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Škwouda. DrSc.Dopis prof. ing. Mlro:sle.va

Praha 5 .. Hlubocep~
,panu Alešovi Svobodovi

Vážený kolego.

nevím. zdali !:!i jeGte pamatuješ na odesilatele tohotodopisu,clGat'jetoja!ckollv.vez,ž,ejsembylveLmipctešen.když
J_m S9 do::;v~del - díky dopili.u Hanky PráC:lerové-Stehlíkov' - o Va-

šem úmyslu obnovit Spolek rodáku a prátel 'I'urnova. Vítám tuto inici-

ativu'rvoui'Tvýchspolupracovn&uasdeluji'1'1,žem6.mzájemses~tclenem(pokudQmujskromnýpríapevekbudezájemprirozví-

jení cinnosti) tohoto spolku, nebot i když behem posledních 30 let

velkou cást casu trávím pusobením na zahranicních universitách a

jinakvPraZlll~nikdyjsemnasvérodné misto nezapomnel a ne:::a-

pomenu, nebot'" takové mesto je jen jedno na svete.

S pré.ntm vieho nejlepšího pri ntc.lizaci výše uvedene-

ho Vašeho ušlechtilého cíl.

a srdecným pozdravem

Mirek Škaloud

~_e}..kjJ._n.!- _8. e!~}.s.k_ý.ff}.!.r.o_d.~~y-

11. dubna J'tavšUvili zástupci našeho Spolku ( Brož, Jansová, Šolcová

a Svoboda) pražské cleny organizované p. dr. BukviCGm. jejichž pred-

chudcipuuobWvPrazepodeseWetC.Vposlední dobe bylo spojení Ii

'1'urnovem z"reu..hánoo teprve nyn! se s novými cleny spolku zacínáci:'\nostznO'\'Urozbíhat.Nakvetensipozva11pracovníkaChránenécb-
14stlCeský,rájdr.Z.Mri-.ócka.vcervnusechyslc:jíprijetnanášsrazSpolkurodák&aprátel'I'umova.Otom,žeosobnísvazkynebylypretr-

hány.svedC! sKutecnost, že každý se chce ubytovat u príbuznýCh nebo

známých. 'I'ešíme se neshledáni.

~

Pro cleny vydává Spolek rodáku a prátel 'I'urnova vla_tnrm nákladem

.. redakcn! rc.dou dr. E.Hubicka, K.Knop. dr.Fr.Novák. Zb.Suk. J.Zajíc.
Rodinám s více cieny Spolku zaa~e jen jeden výtiak.
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tek r&aj{ všlch..u rociW Turnované.

léta v '1'umove žijí a své mesto si

náš etvrtietn!lc.

Všichni ji.te spolecne chcem., aby se Tumov opet stal srdcem Ce-

ského r6.J~, jak to bývalo v!dy dr!ve, aby 'I'urnov, vítal své návit~
n!ky malebnosU. cllttotou a hezkým prostredW.

Aby tato snaha nevyznela naprázdno a dostala urcitý smer, sešlo se

11. r!jna 1990 na popu! ucitele Miloslava Kopala a jeho prítele Ale-

&0Svobody18pozvaných,abys.poradili.jakmestuvsoucasnédo-

be pomoci a jak probudit mezi všemi obyve,teli aktivní zájem o zlepi.-

ní neutešen' situace. Rozhodli se vytvorit pflpravný výbor k založeni

SpoIkul'odákUaprát'eI'1'uI'novaanavá-

zat tak na Spolek turnovských rOd6.k~. který byl založen ve 20. le-

tech v Praze. Pt'~žšU 'Tumováci se schá.!.':~l1. porádali kwtum! veiery.p...ovedlipenež!tousbírku.zníž.bylvroce1934polltavennaVYŠEl-
hrndském hlbito'\l'e pcmntk tumovsk6mu rodáltovi P. Antonfnu.Markovi.

Prípravný vYbor slg:yoUI svli predetavenatvo. rozhodl na".ázat úzkou

spolupráci s mestským úradem. zacal pracovc.t na programu a stanovách

spolku. a zacal pripravovat ustavující schUzi. Byly pnpravony a fOS.a1á.,.

ny prihláiiky do spolku a zanedlouho hlásil Aleš Svoboda, že a.Jlž

prih1é.ailo témer 150 obcanu me.ta a rod~ žijících v Praze a v Jiných

mestech.

Ustavující schuze Spolku rodé.k& '" prá~l Tumov& byla svolána na

12. prosince 1990 a plne oblllazené dIvadlo svedcilo o tom. ž. zájem

o '1'umoy mezi 'I'umováky prece jen dosud nevyhasl.

tak r!lcají všichni.'kterf dlouhá

zamilova.l!. tak jsme nazv8l1 i

.
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Clenové divadelního spolku Antonín Marek pr1pomneU v poutavém

pásmu minulý f soucasný život v 'l'urnove. Krásná a malebná kra-

Jina v okoJ.( Turnova na:=vcná Ceský ráj mila velký vliv' na roz-

voj estetického cítení a kulturního života ve me6t~. Národní obro-

P.' Antonín Marok. posnuo rozvoj národního uvedomení obyvatel

mesta.V60.letechminuléhostoletlvzntldzpeváckýadivadelníspolek:,bylz(Uože:lSokol.knImsepakbehem

let pHpojU1 etu-

clenU, sportovci. tw.-isté. skauti a delší epolky a organizace.V'1'umcvožWnebo..ijejzo..-:\ilovalimalírikrajinUl,hudebnícia
hudební skladatel«t o spisovatelé a básníci a déle výtecní brusici

dre..'1okamt?. zlatníci a rytc:1. zrucní remealnícl, podnikaví žlvno.tní-

ci a výrobe!. Turnov minulých let byl me.tem pL"1ým života.MUDrJir!Šo!cvhlavnímprojevupromluvilohistoriia'žlvoti'l'ur-
nova v minulých dobách a srovnal jej s neradostnou soucasnou si-

tuací. Proto c!lem Spolku :odákd. jak uvedl, j. pomáhat vš_mi sila-miamo!nostmikrenesancimestaaživotaVnem.ProtoSpolekrcdákd&práteldávásido&véh?programuúkolpomocipriob."1ovi
parku (fA znovuodha1oní Metelkova pomnfku. chce pomoci pri záchra-

ne žldovak'ho hrbitova a hlo.vni pri obnove námestí Ceského ráje

jakocentrameste.Toznamenánavázatú!l:kouspoluprácisorgo-

ni:ccemi a spolky ve mosti a set všemi obcany, kterCré.dl a. ochot-

neprilož!rukukespolecnémudÍ1u.uzavrelswjprojevdr.J.Šolc.

t1caaWci se1"1a:e r:otcm ::voW1 15 c1enný výbor spolku a v dIskuill!,

v ntž prcm1\.r.rll 1 sta:'oata mista dr. Václav Šolc:. uvedli radu pod-

net& pro zlepšení prostlodí a !1vota me_ta;o Program scht?ze uzavrel

Pevecký sbOll' AntQR{n Dvor&k nekoUka sbory:

Výbor spol.'cu nyní pripravuj. na dny 21. - 23. cervna sjezd rodálcd

a prátel 'l'umova.Chce tak :::novu obnovit jejich vrelý v:t&h k rodné-

mumeatu..vyburcovat'l'urnov6ky.kaktivnípomoc!.abyseopet

.telo, pravdou. ž. 'l'urnov j. ná. a j. opravdovým srdcem Ceského
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Paralelní poliJ

s jlatou d.iwou _'-IW'a i a obdWu I lúItuji sbomfk- Charty 7?

a zaetlwull se u stali Václava Bendy, v na navrhuJ. Jako Jednu'.

celltknápravepom~vobci,vtlid~1971morálnerosIeptanýda

zoc:1allsujtdm reitm-. vytvoronf pGI'aleJnfch etI'uktur v obc:1, kteI'6

by poatupfte ~ nec!O8tat8cné , zprofenované a Bvota neachep-

néfunkce.legálních.01'8604Wdoby.P8I'aleWpolla....

Ano.- ale'Yt6 dobe by byla podobNi linnoat ve V4ttkéat pocU1u'Y .......

gonielRu tohdejifch w-yaIA a ca.'l ~dnOUd moci. coi nu8ft6 VI!d1o -

sti'etl1m.~se.žepodol:ln6c1nnoMmá~enS1dne.;1~n.bude'Yantaaonlamu.~zvotenourepentaclobce.Vf---t6to&.,nOSIt!bymeld~-J..nedOat8tebte~,a\1&.6funk~~enýchoIaecnSch~,nepom6hatreel1eacttlkGll\obec-ních-~."eft~jeaaetupovet.'1/tomvi.

hÍa'VDf n6pIftpl'6ceSpotku1'Od~apHtel'1"wftcwat'YTumCR'iobocfti,..,d*OR8If
8p~dadokonal.~IntonaOftftoaitnejen"óDecnIDsutupltetm,.11.obecn6a

QueíD a vi.. etolk8l8iJ. pror I.
takdobro'V'Oin..Jde...-etr.ote&tHl'"..p~Spotu&Pftivokona"atI'O8bOdmdf~~.Me.u.koat:ntCNetjeJcbl'Itll1ieacl.~h~dlmOC&ft8k.-Gn8ft6ntelDblce._1&........nov..tp~ned...okfoao1-.

~&W( t ~ popUU_""a~"...mlítpro"""~11&nel86Jra\toVhtapoteeM..........k*'~pot6taH~O8Úpodiv'"anahftt'"po.""..

aeta_ttoh,

P."'...~atd~IIMos'Spoln..J'"...vptohl8ii....pfla.1..pfW..Hla.ent~_8tavc6,\Mtd1lft6

"'" MtI
tli éhUtt 'I'ta
AI Pi'ItUibYit wik- tiMMt1J'**btw!n-.t... ap.. ~6.......

~~,j~NdM,~..\á..Wh.hJi..,.-pO\i~hlSpbib..",aa.fa~lib14HíMi_n..~...vf---.'

do 1_01 ~8tI "" 1ftío1- MUI» *. 1-~~~
.. ~W- Altl "It~. ~ Nhlte. hP1 w. * ~ Ii...

Vi, ~.;,dftI t 1&é-uet \ftIItDAla.~.......
na Itdew ) i .IIIUbUN..MtHk"ir'"jOJ'~..-.

ft. -. -Wf8 "" íMIiii\ Mu*" HiiUIl .

z~:;!, ..., jeh~= cela stáli C-,,'Oosl ! rvdác: P. F"ct f.t Ci.íi'y'.cfi ;;.
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Výbor se schází pravidelne lx týdne a není to uzc.vrenáspo!ecnost.

Na .sch&ze výbol:'U chodí celá rada c!enl1 Spolku a všichni prelomn! mo-

houplnezasahovatdojecll'1án!.Zezvolenýchclenavýbo:-udlužno

ješte jmenovat Milenu Šolcovou, Vlastú Janaovou, dr. Františka Nováka,

Josefa Kre$su. Kal"", Zeleného. J{ndrs..l Brož'! a Kar!a Kncp~. '!'!t~c!~

nové výbol:'U mají také své úkoly, jejichž plnen! je kontrolováno.Uplatne-

n! však dosáhne každý príchozí schuzky a nezapadne žádný dobrý ná-

pad, pokUd jealespontrochurea1izovatelný.SetkávámeseVGaksnávr-hy.abySpolekorganizovatakcesicevýznamnéQd&ležité.aleVYžaduJ!-
cí vetší financní rl5.roky - tyto možnosti všek nemáme.

DosUllljstejižc1ensltélegitimacevýtvarnenavrženéZ.Sukemasložen-kukrocnímuclenskémupríspevkuminimálne30,-Kc~.Ovýšitohotoprí-

spevku byla dosti zAjímavá db.kuse: výše rocních príspevku se zdálCIL vy-

soká.aproto~pdvodneodJua.sovalacástka20...Kcs..t--rotožechceme

asi 4" do roka vydávat pro cleny informaclÚ bWtetln "Náš '1'urnov", kde

né.ldady na poštovné. papír ft tisk delají 2 - 3 Kc. za císlo, stáli jsme

pred otázkou, zda budeme casopis prodávat. nebo zda bude pro cleny

zdarme.Zv!tezi~ druhá alternativa: bylo všek nutno upravit clenské pri-

spevky a tak, pokud jste je zaplatiU. dostanete první cS810 "caaopisu

zdarma. Pokud' jlllte priapevky noze-platili, Jste tedy dlužníky.BIKulturnícinnostSpolkujenejrozvinutejšíparalelníaktivitou.nechce
však konkW'ovatzabehl7Ý"m nebo vznikajícím kultumLon struktur6.m minulých

let, naopak. chcG j1.ol1 pomáhat. jejich cinnost propagovat a pro ne probou-

zet nezdravý nezájem verejnosti. Pod vedením prof; Jaromíra Horácka ji:!

pred dra.'mýml lety ;.;znik1y v 'I'ulTlO1ióe II Barevné stredy. které dávno pred

listopadem byly jasným projevem nové kulturní krve do fonnMn{ cinnostitehdynám.predkládanékultury.Bylobynesmyale:nBar.vnýmstredámne-
jak konkurovat nebo. je sup!ovat. Naopak: zájem Spolku je v tom. aby po-

dobné akce pokrac:oval.y a vzntJcaly. protože jsou príkladem, jek se dá kul-

tura delat bez státních do~cí. D61e pocipol:'Ují rodáci a pr6.telé 'Ttrmova cin-

noat peveckého sbol:U Antonín Dvorák, jehož clenové ne.ím zazpíva1l pri zc-

Idádán! Spolku" dále se aktivniúcastnUl pri poradu Hovory s 'I'GM v mest-

ském dlvadle,poráda:u1ho v breznu jako vzpomínka na narození našeho prv-

ního presidont.!1. Svou úcostpriaUbi.l1 zpeváci. i pri atudentském maj6.1esu

1. kvetna. pri o&lav~ch 105. výrocí založení turnovského musea a zejmé-

na koncem cervno. pri sjezdu tumovských rodáku a prátel a to jak v dl-

vodl~ 21. cervna. te.k pri Itobotním gela-progreunu v letním kine;-

4

I'

"

Je samozrejmé, že Spolek l'odákl1 a prátei je v úzkém kontaktu Ii divo -
delnlky spolku Antonín Marek a predpOkládáme. že bude pokracovat I

nadále. práve te.k jeko paralelní kulturní cinnost Ii 'I'urnovským kulturnSm

strediakem, které s námi pod novým vedením dobre spolupracuje o vše -chnyakceSpoJku,kterésezatím\U.!t:ut~~!'1Uy.konelyse..,ú:tkéspolu-
práci s tímtostredIskem.Vrubricekulturníhokalendáre"Príznivcinašehomesta"jeturnovskáv-

rejnost informována o prípravách na ajezd -. rodák& a prátel 'I'urnova~- 'I'en-

to sjezd bude zahájen v pátek 21. cervna v 19.30 hodin v mestském dI-

vadle kulturním progre.'lUtm. Dalšího dne v sobotu 22. cervna se sejdeme

v9hodinnahrbltovesevzpomínkounazemreiérodáky.V10hodinbu-

de zahájena rada výstav. V)wamícl zahájí výstavu svých prací v museu.

žáci umelecko-promyslové školy budou vystavovat své práce v prostorách

své školy, amatérští výtvarníci v nekollka trídách základní školy ( chla-

pecké)avýsledkysvýchpracís.sne.dpochlubíihotelováškola.gym-

nasium a také ostatní školy. Hotelová škola sllbuje zajistit stálé obcerstve-

n! a museum priprav! výstAvku o starém '1'urnove. 'I'éhož dne bude v rež11

musea v Dlaskove statku v Dolánkách zahájena slavnost letnic se stol'o-

cesltým jarmarkem. Vecer v 19 hodin dojde v prírodním kine k slavnosl:rÚoomusetkánírodáku.aprátelsbohatýmkulturnímprogramem.obcerstvenímatombolou.Vprípadenepríznivéhopoca,..íbysetotosetkáníuskutecnilov
blízkésoko1ovne.Vnedel123.cervnaránosezájemcisejdouvzámku

Hl:'Ubý Rohozec k ukázkám historického šermu za dcaati hudebních skupin

a snad I s mÓdní prehUdkouOPro cleny Spolku bude zámek ote,'ren zdarma.

Téhož dne dopoledne v 9.30 hodin bude v chrámu Panny Marie slavno."

ni mše a zájemce o turisUclcou prohlídku okolí wnožní autobusové zájezdy

podle prání za doprovodu clenl1 turistického klubu Sokola.

Odpátku21.cervnaod12do19hodinbudezajištenainformacníauby-

tovací siužba v Cedoku no ~.t! Ceského ráje. v sobotu a v nedeU od

8 do 18 hodin. Návštevnfict1m sje::du bydltctmmimo 'I'urnov pripomínáme:

Máte- 11 zájem o ubytování, Uo.oychtene hlaste své požadavky na adr. su

Vl"-sta Jansová. Alej logU 695.

Po celou dobu soJezdu nabízíme tak svým clenl1m znacné množství kultur-

ních ekcí. proto bude pro Všechny ekce jednotné vstupné 30... Kc. plat-

né pro všechny 3 dny. "Vattl!)enku", která bude prekvapením, si bud.te

MCXi.'ikoupit již pri pátecním divadeiním zahájení, pak v sobotu v Cedoku

nebo pri zahájení výstavy v museu. Kdo nebUde mít zájem o všechny

cásti kulturního prog:-amu. bude si muset koupit vstupenku pro každou akci
zvlášt;
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Dallt reálnou skcl .e ukosujo .naha obnovit ne turnov8kém ném~.U

kolnu. Vzo1 si to ne starost pen KreJ... který také jako první prI-

spel do ebfrky, protože Ilnenfnf kryti bude nejvetiSm problénaem. Po-

kud chcete priapet ne tento t1fel, .toft poa1et penfze ne ~ealo naaeho

konto 53647 -588 poitoYrú poukA_ou o do nabriky "voriab1lnf symbol"

nopaatKAŠNA,práv~takjekonazedn.(.tranupoukáskydozprávy

pro príjemce. R.e11zad koiny pri8lfbl1y HoHce.

C/Paralelnf.trukturyik0i8Mavid.ck'hoživotaztratilavposlednf

dobe' viW vtsnom, I když se iIm. .. iIcolaml spolupracovat pro-etredn1ctvflnufJteldM.Kopo1a.Z.S'*o.'1'urnov&k'"škotypripreY\I,J(
MoJále. no 1. máje, seJm'no 88ucIentI gymneeJa, k cemu! chceme pri-

spet obnovenb Met81kova, pomnOcu v perlu Ii podOet .e I no orgen1aocl.

HlaVftfelovozdeviolepcnec:hámemIad'98.ZaapotLapráceškoljame
zo~aU s t1pravou parku.

MllI Jame v p16nu u8kutecnlt pfednéiku akademického ma1G'e :!ate~,~proprO1&V8Jk'mnoisMt1k014do~.""aplám.Q.metutokul&t8rnf
událost až ne podlila.

'D/ 1nI00000Gnf ayatém nožeho spoDe'" J. d4n zaVad obcaan!ku, J-

hol " po Pul d.bat, n6~ .. pr b1 .. ust4UIna nás",
NA!'1'URNOVabud. vyc:h6At u&1aza3mi8lce.'Dorad8kcniredybyl1svolenidl"ltm8ftuelHubtmca,KaM.Knop,dr.Fr1IntilekNov~,
Zbynik Suk a JIH Zelfc. &Jr. Nov4k .. \IYOIIIpoahlpni zpracovávat pro

néI caaopu. Y'tDnOllln' po"'"" tumov8lc' m1nulosd, kt.'" chc: postup.

ni IIrV8feja\ovat. Jln4lc o clnnoaU Spolku pil. e .e_tnI UaIc"-Jat...

PoJI.eNlc' J1aty, ale I Ubereck1 R..IOD a 1IIátnIc. byla I v e. .l'ollh1a..
se studia..,.

a;Iv,w'lo' peNl4ilnt ekoneaa1lN .. n4m "bpilnl neclef"'. ctMUa SohlA.

MCtn' ataroaU J_ou .-ft . l!1enak1ai pfteplWV, s l1nenocrv6nlnsn.jnúlnIJ.tch
ada1nIátratl\mfáh Y9konA. poJ..,... 8P. Jinak J... .p~.k b.. v9dI&e!ntch

ambiol.aproto18418...bellMCII'IIUk"'i~para18nfpoUtldcou-tftIk-

tuna .
11"V'lehni.. es.. dem"'.. .. tele,ta&íjedna' tapokud..

pHJ8dft6nt"vfbal1aobJ"'J"'.~oJ~,~to...toh.V.vfbONtekwt.ftMra81'016JIII

oaobH' tak I16Ndw-.. 10
A,."oY4nIftobohAuu$.IN'OU.káVIalb.tMf.",.d'nato...bV"'0IIJ""""""...oHnt,

va. ... haa.. pRbUlUa tNotwabUaa!.pl'O8thtll,..,ftl81.,...POdac4ti,MW11"""--.......

vro II ..." 8. ..ed...

,
.
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Významné postavy turnovské minulosti------------------------------------
Sondy do minulosti mesta z pera PhDr F. Nováka

MyšlQnka. že " Národ bez historické pometi nenl hoden svého jména.

(Scl!enicyn).platíIp:oospolecenalvímes~.Hledejmeprotovmi-

nulosti našeho mesto poucení pro sebe I pro své deU.

Ph.Dr. Jan Pato~ka- - - - - - - - - - - - - - - - - --
Tento nejvetší predsta"itel naší povále~né nemarxlsUcké fUoso!Ie pro-

žI! v '1'urnove jenom první 4 léta života. Narodil se v '1'urnove v roce

1907, v roce 1911 se stehuje Patockova rodina do PoUcky. Po .tu -
dUch v Praze I v zahranicí se stal vtznamným žákem slavného zakla-

datele !1losoncké fenomenologie, moravského rodáka Edmunda Musee....

10. Jan Patocka žil jenom pro svou "filosofickou vedu." Pomerne brzy

se stal untve,-zlbúm docentem, pozdeji rádným profesorem filosofie.

Odr.1950do1'.1968apakznovupc1'.1972všakne.melpredná-

šet. '1'ehdy pokracoval dál v pedagogické cinnosti v soukromých pred-
nášk.ich a sem1n6rích.

Kdyžbyla1.i.1977založenaCharto77,nevrhlmuV.iclavHavel,aby

se Jako významný filollof stal - vedle dramaWca Havla a hl.torlka H.iJ-

ka - mluvcím Charty. Po delším váhání profesor Patocka návrh prijal,

uvedomil 'si po vzo:-u Sokratove, že fllos00. se nedá oddeUt od vyjád-

rení v1e.strúho mravního postoje v konkrétní situaci. Jeho srdce nevydr-

želo dlouhotrvající VÝlilechy no státní bezpecnosU. které pak následov...

ly. Zemrel krátce po jednom takovém výsleChU 13. 3. 1977 ve veku n-

celých 70 let.

..~~," -
~~~;::.",...-~---:~--:-,r~.

--

Vednech13.-lS.cervna,tedytýdenprednúl,sejdOU..prát."~.skéhoDubukoslovi700letzaloženíme_ta.Pribitopro.ež1to.UVY-

jde pubUkace "~eský Dub" . textem RudoUa Andela a Svatopluka Tech-

. ntJca a' s hÓdn~1fotog'rafiemi.Jaknámnap.alIng.MIl'oslavSchnelder,

starosta me.to ~eeký Dub.
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