
predemnazákladAkorespondence.Vsále,kdejsmeseshromáždili,probehlo

vzájemné predstavení, príjemné obcerstvení a již si nás naší ubytovatelé

odváželidosvýChdomovu.UnichpredevšímjsmebAhemnašehokrátkéhopobytupoznalizpusobživotavholandskýchrodinách,stylbydleníastravy,unichbylypredevšímzodpovezenynašezvídavéotázky.DruhýdenjsmepoznávaliReeuwijkajehookolí,tretídenhlavnímestoAmsterodamavprímorskýchlázníchScheveningenjsmesepokochalipohledemnamore.Dychtivejsmeprijímalitytodarypoznánísnašímpobytem
vHolandskuspojenéacímvícejsmepocitovalipohostinnostapécinašichhostitelu,tímvícevnašempodvedomísílilaodpovednostzanaševecernívystoupeníaprání,abysenámconejlépepodarilo.

Vriendschaps concerten -Koncertyprátelství,takbylynazványvecery
našich spolecných vystoupení na plakátech a pozvánkách.Vnašícástiprogramujsmechtelipredvéstprureznašímrepertoárem,uvéstzdeukázky

tvorby našich velikánu smetany, Janácka, Foerstra a predevším A. Dvotáka,

jeho!jménonášsbornese.ChtelijsmeSepochlubitkrásounašichlidovýchpísníabylijsmezvedavi,jakýohlasbudoumítuholandskéhopublika.Prvnívecer,koncertvnedalekémWaarderu,druhývReeuwijku.Obasekonalyvevelkýchprostoráchtamníchkostelu.Hledištebyloplné.Prvnícástkoncertupatrilanašimhostitelum.Celkemúcinkovaly4místnípevecké

sbory. Tréma se zvetšuje. Prestávka a ji! nastupujeme. Skladba za skladbou,

písen za písní, naši dirigenti Z. Chmelíková aK. Vonicka se pred námi

strídají,dávajínajevovetšícimenšíspokojenost.Myalecítíme,žejsmezaujali.Programgraduje.ZpívámepísenTecevoda,tece,sólozpíváZd.Chmelíková.Jejísopránsenádhernenesehledištem.Byltošperknašehoprogramu.Potleskbylvelkýaohlastaké.Pokracujeme.PoposlednískladbeceléhledištAvstává,tleská.cítímesedobre.Alemámeješteprekvapení

v podoba melodické holandské písmA Oe waterval - Vodopád. Zacínáme první

tóny a obecenstvo znovu tleská, naše dirigentka se obrací a diriguje i pro

ne.Zpivámevšichni,jevišteihledište.Vidímeradostidojetívjejichtvárích.Takénašeociselesknounaplnenyslzamiacítíme,žeslova.Zpevemksrdcisenaplnila".

Poslední den nám prohlídka muzea ješte dokreslila, co jsme už

vReeuwijkupoznali.Odpolednemámeindividuálníprogramysrodinaminašich

ubytovatelu-treba výlet autem, návšteva restaurace ci projížd'ka na kolech.Apakvecireknarozloucenoupoholandskémzpusobu,vespolecenském
zarízenínabrehujezera.Vpísních,tanci,prípitcíchjsmenašlispolecnou

tec. Hudba' a zpev opravdu nezná hranic.

Naši noví ptátelé ptijali naše pozvání do Turnova. Tešíme se, že je zde

vprí4tímroceprivítámeapredstavímeverejnosti.Kdyžjsmedozpívali

Valcík na rozloucenou a rozcházeli se, slíbili jsme si : Na shledanou

v Turnovel

Úcastníci zájezdu

Pro cleny vydává Spolek rodák~ a prátel Turnova vlaatním nákladem

. redakcní radou droEoHubicka.JoMaš.k. K.Knop. dr.Fr.Novák. Zb.Suk.
J.Zaj{c. Rodinám s více cleny Spolku zasíláme jen jeden výU-k.
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VALNÁVÝROCNÍ HROMADA

Spolku rodáku a prá1:el Turnova
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Valná hromada SRP'!' se kono1a v sobotu 23. ledna ve 14 hodin

.,restauracitiKarlaIV.Vsálerestauracese_šlo140našichclem1aprízntvc&.

staroskN4i sousedních mest Ceekého Dubu a

Hodkovic. kterí epoW .e starostou 'l'urnova naše snemování po-

zdravW.Ozp..trenívýrocní sch~ze se postaral Pevecký abor

Antonín Cvorák a clenové SpoJku dwadeJních ochotníkl1 Antonín
Marek.

'
t

'

J.,

Predseda spolku MUDr. Jirí Šo1c po zohájení schl1ze nejprve vspo

mnel na cleny. kterí nás v tomto roce opuatJÍ1: pen! Zdenka Drn-

cová. pan Joaef Me11ch. PGlú Olga MtWerová. pan! Jaroslava St.-

!dá ti panI MGrie Náprstková - Šantrochová z Londýna.

V.sv.zpráve pak polcr&cove! : Uplynulý rok byl PlnÝ událoat!.

ocekávánI. nBdejI I zto.lamánI a nedoprál chvilku kUdu. Rozpad sve-

tového komun!smu prinesi s sebou vývoj. který jsme neocekávali -
výbuch za léta nahromadené nenávisti. naclona11smu. rasismu. nAbo-

ženské lntolerancl. Krutost. ldei"OU vidíme dne. v bývalé Jugo&1avU,

predeí daie~o irni&Jlnoat1na~zaminulésvetovéválky.

Pro C4IskO61oveneko byl minulý rok rokem poaledním. Rozdelení je

za námi. starosti a'latávají. nových pribývá. Vedle techto prevratných

událo.U ve avete i u nAs doma všechny ty naše drobné staroBUvy-

padají úplne nlcome. pfesto však i ty malé místní zájmy a akce na-

šehospolkumajíswjvýznam.Prekotnýspádvývojevcelémsvete~l'~



máZAnásledekurei~odUdštení.Lidéžijíuspechone,nemAjínAsebe
cas, ve voJných chvOích sledují zprávy v ocekávání dalších novinek,

stoupá kriminoUtA. Hn'lzy ve svete námzevšednují-zvykámesinane.

Jen málo lidí j. ochotno prinést nezištne obet pro druhé.
(!1nnO5t našeho spolku (apodobnejetomuiudalšíchspolk~-Ovo-jtQcA,Marka,Sokola,Junáka)chcepráveisvoutroškouprispetk

tomu, aby se vztah mezi lidmi zlepšU, aby se zlepšil náš pomel' i k mí-

stI!.!. kde žijeme. k tomu. co vytvorW naši predkové.

H6\$ spolek se jmenuje Spolek rodáke. a prátei Turnova -název ji_te

l?'t<!tYYstlhuje plne rozsah našich zájme., neomezuje se pochopitelne jen

na mesto Turnov, ale na celý Ceský ráj - nebot- vždycky plaWo, že

'Tw-nov je :H'dCE!n<, <:!esk;ého ráje. I proto jsme se ve výboru spo.ikuQohod~i.žebyspolekjakocelekmelvstoupitdonadaceCeskýráj.T'ctonadacemá:z;ccílzvelebováníCeskéhoráje,ochronupi'Crodyi
pemátek a podpol:'U.rozumnéhoturistickéhovyužiti.Otomvásbude
podrobneji informovat pen ucitel Kopal, jeden z duchovních otce. této

myšlenky .Naminulévalnéhromadejsmesiperspekt1vnevytycUinekteréúkoly
pro rok 1992. Neco se podarUo. nekde jsme zt&litoii neco dlužni.

Strucne se o ne'š' práci. zmíním. Hned v únoru jsme navštívili SpolekYOodákuAprátelTurnovažijícíchvPrazenAJejichvýrocníschuzi
s koiekcí krásných dlapositivU ponA HAjQerA z dnešního Turnova.. kte-

rou vtipným slovem doprovodil pon Haken. Zvlášte ti starší - a to jsou
v Praze skoro všichni - ztohomeUopravdovouradostsespoustou
vzpomínek.9.breznaJsmeusporádaUvzpomínkovývecerkvýrocínarození'1'.G.

Masaryka. Prednášel prof. gymnAzia VávrA a ochotníci vzpomneU pá-

mémnanávštevuprvníhopresidentavTumoveroku1922.es.cervnabylaodhalenapametnídeskAing.JonuSkálovinAbudove
drívejšího sirotcince ve Ská1ove uUci. Autorem desky Je ak. sochar

Jaro_IAv Marek, o Jonu Skálovi promluvil pon ucitel Kopal.

12. cervnA jeme por'doU v kapU rohozeckého zámku vecer k 170.vý-

rocí nerození turnovaké básnfrky Marie V!Utzs1avy Ježkov4.' ::?IEtcf~panVojtechRón.paníAlenaNovotnáapaníEvaKordová.nAstAro-
bylé varhony doprovázela svou dceru I nadonou housUstku. pa,"'lí HJubUc-

ková ze ~elezného Brodu.Slov'em doprovodU pan prof. Jaromír HorácekNechybelaniPeveckýsborDvorák,kterýmimojinézazpívalF'oerstNvsborNAVaidštejnenAslOVAM.V.Ježkové.
2

'" '., , \, ,',..'" ,,\ ','." '" ,',\ o', " "" ,,' , '.'.' 'cO',",,', ,.""Ne.koneclétajsmemeUvplánuspolusPekarovouspolecnost!znovu
postAvitPekar&vpomníknapOvodnímístoveSkáloveuUci.CeláAkce
se však znacne protáhla komplíkovaným jednáním o vrácení mohutného

žu1ového podstavce, který je znacne poškozen, nekteré díly zcela chy-

b!omusíbýtznovuzhotoveny.TatoAkceaepresunujetedynaletoš-

ní rok.

30. ríjna jsme k výrocí vzniku CeskOa1ovenské repubUky porádoU vecer

nazvoný 28. ríjen e. ceská státnost. na nemž YyatoupU známý teieviz-

ní redaktor por. Ota Cerný spolu s po&ianci Hwniem a Penickou, sta-rostoumeste.dr.V.Šolcem,pányprof.Vávrou,Jenšovak'ýmAdroJu-
nou. PrAžské trio HOPAKAJtJ, jehož clenem je ptéve cla.J. Juna, dalo
tomuto veceru slavnostní ráz.

-~:,,~~'
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Nákladem spoJku byl opraven hrob dlouholetého reditele kOru e. sbor-
mistrA Zpeváckého IOpOtkU Dvor6k pane Joaefa Kuhne. . Medenou de-

ku ne. hrob zhotovU clen ne.šeho apolku pan prof. Zbynek Suk . Hrobbyljižzce1c.zApOl'll4.nutýahrozilomuzrušen!.
Mesto '1'urnov navázalo v roce 199:!- ofici6.1ní prátelství s h1:JllandskýmmestemReeuwljk.Vtomtomestebylavytvorenapobockanašehospolku
prátel Turnova. Jenání mezi obema mesty byle po dOhode presunuta na

oba tyto spolky. takže náš spolek zastupuje oficiálne. v HoLandsku 'I'UI".

novoKontaktyjaouvelmicilé.Vminulém roce prožUe.siotup§rta20 etudent&turnovekýchstredníchškol,nApozván!nai!chprátel,1.prázdninových
dne. v Holandsku, Nul prátelé pripravili pro deti krásný program jClk

pro poucení, tak I pro oddech a hradUI všechny nákiady spojené Ece!:"touIpobytem.MezimlAdýmiUdmiobouzemivznildenové.práteiství.
Již po dva roky prijeli naš! prátelé z Reeuwijku no. svAtého Mikuláše

do Turnova s bohatou nadílkou pro naše žácky prvntch tríd 6 deli ho-

pite.Usovoné v nemocnici.VlétebylavReeuwljkuusporádáne.úspešnávýstavaoživoteadíle
J. A.~9menského a výstava o Turnovu e. Ceském ráji. Pro letošní 1"01,

st' pVtprnvuje v Muzeu Ceského ráje Holondské dny v Turn.ove epojené

:;



IImalýmjarmarkem.Nokvetenjeprlpruvov6nzájezdPitveckíohosboru
Antcnín DvQr61c do Ho1endako, kde budou naši clenové hosty tamejšího

peveckého sdružení Vlvace, Sbor Vlvace prijede no oplAtku Iconce.rtovat

k nám.

Pro minulý rok jame men v plónu podDet se na úprave Mlku1Ašského ob-

cti. Chten jsme. oby se lStolo :nístem, kdebysiléte cetní návštevníci

'I'urnova mohU stra..',ou ruchu a smogu v IcUdu trochu oddychnout,protože

né.me$U Ceského ráJe to neumožnuje. Doeud však není dokonceno oprs-

vs MJku1ášského kostels . 'I'eprve po jcjCm ukoncení bude možno némo...

Ucko pred koetelem vkusne upravit. Veríme, že- mestský úrad nás v této

akci podporí,NámesUCeelcéhot"ájejesWeještevelmineutešene.Dokoncenajestav-bo.-neprávenejzdarUejšr-domuU:::lc.téhoberénk:L,peknevypcaárad."Uce1sousednídWn..o,.grobanky.DobrevypadáihotelKo:'W'1ní
princ, sporitelna I kostel sv. Františko. Nad ostat.'1í cást{ námestí všakprešlapujemebezrGdne.Námeatlsestávástálevíceneobyvatelným,víc
a více prlpomlná autodrom s nesnesitelným hlukem a nedychatelným vzdu-

chem hlavne v dopravních šplC!kách, ale I v noci. 'I'llmOV nutne potre -
buje rešení neúnosné dopravní situace. omezení p~Jezdu nt!ikladnCmI vo-

oz:y stredem me&ta o omezení rychllosU.

D&klodný zákrok by potreboval I hrbitov u chrámu Panny Marie, hlavne

jeho dolní cást - t.zv. Vojenský hrbitov. Je to náplní technických alu-

žeb mesta, ktert bude nutno k této práci doUaclt. Sami provádúoe zma-

pování hrob>~ všech významnýCh rodák~ a osobností na tumovském hrbi-

tove pochovaných a snažíme se pokud možno :u.jlsUt,aby byly v por6.dlcu.

Vletošnímrocebychomrádiusporádali nekcUk: prednáškových vecer& -
pravdepodobne o Karlu Klnském, diskusní vecer na aktuální téma. setká-

nírod6lc~,pouzevšakjednodenní,snadUKarlaIV.,nebonaŠ.trl1ovsku.
Rádi bychom. aby se pri r&zných prDe~tostech íca uplatnila tumovská

kopela pana Sedláckft. Spolu s Pekarovou spolecností konecne Instalovat
pomník prof. J. Pekare.

Bohužel cas kolem nás utíká mnohem rychlejI, než steLcCme své plány re-

JlZlUsovot .Ataknekdysetrochuobáv-žebycho.-npotrebova11neko-UkIcrížk.1ubrat,abychomtovšechnoještezaživasUhU.Protobybylo
dobre, aby se vás co nejvíce aktivne zapoJUo. Získávejte do našich rad

nové cleny, mladé Udi.Rádbychpodekovalvšem:zavykonanoupráci,clenWnIneclen&m,všem
nám pomáhají a nás podporuJí. Dekujeme za podporu našich snah pred -
staven.ivu mesta. všem práte1&m e. spr6teleným spo1k&m : ocbotník&m

z AntonÚ'1a Marka, pevc&m Dvorákovc&m, pracovrúlcWn Muzea Ces-

kého ráJe, mestské knihovny. 'I'urnovskému ku1turrúmu stredisku. So-

kolu,Junáku.Vneposlednírade I klubu duchodc&. který nám umož-

nuje ve s~.ch prostorech konán! sch&zí.

VerCm, že spojenými sl1ami prece jenneco dobrého udeláme.

Preji vám všem pevné zdraví. chut" do života I do p:-áce .

-----

Nahlavnítraseodnádražíknámestíjesoustredenavetšinaobchod&

o chodec Je zde vystaven pri nákupu na každém Icroku r-Iz1ku zranení.

c! dokonce života. Zde Je nutno vytvorit ;Eonu, kde není clovek auto-

mobUem hrube utiskován. Námestl se musí stát vizitkou melita,hletorl -
ckým jádrem, Icam bude patflt i kašna n6.s1ine zborená lcomuniet1clcým

rel1mem. Její znovuposlavenf bude I symbolickým skoncovér.ím s komu-

niaUckcu mlnuloatl.

~odo mest vzn11c1ých ve stredoveku melo i cást židovského obyvatel.

stva. Po nich zdstaty historicky cenné staré hrbltovy.vetšlna z nich by-lonená"Totnezniceno.Unászdsta!židovskýh~bitovpomer-nedlouho
zachován. NejhrubeJI byl porušen až stavbou silnlcn!ho mostu od Jicí -nopresJizeru.kterýzatCmkonceslepemezipenel6kysídlište.'1'0co
z~sta1o ze židovského hrbltovo zachováno vše.1c stojí za záchranu.Ztw'novskýchžidovskýchrodinneprež11skoronikdo,kdobysemohlOtentohrbitovpostarat.Bohuželanipražskážidovskáobecneníachop-nazojlsUtvšepotrebnéamym&žemeprovádetvšechnyakcenohrbl-
tove jon s jejím výSlovným souhlasem. Zdá se však, že $e tato situace

_zlepší.

Po projevu predsedy spolku podali strucn~ zprln."Y funkcionári výboru.

JednatelAlešSvobodauvedl,žespolekmápres400!len4,ztohoz'I'urnovona200,zostatníchevropskýchstá~50,vAfricE:=tje

1 clenkA, ".Au_tráU1 1 clen. v Sevemí Americe vcetne Kanady je10C!len~.OstatníclenstvojezPrahycoostatníchmístrepubliky.Polcladní~právauvádí,žemimoprovozníchOnoncfsenoúctuna
vybudování kašny shromáždUo zatím pres 100.000 Kc. Snad se to

zdá dost. alE' ne. obnovu kašny se sloupem to zdaleka nestaC!í.

Po zprává<:h funkcionáre. co dalších projevech byl zvolen nový výbor

SRP'I'. který doznal jen malých zmen. Predeedou byl opet zvolen

-<MUDr. JJrí Šolc.

Ir
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TURNOVv

LETECH 1900 1940
'I't.lf'r\OV.sKUonovýchm'8tnich1okrp.snÍl:hInstituci.5",,"~novu~ci&..lež1týmsprávnímcentrEm.j~hožživotpostupnenavazovalnanásUne
zpretrhané úspechy doby predvá1ecné. Povzbuzení v tomto smeru by-

latakénÁvštevaprvníhopresidenta'I'.G.Masarykav'I'umovedne

17. zárí 1922.KpostupnémuhospodárskémurozvojiprIspívalpredevšímtradicnívý-
robní obor 'I'urnovska - kamenMství. 'I'umov se stal jedním ze sve-

tových center broušení drahokamd a obchodu se šperkovými kameny.KnejúspešnejšímpatrUyfirmyF.Šlechta,HermanoPalma.J..'lifay.
F.Krou.adolší.Vroce1935vzniklaStoniceprorozbordrahýchkamend.Navysokéumeleckéúrovnibylaodbom6škoqšperkarská
s výjimecným postavením v celé strední Evrope. Rdzná ocenení za

kolekce jejích výrobkd na mnoha svetových výstavách jsou toho do-kladem.KnejvýznamneJšf.'npatrilazlatámedaile.'udtilenáškolenasvetovévýstavedekorativníchumenívParížiroku1925.
Úspešne prosperovaly také podniky zamerené na r&zné obory leh -
kého pnlmys1u - optika - . provaznické výrobky ohudebnínástroje.nábytek.výrobkycihlárskéadolší.Naokolnízemedelskézázemíby-
la napojena výroba potravin.

Ddležitou a necUlnou soucástí tohoto rozvoje se stal I turistický ruch.

Predevším z6s1u.'1ou Václava Kudmáce. redaktora místních týdenOa1

Pojlzerské Usty a Hlasy pojlzerské. byly vydávány turistické mapy.

adresáre. pr&vodce a pohlednice. Pro potreby návštevníkd Ceského

ráje zrídU první informacní a ubytov-,cí kancelár - turIstickou popta-

v6.rnu ve svém dome v Nádražní ulici. Podobná! lnlormacní kance-

~~-:;.:.~.., .'.

.
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Vmesícíchbrezenažleveten1993seuskutecnilavMuzeuCe8kého

ráje výstava 'I'u."'fIOV 1900 - 1940 jako druhá cást volného cyklu hi-

storie me&tc..

Výstavu zahájUa pracovnice muzea paní PhDr. Hana Maierová.

Mesto 1.'umov se v prvních deaeWetích dvacátého stolett#1ky tradlcI."U

století minulého rozvíjelo ve výz...amné centrum Ceského ráje.TvÁrmestasepoaa'chitektonlckéstráncepocalAzásadnemenitna
prelomu století. Po predchGzi prestavbe rednice ( 1894 ) se pokraco-

volo ve stavebních úpravách okolních dom~. Byla zazdfvána pdvodnipodloubí~vyrostlybudovynové.Odroku1907zdobilacentrum'I'ur-
novamestskásporitelna.DaLiírozsáhlávýstavbabylazamerenanapotrebyškol&tví.VeSké.1oveulicibylapostavenachlapeckáškola
11905 - 1907/ a o dva roky pozdejI byla v secesním slohu vybudová-

na škola odbomá / dnešní SUPŠ /. PozdeJi v dobe mezi válkami z(..

skolo novou budovu na VýšJnce reálné S}-mnoslum a zÁkladní školství

obcheWc moderní stavba dfvcí školy / 1930 - 1932 J. Prosperi-

ta mílOtního pnlmys!u umožnila prestevbu nebo zcelo novou výstavbu

výrobníchaobchodníchobJek~.Vokrajovýchcástechmesta-nad

k_ámaml a u železnicní zastávky - se 'I'urnov rozrostl o modemí vi-

levé domy.

Tragick)-m meznikem ve slibném rozvoji mesta na pocátku století byla

první svetová války. M'obil1zace. strádání civilního obyvatelatva. zprá-

vy o padlých a pé~e o ranené privážené z bojiš( provázaly obcany

'l'umova každým dnem. Ctyrletému válecnému kona1ktu padla za obetY

také stovka tu."'fIovských odvedene&.

Zásadní obrat v živote celého národa prinesl 28. HJen 1918.Zprá-

va o vyh1áif.ení aemostatného Ceskoslovenska byla prija~ nadšenými

obyvateil mesta I širokého okolí na zcela zaplneném námestí téhož dne

vecer.
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lál' byla v pozdejších letech umJote- prímo v prízemí radnice.

S hospodárskou prosperitou úzce souvisela kultumí vyspelost 'l'urnova,

vycházející z bohatých tx't!.dlc minulosti. Mezi slavnými rodáky nalez-

neme spisovatele. básn&ke, vedce, výtvarné umelce.DosvéhokrajesevželyVl"ace1ivýznamníceštíhistorikovéprof.J.V.
Šimák a prof. J. Pekar. Profesor Šlmák od dob svých studií venoval

až do konce svého života nezmerné úsilí ve prospech turnovského mu.

zea. I jako ucitel divcí školy v Praze ci profesor ceskoslovenské

vlastivedy na illosofické fakulte pecoval o rozmnožování muzejních sb...

rek. Venoval se také archeologickým výzkumfun a porádal mestský ar-chiv.'l'enmuposkytovalneprebernýmateriálkdílcímodbornýmstu-
diím a stal se i základem souborného zpracování dejin 'l'urnova. Šimá.+to.

vy "Príbehy mest4 '!'urnova nad Jlzerou' jsou dosud nejobšírnejším dí-

lem venovaným 'l'urnovu. Bohužel zachycují pouze dejiny do roku 1620adílmístopisný.KvydánídruhéhodOu,kterýmelobsahovatnásle4liu-jícíobdobí,jižbohuželnedošlo.Vroce1927získalomuzeumpo40
letech své existence velkorysým darem Josefa Bohácka a. jeho ženy

d&mveSkáloveulici,kdemohlybýt postUpne instalovány bohaté sbír-kyvestálýchexposicích.NatomtodOesenemalouméroupodOei
opet prof. Šhnák spolu s dalšfmi nadšenými spolupracovníky muzea,

predevším s prof. Varelem. ucitelem Polákem a dalšími.Ceskýr6.jmeldI1ležltémístoIvdOeJosefaPekare.Mládí.prožiténa
rodinném statku v Da.Umericích. vytvorUo trvalé a pevné pouto k rod-

:'Iému kraji, a to i pres bohatou vedeckou a pedagogickou cinnost na

Karlove universite. Již ve svých 27 letech se stal docentem a v roce

1905 byl jmenován profesorem rakouských a po roce 1918 ceských de-jin.Odpocátku30.letpGsobUvefunkcirektora.Kromeakademických
funkcí byl I prvnfm swostou Historického klubu v Praze. Rodnému kra.-

ji venoval Již svou první odbornou studii. Byla to HHrub6. Skála" a ne-

dlouho pot:Dm byly vydány "Dejiny valdštejnského spiknutí 'f.K.nejob-sáhlejšímdMmsregionálnítématikoupatrídodnesnedosUžná"Kniha
o Koatl ". Profesor Josef Pekar byl již v roce 1920 pocten cestným

obcansivím mest4 'l'urnova.

Osobno8U. kterou mohla široká verejnost poznat <1Ž díky premenám

posledních let a jejíž rod1štem byl 'l'umov, byl významný ceský fi-

losof prof. Jan Patocka. Jeho otec Josef Patocka byl v roce 1904

ško1nfm Inspektorem tumovského okresu. Vdobe svého tumovské-

ho pGsobení pecoval predevším o zvyšování vzdelanosti uc1tel& pro-

strednictvím ruzných kul'sI1 a pro školní mládež organizoval výstavy

výtvarnéhoumení"RodinePatockovesev'l'umove,vSoboteckeuU-

ci cp.242 . neradUJ tri synové, Fl'antliek,pozdejl významný mikrobI-

olog. Josef a 1eCervna 1907 Jan.'l'umovmeltakésvéliterárníautory.Ke8wšígeneracipl8tr1ULot-
har Suchý,Abigd Horákov6.. Bohdan Kominský. Poetikou CeskéhorájeseInspirovalavesvýchbásníchM.V.Ježkov6..Mezimladší-miautoryvyniklaskupina5plsovate~soustredenýchkolemliterární
revueSeveravýchod.Vestejnojmennéedicivyšlovícenež50

svazk1? autor.?, mezi než pa1rW Josef l<nap. František KreUna. ViJ.c-

lav prok&pek. Jan Knob.V'l'umovevycházelytakédvavlastivedoésbom&ky-odbornezame-rený"OdJeštedak'l'roskám"dom16.deBurcená"Radostnástud6.n-
ka~ Všechny tyto hodnotné vydavatelské e.ktlvlty se mohly realizo-

vat nemelou z6.sluhou turnovských tlskáNn MOUel'ovy a JII'6.nkovy.

Výtvarní wnelel '1'umovska zeloži11 z lniciat1vy akad. moJlh Karla

Vlka v r. 1927 sdružení, které neslo n6.zev 'l'umovské dílo.. S Vlkem

úzce spolupracovali Josef Varel. vynikající znalec kamenárských ume-

leckých obor.?, grafik Karel Klnský. jenž vynikl predevším v tvOl'-beknižníchExUbrls,adalší.'l'umovskédOosevmezivá1ecném
období významne podOelo na kulturním dení ve mesti.

Cinnost místních spolk& navazovala na bohaté trac:Uce. SpoJky ochot-

nický, zpev6.cký, okrašlovací, Sokol I Klub ceských turis~, Studen-

stvo turnovské svou bohatou cinnost! prispívaly k vysoké kulturní

úrovni mesta, které bylo skutecným srdcem Ceského ráje.

=
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VÝTVARNÉUMENÍTURNOVSKÉHO

Malíri Ceského ráje

KRAJE Pripomenme si i Karla Svobodu /1860 - 1932/ z Ohl"az<>.nic obUbenéh<i!>

portrétistu ve Španelsku Ii FrancU.Vminulémstoletím41ovallvnašemkrajicetníma1f"ri,kterésempri-
vedlanáhodnácestanebosesemvedomevraceli.Bylatorodina

Mánesl1 Antonín /1784 - 1843/, Quldo /1828 - 18801, Josef /1820 -
1871/ ,Amalle 11817- 1883/. Všichni podlehli kouzlu tumovské krajiny

IizejménaslavnýJosefsedalunéstkrajinounaHrubéSkálezasw

ho pobytu v roce 1868.

Významné práce stvorU v našem kraji i Hugo UWk) fJkvelá plátna po-pocházejízeštetceAntonínaWaldhausera~krajinným!~rásámneodo-o
tal ani Julius Marák /1832 - 1.899/.

'l'rosky vidíme na rozmemém obrazu "Pobití Sa&&11 pod Hru-bouSkalou",JehožautoryjsouMikoláš.<\oletš/1852-1913/.K.V..'V!a-šek/1865-1927/.V.Jonsa/1859-19151aV.Bort&nek/1859-
1913/. Svého Jana Krtitele vclenil do hruboskalských skal a les&

Mox Švabinský /1873 - 1962/.Vletech1903-1904hostilaMaláSkálaškoluHanušeŠwaigra.JehožžáciOtakarKubínaAntonínM-
jer tu tvorW se svým mistrem. Po nich na Maloskalsko zavftai i kr-

jinár Rudolf z Ottenfaldl1 jehož žáky byU i Vincenc Beneš /1883-1919/

a Karel ViJe /1883-1964/. který ac rodák z Horic se v 'l'urnove usa-dil.Vtradicižákovskýchvýpravzaceskorajskýmplenérempokraco-
val se svými žáky i Otakar Nejedlý /1883 - 1957/.Dokrajezajíž-
dí I '/ádav Špála 11885 - 19461, casto tu maluje VlastlmU Rada.

Kolik krajinárské kráay zachytily štetce našich ma1trd. ktei'f na svých

plátnech obdlvovaU malebnost našeho kraje.PricházelisemnatrvaloiU.kteríro&Wjinde.Sválétalc11dutrávil
v 'l'urnove vyniko.jící ucitel oS znalec grlU1ckých technik Eduard Karel tpresn(ýo.dokonalýrytec,mezijehožákyseradíiMoxŠvabinský.Vnedal4kéI..ibunia~eleznicižilvelkýkrajinárFrantaKavÓl\/1866-

1941/. který ani ve stárí nepouští svou peletu I), štetec z ruky. Ta-

késlavnáoaobnostgrafickéhoumení'T.F.Šimon.rodákzeŽelez-nice.senekolikapracemipoklonUnašemukraji.ZNovopackapri-
šel do 'l'urnova 10sef JeUnek. aby zde tvoril své umelecké dllo.

Je to pouhý výcet výtvarných indlvidua11t, podrobný výklad by za-bratdalekoobšírnejšistudii.Kblízkéhistoriiaksoucasnost!výtváJ'Woi
ne tvorby se vrátíme v nekterém našem prijitím cíale.

Krása o. rozma.."UÍostturnovské krajiny. její nezmemá pestrost, roz,.

hraní O"oviny a hor. staré zboren1ny hrad& a zámky. Uché brehy po-

tokCt o. Jlzery. mnohocetné útvary skhl. tichá lesní zátiší. to vše lá-

kalo cetné moUle. kteH štetcem. perem. rytinou ztvámW všechnu tu

krásu !,c1em nás. Turnov '" jeho okolí Inspirovalo ~elou galerii po-

stav mo.telt. kterí tvorW a lil'orí významnou soucást ceského výtvar-

ného kumštu.

Rodáci kraje, prostCl1doví nejmenovaní a. zapomenutí umelci jsou I),U -

tory jedinecných drevených staveb 'l'urnovska! napr. Dlask~v statek/,

~Le i t"..t'ard malova."lých betlémCt. obré.zk& na skle. drobných gklene -
ných hrícek I lidového nábytku. D~kazem této Udové tvorby jsou i so-

chy svatých od neznámých tWrc&, které jsou rozsety po našem tur-

novském okolÍ o. konecne i vkusne zasazený strom. který dokresluje

tvár naší kro.jiny.

Prvním skutecným umelcem je bezesporu 3Yijanský t"odák Jan Prousek

/ 1857 - 1914/. Studoval u náa 1 v ~emecku a v Turnove se usídlU

vdomeUceskéhogranátuavykonalpromestopNkopnickoupráci.

Postaral se o propagaci mesta, organisovel práci v muzeu, staral se

o uchování ráz~itých pojizerakých lidových staveb a projew lidové-hOumenínaúkorsvéhomaUrskéhonadání.Šírejehozájmílbylatak
veliká.že!ímochuzovalsamasebeazapomnelnato,coumelcepred-urcuje-nasvéma1írskédílo.Historiciseshodujívtom.žeJan?rou-

sek obetov41 svou cinnost pro radu spolkl1. Zdobil Jejich kroniky. psal

propagacní clán1cy do c_opl~. kreslU prOežitostné kresbicky, sbíral

výšivky. studoval lidové stavby a tyto studie i knižne vydal. Pro ju-bUejnívýstavu:1.891vytvorilceskouchalupu.namaloval"Ceskýsta-
tek v ceské vesnici v Pojizerí". známý a povestný Dlask(!v statek.

Šíre jeho cinnosti zpl1sob11a. že po sobe zanechal jen torzo maUrské-

ho dna opravdu velkého. vzpomenme napr. malbu ~tr<pu tumovské.

sokolovny. Obe'.cva! mnoho - to je skutecné ocenení dílo. Jana Prou-&keamysednespredjehodilemskl6.núnesvelebnouúctou.
Turnovaká me1ebnÓ krajina lákala i cizí umelce, stejne jako odsud od-

cházEtU mistri štetce do ciziny. jak to dosvedcuje život aeneše KnOp...fere/1844-1910/.kterýaenarodilvefrýdštejnskémysUvne:tosKon-cUvnárucímore.kterétolikmilovalo.jemužzaeveWsvéjméno.
10,!zsl~1i



!f~,~n-ekIlJl-a cr~ Kpeenna YijKRev~KÉijeD3Vli»1HVbreznuusporódeJSpolekrodák/:.aprátel'I'urnovo.vprostoráchMu-zeaCeskéhorájeprednášku"OdMAsarykakHavlovi"upro.ežltosti
narozenin'I'.G.Masaryka.

Pozvání na tento vecer prijal. unIversito! prof. PhDr. Pobert Kvacek,kterýpatrímeWpredníevropskéhistorikyproobdobíprvnírepubliky,
zejména ne. ceskoslovensko-francouzské vztahy a urJversltní prof.Jlrf

Froneic .Bterární historik, zamerující se na ruskou literaturu a dejiny.

K trocUcnún hostllm vecera patrilo pražské amat.rské hudební trio

HOPAKAJU.jehožclendr.MiroslavJun...spolu..panemprofe-

.orem Vlast.iallem Vávrou z tumovského gymnazla byli hosty moderáto-1'0.celá-hovecerapanaM.HAkena.
Nejvetší cást vecere byla venována prvn!mu presidentovi. Oba prrtom-

ní historici II: Prohy se shodU, že ve skutecnost! MAaaryka ješte zce-

laneznáme.Zejméne.se~týkáMASarykovypráceEvropaaRusko,

která nebyla vydáno celá, o jak sdel11 prof. J. Franek, brzy se snad

dockáme celé verze. D~ež1té bylo, že první president nebyl predsta-

venjakosymbol,alejakoclovek.kter<)melIsvéchyby.Zasvounejvetšípokládal6VOUnetrpe1lvostvpolitickýchJednáních.Podleprof.
Kvacke.nejv'tšfMasary~vomylbylvodhadubudoucnosU,protože"zadvacetletpoX.svetovév61cevEvropeztastalypouzedvedemo-
kratické zeme (ŠvýCArsko a ŠvédskO)."Kotázceobdobíúradudr.EduardaBenešeseprof.Kvacekzmin11
v tom smyslu, že nE>jvetší jeho Chybou bylo, že z Mnichovo. udelil

etický problém, protože kap1tu1ac~ je kapitulace.Nadoli!presidentydr.EmllaHáchuazejménap~ldent:'i'poúnoru
1948 mnoho proetoiu z caaových dwod~ nezbylo, a tak jsou nabídkou
pro další áetlcánf.
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Jednou z nejprístupnejších forem zábavy v dobe národniho obrození

bylo divadlo. Splnovalo toUž nekoUlc úkol& pro širelÚ národního po-

vedomí. Divadlo melo vzdelávací c buditelskÝ vliv, nékdy I no. úkor

umelecké hodnoty. 8ylo místem šírení ceského jAzyka ft tesného kon-

taktu s vetším poct~m posluchacG . Ceská 'l'ha1i.e se stávala I ~d:-J'Ž

ješte v omezených rozmerech ,organizátorem mladého ceského hnutí.

Její vliv '.ryzAroval pozdeji 1 na ceský venkov, kde se na prelomu

18. a. 19. století zacal sice slabý, 3le zm6hAjící se rozvoj ochot ni-

ckého divadelnictví.VeikývlivnatentorozmachmelAbezesporuPrahasesvýmidivadei-nímlscénami.ModemídivadelnírepertoárovJlvnUanahradUstaréná-
boženské hry porádané tradicne v mnohých mestech a vesnicích, kte-

ré se i presto udržely ve veUlcé oblibe. Urcitým doklAdem pro tuto

úvahu je 1 z6znarn z roku 1780, ve kterém si Václav ŠetrU ml. ste-

žoval u krajského úradu v Mladé BoleslAvi no. predstaven.tvo mesta.

protože plýtvá obecním majetkem, když nechAlo v obecním lese pora-

zit nekolik strcm&, aby z nich byla doplneno. z rAdnIcního skladu cást

jevište k pdijové truchlohre. Vznikl spor, který krajský úrad vyrešU

zákazem každorocní Inscenace 2 dny pred Veikým pátkem s výhružkou

potrestání storcsty vezením. Rozhodnutí se odvolává na predcházející

zákazy, na zbytecnost takových her, které škodí verejnosti a obci

zp&sobuji marné výdaje. Jednu z prféln techto zákaZ'& lze spatrovat vevydánídvorskéhodekretuzroku1710,kterýZAkAZOValprovozování
her jeslickových, tr!krá1ových. hromnicnách s živými osobAmi. Presto

bylo možné získat povolení krajského ýradu ci magistrátu, který provo-

zování divadelních predstavení povo1l1. Divadlo vytvárené sousedy mu-

selo být zde silne zokoreneno. Byla-li zakázána obecni Ins~enace pred
radnleí, pak Již po tlech letech 11783/ zíakávaji 2 tumovští obcAné po-

voleni "komedU o Kristu Pánu producÍl'ovatl a sobe teatrum no. rathAu-

su vystaviti". Novošvec KArel Stanek a kamenár Sntonín Zlch se tak

stávali mistnúni divadelními producenty,VprvnífázinárodnihoobrozeníseprovozováníhersbiblIckýmináme-
ty vetšinou uvádelo pri konání jarmArk& nebo drkevnfch svátk11. Sou-

sedské divadlo v ceských obcích no. jazykové hrAnici nepochyb-neposUovaloudržováníceskéhoživluvlidovékulture.Zezkuše-
ností získAných v 18. stoletr s produkcí pašijových her byl dále

'Upt'eaidentaHavlaobauniversitnfprofesoriocenilizejménajehospi-
$\cNatelskou C!lnnosi. Profesor Franek vysoko hodnotil prínos Havlo -vS.ctíabsul'dmcr.hervtom.žeHaveljimdalsmyslatímjeposunul
do reálného casu.DobroumY$lenkouseukázalaprítomnostdr.M.Juny,lcterýpriblížil
uvedené presidenty v dobovém kontextu. a také profesora gymnazloV.Vávry.kterýpriblížilprítomnýmnázorynejmladšígeneracenanaše
presidenty .

-::0+0(-
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utváren 6 pretváren systém pašijových sousedských her v náaledu-jícímstoletí.Jimibylaobjevenaspolecenskáhodnotadivod1l.l.,jimi
se zakorenila tvoi'ivost do Udové kultury a plodila osobitá dílo..kte-

rá bytostne po.trila k neprehlédnutelným tradic(cm ceského divociei-

nlctví.

'l'umov byl Ji:: od 18. století mestem mezinárodnfho významu záslu.-

hou výrob)' skelné kompozice imitující prírodní drahokamy. 'l'ena.. ci-

lý ruch ovlivnoval také oblast kultW'ní pri absenci stálé

ochotnické scé"3', i když jak bylo uvedeno výše. jedna z forem

divod1l.l. zde mila své pevné místo.

z: CINNOSTI
SRPT

VÝBORU

Výbor spolku se schází pravidelne každé úterS" od 17 do 19 hodin.

Donedávne se schlize- konaly v místnosti klubu d~chodC~, kterS'- je

vsoucasné dobe prestavován. Proto bylo treba. hledat novou míst-

nost pro schÓze. NekolikrÁt se výbor sešel v salónku restaurace

Soko1ovn6, nyní dfky velkému pochopení reditelsM mestské knihov-

ny našel útu1elt v její místnosti.

CosevevýboruprojednávÁ,zachycujenapr.zápisschÓzezedne

11. kvetna 1993.

SchÓzeSE'-zúcastnilo14cle~výboru.VporadujednánIbylzno-
vu projednán postup príprav k obnove pomnfku Josefa Pekare,které

však nyní váznou. Paní dr. MaierovL, clenka výboru Peka-

r~.spolecnosti,zatímneuvedlanovfskutf!cnosti.7.b,SukpoU-

di.. pant< Marka o vyjádren! k porízení písmen ne. pomník, dr .Šolc

bude znovu jednat i'; ing. Tichým v socharsk.; škole v Horic!<:?,

Projednáno vydán; nového císle. Na.šeho 'l'umova. Clánky jsou pri-

praveny k napsání ft háš casopis vyjde pocátkem cervna.Byle.vzate.ft6veciomfzpli6.vaM.KopaietosituacinaTroskáchl'.Informace2:jednáníNadaceCeskýráj.Vsoute!!uchAzec~c.pr~veden!úprelvy'l'rosekzvílezWhorolezcizLomnicen/P,Vrybní-
cích Rokytnic:ký e. Hrudk~ je koupán! pouze ne. vlastní nebezpecí.

1lt

" ", .'. M.HaJconInformovalvýborO>sedlprednášekO>pametihodnostech'l'W'-
nova. které por.idá ve spolupráci s knihovnou v' dopoledních hodinách

v knihovne pro školní m16.dež.

Paní PopovIcovÁ. správkyne udovského'.hrbltova! bude pozvána na

schózi výboru, aby jej informovala o postupu pracl na úprave hrbi-

tova. Podle sdelení J. Krejzy hude v budove hrbitova zrízen byt

pro p. Popovlcovou okterá si pred zahájenÚD opravy budovy vyŽÁdala

fotograt1! od p. Hajf1era. Deska se jmény obetí bude umÚíltena v bu-dove.Dokladyohrbitovemátaképan!Tausigová.Oorganizacipra-
covní brigády bude rozhodnuto pozdeji.

:vi. Hake" pripravuje usporádání prednášek a besed v zámku HrubýRohozec.KespoluprácibudepozvánVojtechRÓnapredseda'l'ur--novskéhodnaakad.maUrV.Žetecka.Opovoleníbudepožádána
správa zámku.M.Kopo1informovalvýbor.žeMestskýúradbylpoiád6n.abypri
konecné úprave radnice byly ~'razneny znaky cechla na stene rad-

nice veDvorákov~uUcL.Behempr{prevytohotocíslajamebyUinformo-
váni, že se již tak stelo.

Výbor prijal s potešenÚD zprávu. že paní Anna Wendtnerová. která

žiJe v Llnci a pravidelne vzpomíná na '1'urnov. pos1aJa na náš úcet

:'00 šUinkli.

Rodina' Karla Knopa '.1enovala na pamÁtku svých rod1cla 5000 ,..Kc

na obnovení kašny.

Další dÁrce upozornujeme na císlo konta 2164156 - !JSS Sporitelna'l'umcw,nakteréJ.možnoposOctpenež1tédary.Zapochopenía
dary dekujeme.

Vriendschaps concerten

Podtímtonadpisemseskrývávše,cojsmemy,clenovépeveckéh~sboruA,Dvorák,prožilivholandskémReeuwijkuuprostredkvetna1993.RádijsmeprijalipozvánítamníhosboruVivacekvystoupenínadvoukoncertechakvzájemnémupoznání,OstatnejménomesteckaReeuwijksevTurnovevyslovujecasto,vztahyseprohlubují,stykyjsoucastejší,Kdoznásbynebylzvedavý,Jakétotamje,jakUjí,jacíjsouahlavnejakprijmounášzpev,našepísne?Prispejemetakémykdobrépovestinašeho

mesta a dokážeme prátelské vztahy Turnov - Reeuwijk ješte o neco upevnit?

Dnes již na tyto otázky známe odpoved a plni dojmu vzpomínáme. Již

samotné prijetí pri našem vecerním príjezdu napovedelo, že organizace naší

návštevybudeperfektní.Našeubytovánívrodináchbylopripravenojiž15


