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VýrocníclenskáSChu&.SRPT

54' koná v sollotu 23. IC!!lift& 1993 od 14 do 19 hodin

vwerestauraceKerelr.J.

Všechny cleny srdecne aveme.

KLÍCKESPLNENÍ VAŠICH PRÁNÍ
OSOBNÍKONTAKOMERCÍBANKYNOVÁFORMASPORENÍrocníúrokovésazbyplatnéod1.12.1992

N-Konto (krátkodobé) 2,50 %

Prémie u N-Konta 3% z minimálního zuatatku konta

T-Xonto (dlouhodobé sporení)

s jednoletou výpovední lhutou 11,00%T-Kontosdvouletouvýpovednílhutou14,00%
T-Konto s tríletou výpovední lhutou 14,50%
T-Konto s ctyrletou výpovední lhutou 15.00%
T-Kontos petiletou výpovední lhutou 15,25%

Všechnytypykontjsouúrocenyctvrtletne a úroky sepripisujíkevkladu.

Komercní banka - váš obchodní partner

Pro cleny vydává Spolek rodák~ o. pfátel Turnova vlastním nákladem
. redokC5ní rodou dr. E.HubickOo K.Knop. dr.Fr.Novák, Zb.Suk. J.ZajCc:.
RodInóm . více ~leny Spolku z_OáI'IIe jen jeden výtisk. .
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l:_~SOPIS RODAKT1l\ P&\T131 .prosinec '92

Vpodvecer 2 8 ríjna 1 9 9 2
sedíme trochu zakfiknuU v klubovní místnosU Spolku rodák~ s vedo -mimtoho,žejdeasioposledníoslavuvýrocízaložení~eskoslovenskérepubllky.Diskutujemeotom,jakJIoslavit.Sotvavnímámerozpornéná-
vrhy. pripomínky a názory, vnímáme projevy nervozlty a neklidu, proto-

že podtextem našich úvah je nejistota, co dál. Všichni clenové

výboru jsou Vf". veku, 'kdy pamatují oslavy výrocí založení ~eskosloven-

sk~ republiky v pfedválecných létech, kdy nás krome mládí spojovalo. Ieuforlf'snadej...mlvkrásnoubudoucnost.Jepravdo.,ževroce1937bylyoslavyJižrušenytrochupocitemstrachudanýmúmrUm.T.G.Masa--rykanekoliktýdn~pfadtím;Vdalšímrocejsmeprožívalikrizivdobepomnichovské.Zdásevšak,žeproUsoucasnosU'Jsmevšechnyobavy
snášelisnázectJkysvémuveku.Ad{kykrásnéanaivnívfre.ževšech-

ny ty bolesU pominou, netušíee, že hrozíc:t válka bude trvat tolik le~, že

IVnásleduji'cC dobe budeme prináiet obitU o. i. ne návrat demokro.U .-

ckýchsvobodbudemecekatvícenežp~stole".

Behem tech dalšíc:h krutých let jsme každý sám pro sebe vzpomma1 za--

10ženC republiky tam, kam jej osud zavál a to casto bez ohledu na to,

zda je toto datum v ka1endáfl cervene zaznamenáno. Vzácne jsme me-

n možnost vzp~enout 28. fíjna v kolekUvu, jindy jen v kruhurodlny acastojsmezttstáva1isesvouvzpomínkousami.VNIchdobáchkaždávzpo-
mínka byla oslavou.

Dnes nás krutá realita staví pfed nutnost zríci se svých pf...dstav o e-

lIstvosU ceskoslovenskeho státu - absurdní Je, že se to deJ- v dobeznovuzískanýchdemokraUckýchsvobod.PromejetodGkazem,žeanidemokracienefešídostatecneuplatnováníYGleobcanG.Nejsempfesved-
c",n, že k rozpadu republiky doeházt ze skutecné YGle jejích obcanG.
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Pokud ano, patrún:. k poražené menšine.

Zanekoliktýdne.budemetedyCeskourepublikoushoršícísehospodár-

skCIIIII situací. Musíme ožc!cl Slovensko a nemá. cenu se tvárit, že se nic

>." nE"stalo.., Stalo !5~< nec~ ,co se .nedá již napravit. 1I.1usúne se s tím smu-U.

Pokud chceme alespon tu malou cást své vlasU :::achrán1t pro demokra-

tlck6 svobody budoucnosti, nesmíme se symbolu 28. ríjna vzdát.Skulec-

nost, že dOliIS snášíme tyto ztráty ~re než pred 50 lety; Je dáno hlaV-

netím,žejsme:::estárl1avetšinaznássedosaženícíleúspešné,bo-

haté a demokratické republiky steží dožije.
E.H.

CESKÁ STÁTNOSTA28. RÍJEN 1918
ov " o

VNASEMSPOLKURODAKUJižpodruhévzalslnÁšspoleknastarostv:pomínkuna28.ríjen1910.NauAporAdán{tohotovec.u'.bylyrozn'ntŠzo:y.Vetilnavýborupodel-
ší diskusi priklonila se k návrhu Mirka Hakena vzpomenout na tento

slavný den ponelcu:l jinak ne:! di'íve.

Atakjsmev pálek 30. rtjna usporádali tento vecer ve forme besedy

a nazvali jsme ho "C:::eská státnost a 28, rfJen ,ti Vecer ::ahájU pred-

seda spolku dr. Jlft !olc. S velkým ohlasem bylo prijato vystoupení

klavtrnCho tria z Prahy veslo:ení dr. Ja:oomír Juna, Ing. arch. Mllan

PavU\c a Ing. arch. Bohuslav Dvorák. S proresion6.1ní Jistotou zahráliklavírnítrioJ.L,Duli;Í1<a.Škod.a,ženámneconeprldo.l1,sHblUnámprf-
davek prfiite.

Navýšeuvedenétémav druhé cásti vecera hovoril se svými hostydr.OndrejemHumlem,poslancemFS,Stanisl~wernPenickou.poslancemCNR,starostoumestadr.VáclavemŠolcem.profo!!soremgymnasiaMiro-
slavem Vávrou, Václavem Jenšoo.fským a dr. Jaromfrem Junou 1'-doktorCeskoslovenskételevize.moderátorpopulárníhoporaduCotýden
dal, Otakar Cerný. Volba byla víc jok správná. Vecer mel vynlkaj(cf ~pád,

všichni diskutujCcl se plne- zapojU! a velmi dob::e sekundovaU panu redak-

torovi Cernému. Hovorilo se o vzniku našeho stl\lu. o významu 28. ríjna,

ale hlavne také o naše SOUC4snOSu. '1'0 návštevnfky vecera zaujalo ze

všeho nejvfce.

Ataknaše krásné dIvadlo zažilo opet hezký vecer. Obecenstvo bylo pl-

ne spokojeno. spokojeni byli i naši hosté. a proto sl myslíme. !e jsme

našil správný recept na porádání oslava vzpomínek stl\lního významu.

Jedine nás mr::í, že cestu do našeho divadla nenalezla opet naše mládeŽe

'1'ak snad pHšte.

2.
M.H.
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4OOTURNOVSKÝ

HUDEBNÍ VECER

~~~~~FJ~~~~gJ~
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,Vmestskémdivadleseve$tredu14.ríjna
scházeli milovníci a ctitelé vážné hudby na

9lavnolitní koncert. Vítalo je hezké prostredí

turnovského divadla, kvetinami slavnostne

vyzdobené jevište, na jehož pozadí byloosvlUenocr.lo4CO3eznakem'1'HV,Pri-
pomínalo všem, že v '1'urnovi .e porádÁjiž400.koncert1.'HV,aL:obylojistid&-
vodem pro poradatele '1'urnovské kulturní

stredisko a Kruh prátel hudby, aby byl

tento vecer zceta mimorádne pripomenut.
.. v

Vecer zahájil litarosta mesta dr. Václav So1c, kterýpredeviím vy-zdvihlkulturnípríAOShudebníchveceNpromestaavrelýmislovy
ecenil záslužnou práci všech organizátoro koncertd. ktCtré se v 1.'ur-

nove konají již 50 let.

Pe celý vecer potem znela krásná melodická hudba prednesená. mi-strovskýmzp&sobemSukovýmkomornímorchestremzPrahy.VmysU
pametník&, kterí se zaposlouchali do téte hudby, letely jiste vzpomín-

ky na minulá léta. Ctyri sta hudebních vecero - ctyri sta setkÁní

. krásou nejušlechtilejší - s Paní Hudbou.

Jak to vše zac41o. Dr. František Žídek, profes.,. turnovského gymn...

zia, prišel roku 1942 . myšl~nkou konat v '1'umove pravidelné komor-

nf hudební vec~ry. Poradatel~m techto kenc:~rt& tzv. Hudebních _tred

se stal komorní odbor Zpeváckého spolku Antonfn Dvorák. První kon-

certsekonal~5.dubna1942vsálehoteluKarellV.Tatolohudebni

streda, na které hráli dr. František Žídek (housle), Jaroslav Hauft

(klavír) a 'rumovské kvarteto Fr.Zemek, R.Muzika, St.Dro_"n a Zd.

Juna, byla pred::vestí všech daliíc:h kencer~ a posetiji i Dvorákových

'rurnov& a Sychrov&. Pocátecní pravidelnost hudebních stred byla vše

roku 1943 po _edmém koncerte ::álcazem nAcisUckých, úrad~ z_tavena,

Po Kvetnové revoluci 1945 se uskutecnila 27. cervna 8. hudební

.treda, na níž .píval Beno Blachut a ženský a mužský sbor Zpevá-

ckého spolku Dvorák. 'rak byly znovu zahájeny koncerty vážné hud-

by, které od 21. koncertu nesou nÁzev '1'urnovské hudební vecery.
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Vcelo poradl:\t~1ského výboru stÁl prof. Jan Choura. :ta j~ho= vedení

dosáhly '4'HV vysoké umelecké úrovne a velké obllby. Repertoár

konce~ byl velmi pest:-,;, j:)osluchacl se seznámili se vsemi r-ucební-mlformami.Zpívallinašl.nej!epiípevcI.peveckéspolkyapevecké
ucitelské sbory. hr4.U vynIkající instrumenWní sólisté, komorní sou -
bory a sy::afonické orchestry. Ceská filharmorJo hrálc v Turnove

ctyrikrát. No~c.pomenuto!ný::a :a:t&stane jisti její konce,'t lS.ce:",one 1953,.,

nanemžvsokolovnizaznelyviechnytflslavnéDvorákovykcncer-ty:houslový.klavf:-nía'\!lolone~l!ový.NaTHVúcinkovalo5Ozahra-rJeníchumelc~JUt13zemi.MezinunibyliSvjatQ&1avRlchtcpi".M~U-
slav Rostrópovic, Richard OcinoposoU, Ida Hoendlo..ró, Datle! Kt"au!t,

Friecldch Gl.:!da a rada doliíCh. Prostrednictvím techto u:nelc:.1 prool-

1;410. povli:>t o h:.:dební kulture našeho mista i do ci:!:!ny. l:'rar.co..izskývlolo:"lceUist.=.Pau!Tcriellornapsclr.1955dopemctníknihyTHV:,"Ká~bychbylr1:.\dejibásnfkc-mnežhudebníkem"OpEivovcltychperem
pt&VI11=-.,o tohoto kou%Et!.."1ého kraje a srdecnou povo.hu jeho oby,"at!!l.
%ejmóna clent& Dvc::ákc.. pi'6tel francouaské kultury. Pr6.:f!'lé, c!oLiflirn.:e

Vás op't navaUvím a b~de>me spolu znovu hovorit hudbou 1 jinok. a to

bude oicou:1ující".

Taká turnoviiti réc!é.ci s úl!.pechem vystupovali na Th"V. 8yl",- to bI1ercela

MachotJcová,KarelStro:e-,JAroslavHawt a mnohck:-Át Plvcclcý sborAntonL"1Dvorák.V'I".1951nAcviciloratoriumSt6batmate:-odA'ntoní-naDvorákaaprovecUjevci1rlunuPannyMede8esólist}-Národníhod..ivadk\L.Cc;rvinkOVOU.M.KrÁsovo\AoB.BlachutemaE.Hakcr.em.Rc!cu
1952 spojenoi sbory tl.L-:1ov!iký Dvorák a pražský }-l~hC'l zpívaly Dvor~-ko"'JSvat::br.íkc~il<:,Iicrc:h~stremFOKpodto.ktovkol.1dr.V.Smcté.eka.100.THV!:JekonoJroku:.95"vpreplnen.sokolovn(;e.MorcvskÁf1!-
ho."'molÚe rízená F'r::'"1Uikem Stupkcu hróJa DvorÁk~'Y !\.ym!onic!"ó sklad-byAvio1oc~Uo...ýkoncert.kt.rýpredneslDaniel~e.fre.n.
Roku 1962 piívocký sborAntonín Dvorák prerušil z nolco.:1ka d,t&Vcdt&

porádání, ko."'1cert:.1 a toprve 1966 skdy byl ustaven pr~ Tumovské::a kul-

tumlm stredisku Kruh prátel hudllty.- který nAvÁzal net:'ac:!!clTHV,bylykcncertyopitze.hójeny.PredsedouKPHsestelAntonfnKrc::jcíicskterý
svou cílevedomou prací dosáhl &Davuvelmidobrýchvýaledkt&.Na200.".THVhrá1avk1ne';Ceské.tUharmon1erízenáZdenkemKoi1erem.300.'l'HV
byl uspofád6.n 1981 a hrál Symfonický 01'Che5~ Hradce KrÁlové.Anyníj.tu400~'!'HV.Sukt&vkomorníorchestrnajehoz&vel'eahl"óJDvorákovuSmyccovousCt~n6.duEduronadjc,kodíkvie..,-kt~rísesterel1petdesetiletío'zdárnýp~behkoncertltTHV.
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400..THV skoncil. Posluchaci poUeskem a kvetinami odmenili úcinkující.

ktelí pridáve.jí jeiti Cardói e. do pamutní knihy zapisují :- Két !ly dnei-

ni koncert zl1l1echa! vpc~luchacÍ<:h tck príjemné vzpomínky, jak. .,.
budeme vzpornrnat na pró.telskó publikum ne.vozující tu krÁsnou atmo.-

sf'ru400.THVI"

Zhe.s1e. sv-Ua v divadle .poslední po::sll.1chacl odeiU. S potešením bylomožnoze..namene.t.žemezinJmibylaivelkáradachlapc{aadlvcat-Ukt&základníumelec!,éškoly.Snadjepovedetatohudbajednoudo
koncertních síní.

Mnoho zd aru do dclií stovky i l<p
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-,.-=e ---:c~~$NADACE"ROZVOJCESKÉHORÁJE"JETAKÉVECÍTURNOVSKÝCHRODÁKU
.

Dne 25. z""í 5chváJi1a I" a d a Sdružení obcí, c. m.llt Ceský r'"

vzniknaciace,její:n6.:ir:evctemevtitulkut'tozpr6.vy.Vne-,

lco1l1ca málo nÁsledujících dnfO.ch se poeari1o získat p:"o tuto nadacinezbytnéleail$lat1vníostruhyadotermínutj.do30.cUísesUhloprlh16sitJIvPrazene.Ó'radivl6.dyCRdoskupiny!adatelt&opi'1-
dilení podpt&rných f1."'1~cních prostredkt& s: Fondu národního me.jet-

ku. ZD.kle.datelem i správcem této nadace je tedy Sdružení obcí a

mest Ceský ráj, co! 5e.:110 o sobejídodávápatricnouautoritu,dt&-
viry" hodnost. aviak i nejlepiií podmínku dt&slednó kontroly nad po-

užívóoúa spl"avovaných financních prostredkt& v prospech naieho Ce-
akého ráje.

--« -«---'<,«--,-,--- - o - -- « - -, - ,- -',,--

Zó,lIadynadac:o.resp.jajíhlavnízc."11irení,l~nejlépea

krÁtce vyjádi'1t temito okruhy zájmt& :

1) Pomoc pri ochrani ( nekdy užp~ozÁchrane) p.-:uDÍltek svetové

proslulosU a významu - JIoko jsou napr. Trosky - lIymbo1 naieho

~
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kraje. hrad Valditejn. ale i maloskalský Pantheon 4.1.. ale tok.

"aystenatický z.sjem a p.ce o stežejní príklady místní lidové archi-

tektury t' o staré letité stromy. památníCky. boží muka. sochy. kap-

licky. hrbitovy atd.

2) eí1evedomý rozvoj cestovního ruchu a turismu sa podmínek cdt-

11vé ochrany i1votního prostredí a za podmínky realizaceekologi-

ckýchzá_d.VtOIllsmeruprovádetsesnamovacícinnostokva-

1itách prírodních zvláštností naií lokality a vychovávat obcany ksamoarejmépéciojejítrvaloukrásu(namysUmámezejménannpr.
jednotlivé útvary skalních mest ci skupin, zdejší faunu a Ooru. vod-

ní zdroje, po~cky, rícky atd.) Chápat krásy Ceského ráje jako ne-

nahraditelný =droj bohatství jeho obyvatelstva.3)ZanejdGležitejšín.sstrojaoblastzájmunadacenutnopovažovat
širokýpro~ramku1t1.1rniosvitov.cin-

no s ti, usilující o renesanci historické kontinuity celého úze-míCeskéhorájeasamostatneijehojednotlivýchlokalit(napr.
'1'urnovska. Ceskodubska. Želeanobrodska. Mnichovohradiitškaaj).TímsepOkusitoobnovutradickrajeatolikpotrebnéhoa
zdravého loká!patriotismu u soucasné populace. Využívat k to-munapr.novéhopoznánívýznamuaodkazudelpi'edníchzdej-
ších rodák~, osobnost! typu prof. dr. J.Peke}e, prof.dr. J.V. Ši-

máka (histol'ie), prof. dr. J. Patocky (filosofie), KoVika (výtvar-

né umení) a dalších.

4) Konecne spotu s koncepcne rea1iaovaným cestovním ruchem a

turistikou o:-hmtovat se n4 moderní formy 4 metody regenerace

lidského zdraví (dcmó.cích i zahranicních návitevník~ Ceského

ráje) organizováním poznávacích turistických pochod~ a cest,

cykloturisUky. rady vodních spo~. táborení. golfu ap.

,
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Ztechtocí1~azámerunadac:e"RozvojCeskéhoráje"je

zrejmé, že jde o velký projekt. který volá ke spolupráci a k sjed-

nocení sil všechny instituce, orgÁny, podnikatelt!', firmy i jednotliv-

ce, náboženské spolky, telovýchovo. a sportovní instituce v nalem

ceskorajském prostoru. Dost možná, že st!' tato idt!'a bude po ié-

tech totaIitárského privitismu a pHzemnictví zdát nekomu príliš vel-korysouasnadicímsi2:oblastifantazie.Dojakémírysemltžt!'
kt_rákollv její cást stát realnou, záleží ovšem na ncaí akceschop-

nosti, nesobeckosti a obetavosti. '1'0 jsou toii vlastnosti, které

" hory prenášejÍ. . . .. V.Jeniovský
DARRODNÉMUKRAJIj.tvorbanašehoclenapanaJ.L.MuUera,anížjsmeukázkusmotivemDlaskovastaUcuprinesUvminulémcísle.Autorst!'letos

vráW ze Spojených státu do vlasti. Spolku prátel a rodák~ '1'urno

va venoval svttj obraz a nyní hledá možnost bytu v '1'urnovi.

Pi'etiskujeme ve zmenšení dopis, který obdriel od nejstaršího cs.

deníku, který vychází ve svobodném sveti a který dokazuje, I.

propaaacní cinnost p. MuUera pro Ceský ráj byla znacná.

~~tcbo~lo\1ak1Baílp~tralb
Mr. J. 1. Muller

D

.
Hl

t I
P.O.Box50121,neennlasae

Cicero, i1 60650

Vážený pane Mullcre, 27. cervence 1992

na Vaši žádost o potvrzení Vašeho inserátu (adver-tising)vnašichnovi"'.áchVámsdelujeme.žejednacelástránkavNedelním
Hlasateli - Czechoslovak Daily Herald stojí 5400 (slovy: ctyrista dolaru).TechstránekproVášrodnýkrajbylonekolik,napríklad:TURNOVSKÁKASNAdne24.kvetna1992ZPAMl'n'fJ.DLASKAdne3.kvetna1992CESKtRAJ-Dlask.statek31.kvetna1992ROVENSKnZVONY-7.cervna1992DARRODNf:MUKRAJI-28."cervna1992,ajiné.TotojeproVašiinformaci.JinakdekujemezaVašispolupráci,ateší-mesenadalší.

Uprímné,
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REDAKCEDENNfHOHLASATELE


