu, ročník letošní, 

devatenáctý, je mile překvapil. 

Už první koncert (20.7.) nám dosud neznámého Dua 

Mellisan, ve složení Karolína Dlouhá (flétna) a Lukáš Štěpánek 

(kytara), nás všechny příjemně překvapil výběrem skladeb, 

profesionálním výkonem i kultivovaností projevu. Za zmínku 

stojí i malá epizoda. Mezi posluchače se vměstnala i skupina 

náhodných výletníků s tlumoky a kytarami. K našemu překva-

pení nejen že záhy neodešli, ale posunky si dávali najevo uznání 

nad výkonem umělců. V závěru nám pak děkovali a řekli, že 

něco takového ještě nezažili. K nečekanému výkonu se vypra-

covala i trojice známých umělců (10.8.) Jana Ryklová (soprán), 

Zbyňka Šolcová (harfa) a František Lamač (housle). Paní Ry-

klová nás opět nadchla známou árií Rusalky ze stejnojmenné 

opery A. Dvořáka, paní Šolcová úryvkem ze symfonické básně 

Vltava a pan Lamač vše podtrhl svým výkonem v sólových par-

tech houslí, za který by se nemusel stydět leckterý soudobý kon-

certní mistr. Rovněž Adamusovo trio (24.8.) se po „omlazení“ 

představilo v plném lesku a věříme, že letošní výkony všech tří 

interpretů by snesly i ty nejnáročnější kritéria hudebních kritiků. 

Skutečným vrcholem letošní sezóny však bylo vystoupení teno-

risty Jakuba Pustiny s jeho novými přáteli. Těmi letos byli oba 

další tenoristé Yanis  Benabdallah z Francie a Rafael Järdin ze 

Španělska. Jejich společné výkony posluchači po právu ocenili 

dlouhým neutuchajícím potleskem.   Všichni tři pak v klavírním 

doprovodu Branko Ladiče vytvořili neopakovatelnou atmosféru, 

na kterou bude více jak sedm desítek posluchačů určitě ještě 

dlouho vzpomínat. 

Sluší se ale připomenout, že za tento úspěšný ročník vdě-

číme především našim stálým sponzorům v čele s MUDr. Mar-

celem Nesvadbou, Nadací B. J. Horáčka Českému ráji, dále pak turnovským podnikatelům 

Ing. Václavu Formánkovi, Františku Zikudovi, Ing. Vladimíru Sejvalovi, Jiřímu Mikulovi a 

majiteli hotelu Štekl Karlu Zimovi. Jen díky jejich podpoře jsme se mohli pustit do tak ná-

kladné akce, která i letos skončila s mírným ziskem. Jsme rádi, že jsme našli pochopení i u 

nového vedení Farního úřadu v Rovensku pod Troskami. To vše nás opravňuje k přesvědče-

ní, že s podobnou přízní sponzorů i vás, věrných posluchačů, se můžeme směle pustit do pří-

pravy jubilejního, dvacátého ročníku Letních koncertů vážné hudby v roce 2020. 

 

Text a foto O. Grund. 
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Blahopřejeme 

 Při příležitosti letošní oslavy 28. října, výročí vzniku samostatného československého 

státu, byla udělena medaile starosty také panu Jaromíru Ducháčovi za činnost ve Spolku ro-

dáků a přátel Turnova – spočívající v pořádání výletů, zájezdů, přednášek a organizování 

další bohaté činnosti.  

 Ing. Jaromír Ducháč po absolvování mechanizační fakulty 

Vysoké školy zemědělské v Praze, nastoupil jako učitel odbor-

ných předmětů (stroje a zařízení, traktory a automobily) na Střed-

ní zemědělskou technickou školu v Turnově. Brzy se sžil 

s městem, mezi studenty byl velmi oblíben. Po zrušení zeměděl-

ské školy pracoval rok na Středním odborném učilišti ve Vyso-

kém nad Jizerou, potom 10 let na Střední zemědělské a zahrad-

nické škole v Děčíně- Libverdě. Po návratu do Turnova působil na 

Střední zdravotnické škole a jako důchodce ještě osm let na Zá-

kladní škole v ul. 28. října.  

 Dodnes je stále aktivní v řadě organizací. Je členem komise pro občanské záležitosti 

při Městském úřadě v Turnově a užívá svých zkušeností v organizování řady akcí ve městě. 

 V letošním podzimu se Ing. Jaromír Ducháč dožívá významného životního jubilea -     

80 let, ke kterému mu všichni přátelé a známí srdečně blahopřejí a přejí pevné zdraví a ještě 

hodně aktivního života. 

Za Spolek rodáků a přátel Turnova Mgr. Dalibor Sehnoutka 

 

Činnost spolku 
 

Červen 

 
 Ani tropické teploty neodradily 19 výletníků, kteří ve středu 5. června vyrazili do 

Hrádku nad Nisou. Cílem výletu byl rekreační areál Kristýna, který vznikl zatopením lig-

nitového dolu. Výsledkem je průzračná voda a 

vynikající koupání. Mnozí výletníci neodolali a 

hned po příchodu se vrhli do vody, a nevadila 

jim ani hloubka, která je místy téměř 30 m. Po 

koupeli jsme poobědvali v místní restauraci, 

někteří se vrátili k vodě, skupina pak došla na Trojmezí, kde se stýkají hranice České repub-

liky, Polska a Německa. Pak nás čekala 4 km dlouhá cesta do Hrádku, procházka městem a 

návrat domů. 
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 Vysoké teploty pokračovaly i 26. června na zájezdu po zámcích a hradech ve východ-

ních Čechách. První zastávkou byl nejkrásnější renesanční zámek u nás - Častolovice, který 

vlastní hraběnka Sternbergová a o zámek se 

vzorně stará. Překrásné interiéry zámku i rozlehlý 

park se zvířaty a sbírkou růží uchvátily každého 

z nás. Po dvou hodinách jsme pokračovali na ne-

daleký zámek v Doudlebách nad Orlicí. Zvenku 

skromný zámek, ozdobený sgrafity kobercového 

vzoru, která nelze spatřit jinde ve světě, nás veli-

ce překvapil. Především neobyčejně fundovanou 

průvodkyní, která pojala výklad zcela novým 

způso-

bem, kte-

rý jsme 

všichni ocenili. Dalším překvapením bylo vybavení 

zámku nábytkem od renesance po 19. století. Raritou 

je i fakt, že zámek je již 420 let ve vlastnictví jediné-

ho rodu Bubnů z Litic. Na závěr prohlídky, která tr-

vala více jak hodinu, nás přišel pozdravit i přímý po-

tomek rodu pan Petr Dujka.  Nastal čas oběda, a pro-

to jsme se rozjeli do nedalekého Potštejna a 

v příjemném prostředí zahradní restaurace poobědva-

li. 

Osvěženi jsme pokračovali do posledního místa zájezdu, na gotický hrad hrad Litice      

z 13. století, který byl královským majetkem a nyní je 

památkově chráněn. Vedro sílilo a mnohým se do 

prudkého, téměř 500 metrů vysokého kopce nechtělo. 

Přesto většina do hradu došla a odměnou jim byla ne-

jen prohlídka, ale i výhled z pětipatrové věže do ma-

lebného údolí řeky Orlice, která celý vrch obtéká. Po 

návratu nás čekalo ještě krátké občerstvení v místní 

restauraci a pak již cesta domů. V klimatizovaném 

autobusu firmy JASTR se dala cesta ve zdraví přežít. 

 

  

Závěr školního roku  na základních ško-

lách proběhl opět za účasti spolku. Vybrané absol-

venty odměnil předseda spolku O. Grund, který 

s jednatelkou V. Ejemovou navštívil turnovské zá-

kladní školy a předali dárek spolku. Slavnostní za-

končení a rozloučení s absolventy připravili na ZŠ 

v ul. 28. října. Učitelé a žáci se sešli ve slavnostně 

vyzdobené jídelně školy, vyslechli projevy ředitele 

školy, třídních učitelů, zástupkyně MÚ P. Houško-

vé a E. Kordové. Zahrála i kytarová skupina žáků 

školy.  
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Červenec 
 

 První červencovou akcí ve středu 10. 7. byl výlet do Sobotky. Rekordní počet 40 

účastníků málem způsobil dopravní kolaps na lince Turnov- Sobotka. Obsadili jsme téměř 

celý autobus. Po příjezdu se nás ujala paní 

Marie Šimůnková, kronikářka 

z nedalekého Vesce, která nás provedla 

městem. Postupně jsme shlédli dům Fráni 

Šrámka, budovu bývalé radnice, Gansův 

dům, mariánský sloup i empírovou kašnu 

na náměstí.     U kostela sv. Máří Magda-

leny jsme potkali místního faráře, který 

nám umožnil prohlídku kostela a poskytl 

zajímavé informace. Pokračovali jsme 

dále k Šolcovu statku, k budově spořitelny 

a budově Městského úřadu. Líbila se nám 

i budova školy a sokolovny. Navštívili 

jsme i skulpturu Dům pod půlměsícem, 

která je součástí uměleckého projektu Une sculpture a je posledním čtvrtým objektem, který 

celé dílo uzavírá. Na oběd jsme zašli do moderní restaurace Bůrovna a posilnili se na výstup 

na lovecký zámek Humprecht, pojmenovaný po hraběti Janu 

Černínovi z Chudenic. Z ochozu věže jsme obdivovali pohled 

na Sobotku, vzdálenější Vyskeř, Bezděz, Ještěd i daleké Kr-

konoše. V akustické 16 m vysoké síni jsme si společně zazpí-

vali a poslouchali ozvěnu, trvající až 8 vteřin. Protože na 

všechny padala únava, rozhodli jsme se odložit návštěvu 

Vesce na později. Ušetřený čas jsme využili k návštěvě pro-

slulé cukrárny. Domů nás již jelo méně, někteří využili 

k cestě zpět vlak.  

 

V sobotu 20. července zahájil XIX. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele 

sv. Josefa na Hrubé Skále vystoupením skupiny Duo Mellison. Více v článku na straně 14. 

 

Výlety spolku se zřejmě líbí, protože 

ani saharská vedra neodradila 24 účastníků 

od výletu 25. 7. Po příjezdu do Tanvaldu 

jsme museli upravit program, protože auto-

bus na Jizerku nejel. Popojeli jsme proto 

vlakem do zastávky Riedlova vila, prohlédli 

si koleje zubačky, kde pomocí třetí kolejnice 

se speciální tzv. Abtovou ozubnicí se vla-

kům podařilo překonávat stoupání trati, kte-

ré bylo místy až 58 promile. Pokračovali 

jsme pěšky k unikátní stavbě, kterou je 

Riedlova hrobka na návrší nad Desnou. Rodinná hrobka v podobě novorománsko-gotické 
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kaple s kryptou, postavena v letech 1889–90 stavite-

lem Adolfem Bürgerem z Liberce pro Josefa Riede-

la, majitele desenských skláren. Po ukončení rekon-

strukce by v ní měla být galerie. Při cestě do Desné 

jsme navštívili i Riedlovu vilu, která  představuje 

typ honosného sídla významného průmyslníka a by-

la postavena podle vzoru severoitalských reprezen-

tačních sídel na místě někdejších vodoléčebných 

lázní.  Dnes je ve vile městské kulturní, vzdělávací a 

informační středisko, školka a stálá expozice historie 

Desné. Přiblížil se čas oběda a pro nás nastalo dobrodružství. V celé obci je jediná restaura-

ce, kde podávají obědy, a při nedostatku pracovníků v pohostinství jsme trnuli, zda nám neu-

jede autobus na Souš. Nakonec vše dobře dopadlo a autobus jsme stihli. Po příchodu na pře-

hradu nás ovanul příjemný vítr a mohli jsme vychutnat pohled na vodní plochu. Přehrada 

Souš leží na říčce Černá Desná a byla dokončena v roce 1915. Má sypanou hráz o výšce 21 

m a o délce 364 m. Hladina vody se rozprostírá na ploše okolo 86 ha. Jelikož jde o zásobárnu 

pitné vody pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska, platí zde přísný zákaz kou-

pání a rybaření. Šli jsme dále k Nýčovým domkům a v lese narazili na potok s chladnou, čis-

tou vodou. Neodolali jsme a osvěžili znavené údy. Po chvilce hledání jsme našli autobuso-

vou zastávku, odjeli do Kořenova a do Turnova. 

 

Srpen 
 

 První srpnový výlet 7. 8. zavedl 22 účastníků do Vyskře. Zvládli jsme namáhavý vý-

stup podél křížové cesty na vrch Hůra ke kapli sv. Anny. Tam 

nás již očekávala paní Prokorátová, která nás seznámila 

s historií kaple a obce Vyskeř. Za josefínských reforem byla 

původní kaple ze 17. století uzavřena, postupně zpustla a te-

prve v roce 1830 byla posta-

vena znovu a získala součas-

nou podobu. Kaple vystavená 

nepříznivým povětrnostním 

vlivům vyžadovala každých 

deset let opravu. Na restauro-

vání se podíleli i bratři Buš-

kové ze Sychrova. Křížová cesta a Boží hrob byly vybudová-

ny současně s kaplí. Poslední velká obnova proběhla v letech 

2010-2011, při které byly objeveny některé původní malby. 

Zaujal nás i panoramatický rozhled z vrcholu kopce na Český 

ráj. Výhledu velice prospělo vykácení dřevin v okolí kaple. 

Cestou k autobusu jsme se zastavili u kostela Nanebevzetí 

Panny Marie postaveného v letech 1914-1915
 
 turnovským architektem Karlem Salačem

 
jako 

mohutná kamenná stavba. Zaujala nás i dřevěná osmiboká zvonice,  jejíž dnešní podoba po-

chází z roku 1750. V obci není v provozu restaurace, proto jsme zajeli cyklobusem k zámku 

Hrubá Skála, občerstvili se a vrátili se domů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/1915
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/1750
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 Autobusový zájezd 21. srpna směřoval tentokrát do Českosaského Švýcarska.  Po-

stupně jsme navštívili Děčín, Königstein a Jiřetín pod Jedlovou. První zastávkou byla Za-

hradnická a zemědělská škola v Děčíně – Lib-

verdě. Škola založená hrabětem Thunem v roce 

1850 byla první zemědělskou školou na území 

Čech a Rakouskouherska. Její význam postup-

ně vzrůstal a mnoho let patřila mezi vysoké 

školy. V areálu školy jsme viděli původní bu-

dovu, budovy postavené kolem roku 1900         

i současnou budovu z roku 1930. Všem se líbi-

la parková úprava a především botanická za-

hrada se skleníkem. V současné době je škola 

obnovena a vede si velmi úspěšně. Dále jsme 

popojeli do Děčína a vypravili se k zámku. 

Ten patřil rodině Thunů, ale po roce 1932 

ho rodina prodala státu a do roku 1990 

byla v zámku kasárna. Dlouhou jízdou – 

ulicí vytesanou ve skále jsme došli 

k růžové zahradě, obdivovali sbírku růží a 

barokní sochy. Prošli jsme i nádvořím 

zámku, kde stále probíhají práce na obno-

vě. Ze zámeckých teras jsme shlíželi na 

město i na zámecké zahrady. Sešli jsme i 

k řetězové lávce přes Ploučnici, obdivova-

li Pastýřskou stěnu se stylovou restaurací, 

zastavili se u pomníku Miroslava Tyrše, který se 

v Děčíně narodil, a procházku zakončili v restauraci 

na obědě. Pokračovali jsme autobusem po pravém 

břehu Labe do Německa a dojeli k pevnosti 

Königstein, největší vojenské pevnosti v Evropě. Vý-

tah nás vyvezl na terasu pevnosti a postupně jsme 

procházeli celým areálem, který pokrývá vrchol sto-

lové ho-

ry. Roz-

loha pev-

nosti je 

veliká, všechno jsme asi neviděli, ale dojem 

z návštěvy byl veliký. Provázelo nás pěkné poča-

sí a tak i rozhled z mnoha vyhlídek se velmi líbil. 

Pokračovali jsme zpět do Čech, projeli Hřen-

skem a malebnou, ale pro autobus úzkou silnicí 

pokračovali do Jiřetína pod Jedlovou. Čas pokro-

čil, mnozí již byli unaveni a tak ke Křížové cestě 

šli jen ti nejvytrvalejší. Pak nás již čekala jen 

cesta do Turnova. 
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Září 

 
Slunečné počasí vylákalo ve středu 4. září více jak 30 zájemců o výlet do města kame-

nářství, hořických trubiček a motocyklových závodů 

– do Hořic v Podkrkonoší. Po překonání výluk na 

železnici jsme dojeli na vlakové nádraží a nastoupili 

procházku městem. První kroky vedly k pomníku 

mistra Jana Husa, který vytvořil v roce 1914 akade-

mický sochař Ladislav Šaloun. Pokračovali jsme 

k nedaleké budově sochařské školy, prohlédli si po-

mníky Mrtvý Ábel od sochaře Kociána a Probuzení 

od sochaře Štursy. Neodolali jsme a prohlédli si i celý 

areál školy, obdivovali práce žáků vystavené v parku 

školy a pozorovali studenty při práci. 

Další cesta vedla k vrchu Gothard. Prošli jsme 

sochařskými parky ve Smetanových sadech,    

u sv. Josefa a sv. Gotharda s desítkami vysta-

vených soch, které vytvořili účastníci sochař-

ských sympozií, které město pravidelně pořá-

dá. Neplánovaně jsme navštívili v místní gale-

rii výstavu malíře Bohuslava Dvořáka, žáka 

Julia Mařáka, přítele malířů Antonína Slavíčka 

a Františka Kavána. Méně známý Dvořák pat-

řil k prvním frekventantům slavné krajinářské 

speciálky a jeho obrazy krajin se nám všem 

líbily. Zaujaly nás i vystavené návrhy soch od 

profesorů hořické školy. Konečně jsme došli na vrch Gothard, zahlédli kamenný kostel, kte-

rý nahradil původní dřevěnou stavbu, a pokračovali ke slavnému hřbitovu, v kterém se na-

chází řada umělecky hodnotných náhrobků. Nejvíce na nás zapůsobil novorenesanční portál 

z počátku minulého století, postavený podle návr-

hu profesorů sochařskokamenické školy. Zaujal 

nás i Riegrův obelisk z roku 1907 – pískovcový 

obelisk vysoký přes 12 metrů. Blížil se čas oběda a 

tak jsme kolem množství soch pospíchali do nově 

zrestaurovaného pivovaru. Zaskočili jsme obsluhu 

v restauraci Staré časy – pro některé z nás již ne-

bylo jídlo a museli ke konkurenci. My zbylí jsme 

ochutnali místní piva a chutně pojedli. Čekal nás 

výstup k Masarykově věži samostatnosti a rádi 

jsme využili možnost jet jednu stanici autobusem. 

Na vrcholu Hořického Chlumu (407 m) se vypíná 

25 m vysoká věž, postavená v letech 1925-38. V sobotu 10. července 1926 navštívil město a 

věž první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na čelní straně věže jsou mo-

hutné reliéfy, nesoucí motivy československého domácího i zahraničního odboje. Před věží 

se nachází sousoší Legie za hranicemi. Věž nebyla bohužel otevřena, takže jsme pokračovali 

dále k empírové kapličce Panny Marie Hlohové postavené jako poděkování za odvrácení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_Hlohov%C3%A9_(Ho%C5%99ice)
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cholery. Kolem židovského hřbitova jsme došli na náměstí Jiřího z Poděbrad ve tvaru licho-

běžníku, které je chloubou města, nahlédli do barokního kostela Narození Panny Marie, po-

staveného podle plánů K. I. Dientzenhofera na zajímavém křížovém půdoryse. Po občerstve-

ní v cukrárně jsme pospíchali na vlak a domů. 

 

 Potěšilo nás pozvání pražské pobočky k uctění 234. výročí naroze-

ní P. A. Marka, o jehož hrob na pražském Vyšehradském hřbitově po-

bočka pečuje. Položení kytice na hrob ve čtvrtek 5. září jsme se nemohli 

zúčastnit, ale v následujících dnech se členky výboru spolku paní Božena 

Honzáková a Marie Stránská z Turnova do Prahy vypravily a položením 

kytice na hrob uctily památku písmáka z nedaleké Libuně, kde více jak 50 

let působil. Jsme velmi rádi, že odkaz národního buditele, básníka a pře-

kladatele je stále připomínán a není lhostejný těm, kteří mají českou histo-

rii rádi. 

 

 

Letošní poslední autobusový zájezd nás zavedl do Žijícího skanzenu, Nového Města 

pod Smrkem a polského města Swieradow Zdroj.  Žijící skanzen je muzeum lidových sta-

veb v Jindřichovicích pod Smrkem ve Frýdlantském 

výběžku. Jeho součástí je podstávkový dům, v jehož 

interiéru, v původní hospodářské části, je umístěno 

muzeum mapující historii obce i zdejšího regio-

nu Frýdlantsko. Vedle toho expozice prezentuje his-

torické zemědělské stroje a pomůcky, jako je tře-

ba tkalcovský stav, a dále například kuchyňské náči-

ní. Současně je možné zhlédnout vybave-

nou kovářskou a truhlářskou dílnu. Expozice celkově 

přibližuje zdejší životní styl během 18. a 

19. století. V areálu muzea je také jediný funkční a 

veřejně přístupný větrný mlýn na území České 

republiky. Po příjezdu jsme využili čas před 

otevřením k občerstvení, návštěvě blízkého le-

síku a dokonce i ke sběru hub. Skanzenem nás 

provedli průvodci, od kterých jsme se dozvědě-

li, že skanzen poskytuje i ubytování milovní-

kům přírodního způsobu života. Zvlášť děti 

berou návrat k přírodě vážně, protože i přes 

citelné ochlazení běhaly v areálu bosky. Cesta 

nás vedla dále do Nového Města pod Smrkem. 

Obdivovali jsme řidiče pana Stránského, který 

bezpečně projel velmi úzkou silnicí pro roz-

měrná vozidla nevhodnou. Ve městě jsme po-

obědvali a navštívili velmi zajímavou stavbu na 

místním hřbitově. Jde o Klingerovo mauzole-

um, rodinnou hrobku, která je významnou památkou. Postavit ji nechali v roce 1901 potomci 

zakladatele zdejších textilních továren Ignaze Klingera. Objekt tvoří jedno nadzemní a jedno 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skanzen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skanzen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsk%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsk%C3%BD_v%C3%BDb%C4%9B%C5%BEek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podst%C3%A1vkov%C3%BD_d%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlantsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tkalcovsk%C3%BD_stav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Truhl%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%BD_ml%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrobka
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podzemní podlaží. V podzemní části stavby jsou uloženy ostatky Klingerovy rodiny. Ceněné 

je obzvláště původní pískovcové obložení a vnější kamenická výzdoba budovy. Stavba je 

významnou památkou, jejíž vzory lze nalézt v italské architektuře. Po několika kilometrech 

jsme přejeli do Polska a zastavili v lázeňském městě Świeradow Zdroj.  

Pro chladné počasí se většina účastní-

ků vzdala výletu lanovkou na Stóg Izerski a 

k vrcholu vyrazila jen skupina zdatných tu-

ristů. Ostatní využili čas k prohlídce lázní. 

Nečekanou průvodkyní se stala paní Dana, 

která je v lázních na pobytu. Viděli jsme Lá-

zeňský dům s kolonádou a restaurací, kostel 

sv. Josefa s neobvyklou vnitřní úpravou, po-

hladili žabičky pro štěstí, prošli lázeňskou tří-

dou a cestu zakončili v cukrárně, kde servíro-

vali zákusky podle váhy. Sešli jsme se u auto-

busu a přes polské území pokračovali do 

Szklarske Poreby. Několik kilometrů před 

městem jsme z místa zvaného „zatáčka smrti“ sledovali nádherné panorama Krkonoš. Přes 

Harrachov a Tanvald jsme odjeli domů. 

 

Říjen 
 

V tomto měsíci jsme ukončili seriál výletů a zájezdů a zaměřili se na exkurze. Po ně-

kolika letních dnech nastalo ochlazení a déšť. Ve středu 16. 10. přesto vyrazilo šest posádek 

s 19 cestovateli vlastními auty do Poniklé. Horská, několik kilometrů dlouhá obec nám na-

bídla Muzeum krkonošských řemesel a firmu Rautis. Nejprve jsme navštívili soukromé 
muzeum manželů Pičmanových. Prošli jsme tři různá oddělení zaměřená na řemesla 

typická pro Krkonoše.  

V prvním jsou hospo-

dářské stroje, ve druhém 

vše ke zpracování lnu, 

výrobu perlí, ševcovinu 

a ve třetím ukázky vinu-

tých perlí, ruční práce, 

dobovou ložnici, dětský 

koutek,hospodu, truhlář-

ství, tesařství. Muzeum funguje od roku 1999 a exponáty jsou průběžně doplňovány. Kolik 

jich je, neví ani majitelka – snad 1000.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
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Po prohlídce jsme pospíchali do firmy Rautis, která se zabývá výrobou perličkových vánoč-

ních ozdob. Mnozí z nás pamatují tyto ozdoby ještě ze 

svého dětství. Rodinná firma vznikla v roce 1995 priva-

tizací státního podniku Železnobrodské sklo. Firma se 

zabývá ruční výrobou tradičních vánočních ozdob z du-

tých skleněných perliček. Podařilo se navázat na dlouhou 

tradici, které tyto ozdoby v Poniklé a okolí mají. Zachrá-

nili staré technologické postupy i formy na foukání perlí. 

Při montáži se dodnes inspirují starými vzory. Vzhledem 

ke specifičnosti zacházení se sklem probíhá většina prá-

ce ručně. Některé činnosti jsou dě-

lány jako domácí práce, stejně jako 

v minulosti. Viděli jsme výrobu 

perliček, barvení i montáž vánoč-

ních ozdob. Po exkurzi jsme pokra-

čovali dále na Rezek. Pro nepřízni-

vé počasí byl horský hotel uzavřen 

a nezbylo než pokračovat v husté 

mlze do Rokytnice n. Jizerou, kde 

jsme poobědvali. Počasí se trochu 

vylepšilo a na další zastávce ve Vy-

sokém n. Jizerou jsme mohli projít 

městem a navštívit zajímavá místa 

– hotel Větrov, lyžařský areál Šach-

ty, areál poloroubených rodinných 

domků a chalup a zajít k divadlu, kde právě probíhala padesátá  Národní přehlídka venkov-

ských divadelních souborů. Nevynechali jsme ani vyhlášenou cukrárnu U Bachtíků. Domů 

jsme se vraceli již za slunečného počasí. 

 

Další exkurze směřovala 30. října do Mladé Boleslavi. Naplněný autobus dovezl zá-

jemce nejprve na parkoviště podniku Škoda. Po krátkém čekání jsme v recepci muzea pře-

vzali bezpečnostní vesty a komunikátory, nastou-

pili do autobusu a pod vedením zkušených prů-

vodkyň nastoupili cestu po závodu Škoda. Nejpr-

ve jsme prošli montážní halou, zblízka uviděli 

montáž automobilů a dozvěděli se mnoho zají-

mavého o firmě. Tři závody Škoda zaměstnávají 

35 000 zaměstnanců, kteří požívají řadu výhod, 

které v jiných firmách nemají. Práce na lince je 

podřízena výrobnímu taktu – každých 59 vteřin 

sjíždí z pásu jedno auto. Další naše cesta vedla do 

lisovny, kde obří lisy vytvářejí výlisky částí karo-

serií z plechů o různé pevnosti. V další hale pak 

stovky robotů z výlisků sestaví a svaří karoserii auta. Po kontrole pak následuje lakování. To 

jsme ale neviděli, lakovna není veřejnosti přístupná. 
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Vrátili jsme se do muzea, odevzdali vesty a průvodkyně nás provedla expozicí, která 

ukazuje vývoj firmy.  Od založení firmy v roce 1895 Václavem Klementem a Václavem 

Laurinem prošla firma obrovským vývojem. Od výroby bicyklů, později motocyklů až od 

roku 1905 k výrobě automobilů. V roce 1925 pak dochází ke spojení se strojírenským kon-

cernem Škoda. Nastává rozvoj podniku a už v roce 1936 obsadila Škoda v prodejích první 

místo se 4990 vozy (39 % trhu). Po válce byla výroba orientována na lidové modely, ale i na 

výrobky pro armádu. V roce 1960 bylo rozhodnuto postavit novou továrnu, která měla být 

schopna vyrobit denně až 500 vozů. Automobily vyráběné po roce 1964 již všichni známe – 

jsou to známá MB. Skok ve výrobě znamenal rok 1987, kdy se objevil známý Favorit. Po 

sametové revoluci došlo v roce 1991 ke spojení s automobilkou VW a k obrovskému rozvoji 

automobilky. To vše nám pověděla neobyčejně fundovaná průvodkyně. Viděli jsme i ukázku 

renovace historických automobilů, množství prototypů a v depozitáři i vozy, které si zahrály 

ve filmu a vozy závodní. Po třech hodinách 

jsme odjeli na oběd do Olympie a odpoledne 

nás čekal další zážitek – Letecké muzeum. 

Muzeum je součástí letiště v Mladé Bolesla-

vi a bylo otevřeno v roce 2015. 

V prostorném hangáru je umístěno přes 25 

letadel, většinou replik, v patře muzea je ex-

pozice leteckého příslušenství, obleků, tre-

nažérů a dalších materiálů. Muzeum nese 

jméno po mladoboleslavském průkopníkovi 

Metoději Vlachovi, který jako první Čech 

sestrojil letadlo vlastní konstrukce, poháněné 

automobilovým motorem a sám na něm v 

roce 1912 vzlétl. Na závěr exkurze jsme poseděli v Letecké kantýně, ochutnali nabízené dob-

roty a prohlédli si fotografie leteckých průkopníků, novinové články i technické výkresy le-

tadel. Za krásného slunečného počasí jsme se vrátili do Turnova. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_(podnik)
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Ke dni věnovanému památce zesnulých, položili členové výboru kytice na hroby za-

sloužilých členů spolku – B. J. Horáčka v Přáslavicích, Ing. J. Cettla a V. Klímové v Turno-

vě. 

 

Listopad 

 
 V tomto měsíci je na výlety méně vhodné počasí, proto výbor připravil besedy. První 

se uskutečnila 13. listopadu v budově gymnázia Turnov na téma 

Hrady v Českém ráji. Besedovat přijel pan Mgr. Martin Witkowski, 

pracovník Krkonošského muzea v Jilemnici, kterého si pamatujeme 

z poslední návštěvy Jilemnice, kdy nás muzeem provázel. Svou 

přednášku zaměřil na období od 11. do 16. století. Před obdobím 

hradů se stavěla na vyvýšených nebo jinak chráněných místech 

opevněná hradiště. Stavby byly dřevěné a před útočníky chráněné 

dřevěnou palisádovou hradbou. Po roce 1230 se začaly stavět hrady, 

které již byly kamenné a více opevněné. Stavba byla nákladná, proto 

hrady stavěl nejprve král, později pak šlechta a církev. Podle terénu 

vznikaly hrady výšinné a nížinné. Překvapilo nás množství hradů, 

které nám přednášející ukázal. Jména mnohých jsme nikdy neslyšeli. V 15. a 16. století vý-

znam hradů klesal. Příčinou byl obtížný přístup a nepohodlné bydlení. Mnohé tedy zanikly, 

řada hradů byla přestavěna na zámky, které dobře známe z Českého ráje – Hrubý Rohozec, 

Hrubá Skála. Po dvou hodinách velmi zajímavého vyprávění se 40 účastníků nerado rozchá-

zelo.  

 

 Další besedu jsme věnovali výročí 17. listopadu 1989.  Pozvali jsme pana Mgr. Petra 

Kučeru, přímého účastníka listopadových událostí v Praze, spoluzakladatele Občanského 

fóra a spolupracovníka prezidenta Václava Havla. 

Turnovák pan Kučera, který v době vzniku sametové 

revoluce žil s manželkou v Praze, se aktivně zapojil 

do politických přeměn a jako novinář vydatně pomá-

hal při organizování demonstrací a aktivně se podílel 

na politických jednáních. Necelých 20 účastníků be-

sedy se zájmem naslouchalo vzpomínkovému vyprá-

vění o událostech, které sice všichni známe z rozhlasu 

a televize, ale některé zajímavé postřehy účastníka 

jsme znát nemohli. V diskusi se pan Kučera zmínil i o 

chybách, které se při přeměně hospodářství země do-

pustili političtí představitelé. Krátce pohovořil i o současných demonstracích v Praze. Proto-

že je nezdolným optimistou, věří, že probíhající protestní akce demokracii u nás neohrozí. 

Dále hovořil pan Kučera i o svém dalším působení po odchodu z politiky. Dům a pozemky 

v Praze prodal a za utržené peníze zakoupil zchátralý rokokový zámek v Nových Hradech u 

Litomyšle. Vytrvalou prací celé rodiny zámek opravil a oživil pořádáním mnoha akcí. Spo-

lek rodáků při jednom ze svých zájezdů zámek navštívil a úsilí majitele viděl na vlastní oči. 

Beseda v sále ZUŠ byla velmi podnětná, vyslechli jsme mnoho moudrých slov. 
Jaromír Ducháč 
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Vážení členové spolku, 

Z rozhodnutí výboru hodláme v květnu nebo v červnu 2021 uspořádat jedno-
denní slavnostní sjezd u příležitosti oslav 30. výročí založení našeho rodáckého 
spolku v Turnově. Chceme vzpomenout tehdejších zakladatelů (Milan Hrazdira, 
MUDr. Jiří Šolc, Vladimír Haken, Jaroslav Hajfler, Josef Kreysa, Vladimír Drholec)  
a řady dalších.  
Připravíme slavnostní část včetně setkání se starostou města a zástupci dalších 
spolků.  
   Pro zájemce chystáme autobusový výlet po okolí a přátelské posezení.  

Rádi bychom proto znali váš názor na vhodný termín i program průběhu  
setkání.  

Vaše návrhy a připomínky nám laskavě zašlete e-mailem na adresu:              
press.grund@tiscali.cz, nebo i poštou (O. Grund, Turnov, Zborovská 947).  

Za vaše podněty a návrhy předem děkujeme. 
     O. Grund 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

obdrželi jsme dopis od pozorné čtenářky našeho časopisu, paní Ing. Moniky Hoření 

z Prahy, která reaguje na článek Nadčasová slova, otištěný v čísle 58. Upozorňuje na nepřes-

nou citaci slov prezidenta E. Beneše ohledně tzv. Benešových dekretů. Zároveň posílá přesné 

znění části projevu, který prezident přednesl na sjezdu Svazu osvobozených vězňů, 14. pro-

since 1945. Za připomínku děkujeme a text rádi zveřejňujeme.  

 

"Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenávat a povědět, co jste zažili ve 
svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou 
„očišťovací“ kampaní. Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout.  

Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to 
nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na ten-
to útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, 
jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938-1945 před očima to, co 
svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučí-
ren.  

Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a dů-
stojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí opravdové a správné lidskosti, 
stále a stále připomínat.  

My, Češi a Slováci, máme na to plné právo." 
Za redakční radu J. Ducháč 
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ČLENY SRPT ZVEME 

 

NA VALNOU HROMADU 

 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 
HOTEL KAREL IV. 

sál hotelu 
 

Pátek 31. ledna 2020 
od 14:00 hodin 

 
 

Možnost občerstvení 
 

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

 
Sál otevřen od 13:30 hod 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 

 
Před schůzí a o přestávce zahraje  

Old Stars Turnov 
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