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Josef Kaj_dn Tyl aTumov
. Letos up.ynulo140let,-kdyv'rutnovehostoveJ.slavnýcU'amaU-ckýspisovatel,"režiséraherecJ~sefKajet6n'Tyl.Dvarokypred

svousmrtíbylclen<!tmarežiséremhereckédružinyrediteleFWpaZ8Unera.Vroce18S4dorazWzHradceKrtUovépresHorlceaJ1~índo'l'umovaazdehrálIod11.cervnado11.cervence.Hrálose
v dome cp. 2 "U zlatého jednorož<:e'*.podle pražského casopisu Lu-

mírvelmiúsp(išneapred velkou návštevou. Divadelní družino melo

19 clen~, detské role hrál 'Tyldv syn Otakar. clenkami souboru byly

I '1'ylova manželka a její' sestra sl. Rajská. Vdobepobytuv 'rumo-

vebydlelJ.K.Tylvdome"U:z:1atéhojelena"u pana VeJ.šfka na
n6mest.(.Nen!bohuželžádnýchzprávotom.zda'Tylvnekterých

hrách hrál., sned jen ve veselohre Vezení 19. cervna 1854.

NapobytJ.K.1"JlazachoveJ.ysevTurnovedve vzácné památ-

ky.Jet.o"Seznam vešker;;'ch.od herecké spolecnosti pana Z811nera

v 'rumove provozovaných ceských her." Tento seznam venoval všem

príznivc~ N6rodního divadla na památku nápoveda spolecnosti Fran-

tišek Macek o. je uložen v archivu spolku A.Marek.Jetoctyrstrán-

kový list se jmény všech clen~ spolecnosti. na poslední strane je

b4sen na rozloucenou SI 'l'>..erlovem.

Druhá v:z;ácn~jií památka Je zachovaný portrét J.K. Tyla malova-

ný nezr1ámým turnovským malírem. Autorství se však prisuzuje malíri

Josefu Belohl6.vkovi, vt~dobe 21letému žáku Vídenské akademie.Poclobb:najetypIckámalbaXIX.stoletínamedenémplechuvelikosti252x310mm.Bledostjemnéhooblicejeprozrazujevleklouchorobu.
zajímavéjsouvýraznéceméoc!.Odr.1854aždor.1867viselapo-

dobizna vdivadle"Uzlatéhojednatožce~jakoupomínkanaT}'l~v

pobyt v'rurnovi.Odr.1867bylportrétvopatrovánIak.malíreJa-

na Prou$kt«. kterj jej r. 1906 pri pr!1ažltosti 50. výrocí úmrtl J.K. Ty-

lavenovalochotnickémuspolkuA.Marek. Obraz visa v klubovne

ochotnIckého spolku, který jej opatroval jako jedinecnou památku na

Tyl&vpobytv"rumove.R.1966 byl zap,~jcen na výstavu do I"'~uzea

<:eskéhor6ja.kdez&staldodnes.M.Haken.~.Proa~nyvydáváSpolekrodák~aprátel'l'umov&vl_trúmnákladem
. red~cN radou droEoHublc!ca. J.MaŠek. K.Knop. dreF'roNovák. Zb.Suk.
J.Zajíe. Rodinám ft více cleny Spolku za.náme jen jeden výUak.
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~fesor Josef Pekar se vrátil domu
Tato slova dr. Josefa Honzalo.. predního znalce Pekarovo. dna.

by Gsl nejpresneji charakterizovala soubor akcí. které probehly ve

dnech 7.- 9. dubna tohoto roku v 'Tumove 4 lázních Sedmlhorkách

pod názvem" Pocta Josefu Pekarovi::

Významný ceský historik prof. Josef Pekar patrí k predním 0&01>-

nostem našeho kraje. jejž po cel';' život vroucne miloval a jemuž veno-

val znacnou cást své vedecké práce. Svedectvím tohoto uprímného vzta-

hu je predevším dodnes nedosUiná "Kniha o KosU".

Vzhledem k tomu, že se Peko.rovy historické práce nehodily do ot1-

dálního marxb>Uc!<ého pojet.( dejin, !:ryla po dlouhá desetUetí jeho osobnost

zámerne opomíjena. Proto Pekarova spolecnost Ceského ráje v úzké

spolupráci se Spolkem rodákó '1'urnova. místním muzeem. Spolkem dive.-

delních ochotnOdl. pod záštitou Mestského úradu v Tumove. Okresní -
ho úradu v Semllech a dalších Institucí pripravila nekolikadenní bohatý

program, který by prlbliž.U osobnost prof. Pekare tumovské verejnosti,

prispel k oživení o. T.novu poznán! jeho' dna I jeho zhodnocení predrÚ-miceskýmihistoriky.Vyvrcholenímvšechakcipakbyloslavnostní0d-
halení Pekarova pomnlku ve Skálove ulici.

Slavno$tním dn~m predch6zela série poradó o dne prof. Pekai'e a

jeho vztahu 1< Ceskému ráji;" která se konala v tumovském muzeu. Pro

žáky a studenty místních škol j! pripravila pracovnice muzea Hana Ma»-rovávespolupráciIiEvouKordovouzMestskéknihovnyAntonína
Marka.Kprednášce na toto téma byla H.Molerovápozvána1SpoJ.-

kam tumovských rodák~ v Praze.



Program oslav bylzah&jen ";. dubna v zaplneném turnovském diva-~eveceremvenovanýmosobnostiJosetaPekareli.jehodnu.výjlmecná
abnostéra bylo. umocnena vystoupen(m smYccoVÝch soubo~ základní«umeleckéško~'podvedentmM.Zelenéo.P.~l1hé.ne..SezasvecenýmprojevemvystoupUdr.JosefHanzo.),pracovnfkHistorkkéhoústavuAV.Apel<jižprišelvrcholceléhovecera.VojtechRánzpracovalanastu-dovalseclenySpolkudivadelníchochotník~porad,jímžvrAtUdiváky
nekoUk desetiletí zpet do minulosti a p!'lpravil j1m neope.kovatelné suges-Uvl!!r,eetkÓ(lr&.prof.Pekar~mvjehomilovaném'rumoveac;eskémráji.. J . ,"~. "~>.,,,.,_..

Druhý den 8. dubne. ráno se do 'rurnova zaco.)a sjíždet vrce

než stovka ceských hlstbr1k&. pracovnrkl5. vedeckých ústaw. arch!-

Wamuzeí.vysokoškolských1stredoškolskýchucitel~.VMuzeuCes-

ké,hO ':tJ: byla.za,ú~aat1p,rednostk}",OkÚvSemilechIng..v.",~od~Jii.o-véatumovskéhostarostyJUDr.V.Šolceslavnostnezahájenav10h.

doPjo~~~nfi? dvoudenn! vedecká,konferenCe na téltla., "Josef Pekar 'o. ces-kédejiny15.-18.,století".Potéseúcastníci,konferenceodebro.JiY.mS-
stu. kde. ,1?Ylpripro.ven slaynoatnC akt odhalení pornnfku pr~. Josefe. 'PE>-

kare. Pohnutá historie tohoto sochor.k!ftha dna prof,.'Drahonovsk4ho

a problémy .návratem nap&vodnC místo jsou poPc5án~. v tomto casopi-

se MUDr. .fJr(m 5olcem. Zde je na míste predevším zd&raznit't že hlav-

..ne ú,$I.Uho\.iCiene.,spolku rodák~ e,jeno predsedyft.Za,VýznAmnéhoprispeníMestskéhoúraduVTurnovi..kteri'"opravu)oInsto.Jaclpomn(ku
zaJistll financne. s,e toto dno podai'Uo.,Oc:enDl to nejen úcastnícI' konfe-rence.~terrsedo'rumovasjeliskutecneZcelé,republik}",ale1jUro-k~verejnost.kterÁ'setétoslavnost1vhojnémíre"zúcastnllá.Všichnise.zájmemvyslechliprojevy'staro8~.JUDr.V.Šolce,dr.J.Hanzo.)ó
a MUDI'. J .Šolce . -J<',rÁtk). kulturní, program pak vyvrcholU Vy_toupe- - '

ním V.RÓna. ,který prednes!' b6..,en Jaroslava' Seiferte. "Návrat".

Orgonlzótori,konference dále pripravili pro Jej! úcastníky cestU' pomrate.c:h'l>pJatých"'s-JO'&efemPekarem-"'krodoveínústatkuVDal1merlcich
e, 41a jenlšovlcký hrbitov k jeho hrobu. 'Poté jil smerovala cesta dc I4z-

ní Sedmlhorek. kde odpoledne zapocalo 'Vlostní jednání. Poutav.!. témata

refer4~"1 známá fména prednášejCclchprivedly po oba jednací dny do

Sedmlhorek"mnohoité.jeme:& ciceskouhlatóril.~epredn6škóv'$'"sál

'byl "sWé zaplnen. Slunecné pocaaí tAké'vybízelo využít prt?stÓ-vek k

prodNizk'&íri. 'ritt:ikínnozC úcastníci ze vzdálených' kout& naSít zeme se

nadiiérif- VraceU' ':t°Hrubé Skály ci Va1dštejno. s práním vrátit', se do kou-

zelného Ceského ráje znovu. '1:>,<'°' "<'f ,'.Iw'd
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VupomÚ1kunatytodny"l'L,dalaPekarovasp"lei'.nostCeskéhorájeprQežltostnýpa."IIetnítiskozdobenýbarevnýmdrevorytemK.Vlka,
který obsahuje state prof. Pekare venované rodnému kraji ( dosud je-števprodejiv:'v1'uzeuCRv'rumove).zárovenjepripravendotl-
ku sbomfk referátet a diskusních príspevk~ z konference. 'ren bude do-

plnen nejen bohatou fotograflcl~oU dokumentace ze všech akcí. kterou

porídil J. Hajaer, ale bude také obsahovat text poradU, který byl uvedenvdivadle-(to;ehožautoremJeV.~ón.Sbornfksetakstanetrva-
lou památkou na svátecnr chvQe, j1mlž 'rurnov alespon cástecne splatil

dluh Joseru Pekarovi, který toto mesto a celý Ceský ráj po celý život

obdivoval a miloval:

"Natomsvetežádnájiná-mohlbychopakovatiotétokrajine.

jíž. verím. není podobná ", okruhu sveta. do níž se vradm znovu a

znovu. abych nadýchl se fyZiCké I mravní krásy její. nabral nových sil.:1uševních.nasytilseotcinou.Vníaskrzenisto.)jsemsetím.cím
Jsem. ceským vlastencem 1 ceským historikem ". H.Ma1erová
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OSUDYPOMNÍKU JOSEFA PEKARE

( Proslov predse~.I SRP'T MUDr. Jirího Šolce po odhalení pomníku)

?rlpohledunapomnfknebosochumámevetšinoupocitmemenn-U.zá-

stavy casu kolem nás. Vždyt taková socha stojí celý cas na jednom mí-

ste. jednou pokryté snehem. jindy ve slunecn(m úpalu. ptáci J! usedajínahlavuaOnAanibrvounehne.Omyl!HIstoriepomrúk&jsounekdyvelmipohnutéanapínavéjakodetekUvníromán.
Krátce se znárm o historii tohoto pomnfku. Portrét prof. Pekare vyma-

delova! v roce 1936 prof. Josef Drahonovský a byl urcen pro Pantheon

Národntho divadla. Sé.drovou kopU této busty venovo.) prof. Drahonovský

'rurnovu. Brzy na to prof. Pekar zemrel - 23. ledna 193'7.
~



TumovsisvéhorodákavelmivážUtibrZ'jpopohrbuvzešlazradmla-
dých turnovských intelektuále. - stredoškoláke. a vysokoškoláke. sdruže-

ných ve Studentstvu tumovském myšlenka poi'ídit pametní desku pro!.

Pekarovi. Studenti nikdy penezi neoplývali a tak se obrátW na Okresnl

osvetový sbor vedený tehd}' Inspektorem dr. Ferdinandem Romporlem o

pomoc. Zde našla teto myšlenka pochopení a podporu, a tak byl ustavenzvláštnívýborproporízenípomníkuprof.Pekarovi.Vtomtovýborubyli
krome dr. Romportla univ. prof. dr. Jose! Šlmák, tehdejší sekcní šllif mi-

nisterstva školství dr. Václav MWer, reditel šperkarské školy Antonín

Karc, prof. Zdenek Juna, prof. Varcl, malír Karel Kinský, prof.Herbst

a radní Pravoslav Svoboda. Tento výbor docnll již v roce 1938 instala-

ci pametní Pekarovy plakety v Sedmihorkách,kde prof, Pekar rád pobý-val.Orokpozdejib}'laodhalenapricinenímdallmerickýchrodáke.pamet-
ní deska na dome cp. 18 v Dal1mericich, kde Pekar žil.

Penez na porízení bronzové busty však bylo stále málo. Vlastním néJda-

dem vydala MCWerova tiskárna v Tumove sbomík- Sbohem Josefu Peka-rovi~usporádanýucitelemaspisovatelemJanemKnobeme.knížkuAme
Nováka s ilustracemi Karla Vlka.Josef Pekar- jeho cesta životem a do-

movem: Peníze byly venovány mestu na stavbu pomníku. Prof. Draho-

novský nabídl mestu, že by zhotovil odUtek ~etšené busty za pouhých

5 - 6 tisk korun. Prípravn)' výbor tuto nabídku prijal, další postup byl

však zkomplikován nemocí prof. Drahor.ovského. Také bylo treba zvo-

11t jiné místo pro pomník, IdeI'}' pWodne mel s,tát v parku v ŠetrDovsku .
Prof. Dre.hohovský však 20. cervence 1938 zemrel.
Po urcitých kompUkadch s autorským právem se podarilo nakonec

získat bronzovou bustu ve velikosti již d!'íve dohodnuté. Žulový

podstavec zhotovil kamenosochu Josef Mlejnek e. Karel Novák no.

Malém Rohozci.

Uprostred techto prípravných prací nás posUhla nacistická okupace.

Den 10. zárí 1939 byl.vybrán k instalaci nového pomníku, která se"
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mela stát národní manifestací tak. aby dodala našim lidem odvahu asOudotežkýchdn&.Úcastnitsemelstarosta.mestadr.PUha1.preal-
dentCeskéakademievedaumeníJosefŠusta,pro!.Karlovyuntver-sityVáclavChc\1oupecký,rektorMasarykovyuniversityvBmeAme
Novák e dr. Romportl. Vše již bylo prIpraveno.1 pametní odzncky a

zvláštní císlo Poji%erských Hstl., výzdoba mesta. Zasáhlo však ge-

stapo a zatklo sedm predních obce.n~ mesta. Nekterí z nich se již ne~

vrátni.Okresnf osvetový sbor byl rozpušten, pomník osirel.Odhalení&evšakpreceuskutecnilo,bytwsmenšíokázalost!19.Uste>opadu1939.StatecneprinempromluvUstarostamestadr.PUha1.Pomníkne.svémmístepretrvalnacistickouokupaci.Jiivroce1949-
rok po nástupu komunistické moci však m~žeme cí$t v archlvnfch do-kumentechvýroksoudruhaSluky,clenaMNV,kterýpredneslnaple-
námím zasedání 18. ríjna 1948:" Žádám, aby bylo zjišteno na komp-

tentnkh místech, zdali je na míste. aby na prostrcnstv! blízko škcl,k.l-

cly chod! mládež, stáJ pomník prof. Pekare a aby jeho jménem byla

pojmenována ulice mesta, když je všeobecne znám odmítavý postoj

J. Pekare k novému svetovému dení, k revoluci rusk~ a ke tve.rcí-

muhnutídelnickýchmas.Jenutnozjistit,zdalisizaslouži,a~'pro

sve.j naprostý konservatIsmus byl dnešní generacf uctíván: Oclpoved

z Ústredního výboru Národní fronty však na sebe dala cekat. byly -

obavy. že se taková akce setká u obcanstva I; nevolí.Ro1lhodnutípadloaž3.listopadu1949.Zanávrhsevehementnepo-stavUkromeJosefaSlukyclenradyMNVMiloslavJarešCI.VáclavKu-
drna .který tvrdil, že nám Josef Pekar zkresln dejiny a že odstra:

nením pomníku bude splneno jen to, co valná cást obcan sty", plnechápeazacímpokrokové.ver~jnoststojí.LikvidacipomníkuzajlsmvesvévlastnírežiiMNVdokoncelistopadu.
Busta byla deponována do sldadu muzea, velký kamenný žulový blok

prežil jen díky své velikosti. Po case jej od technických sluleb od-koupilakamenlckt.dUnanaMalémRohózcl,menšídílysecasem_e.-
my. . -_.-Oosudp"omrúkusejižpred.cÍvima-léty.zae61zajímatSpolekrpd~
a pfótel Turnova. Byli jeme trochu navnadenJ úspešným vypátráním ainstalacíMetelkovyplaketyvparku.Upomníkuprof.Pekarevšak.i-
tuace byla obtížnejší. Je až s podivem. jak chatrná je lidská pamit:

Marne jeme se snažW ro!tpomenout na presné datum likvidace pomní-

ku a podrobnosti kolem toho. Jen díky dr. Navr6Ulovi, rediteli archi-

vu, dnes podrobne víme, jak všechno probíhalo.

s



Spolecn~'In ú&il!m se starostou mestA dr. !olcem, mestským úradem a

Pekal'ov.ou spolecnost( se podarilo získat zpet dva zbylé žu!ové bloky

podstAvce, který byl znacne poškozen a zajlsUt jeho opravu v dC1nách

horic:ké kamenické školy. Zde se o zdar dna zasložl! hlavne prof.ing.

Erik TIchý. Restauraci busty a zhoéovení nového bronzového nápisu

provedl prof. zdejší wnelecko prOmyslové školy Jaroslav Marek. Hlav-

n! dn nákladu na otlnoven! pomníku nesl Mestský úrad v Turnove. .

Osudy pomník& jsou velmi Nzné. Videli jste. co všechno prožil tento

Pekar&v pomník za pouhých 55 let.

At je doba príští pro tento pomník i pro nás dobou pokoje a míru !

V I V I V

110 LETSTREDNIUMELECKOPRUMYSLOVESKOLY
Odborná škola pro úpravu drahokam& byla slavnostne otevrena

8. listopadu 1884 reditelem Josefem Malinou - socharem a cizelérem.absolventemvídenskéumeleckopNmýslovéškoly.Veškolnímroce'
1885-86 byl k oboru broušení drahých kamene. otevren druhý obor-za-

sazování drahokam& (zlatn1ctvi), kter:;. úzce navazoval na cinnost bru-sic6kédnoy.Kvýznamnémudoplnen!odbornévýukydošlor.1887/88,
kdy byl otevren samostatný obor ryt! do drahokam& (glypUka). Odb. uci-

telem tohoto oboru byl jmenován Karel Zapp. prední osobnost tohoto

umeleckého remesla v Cechách. Výtvarný charakter školy 80. a 90'.

let urcovala dobová atmosféra hlstbrismu - novorenesance.Opomerne
rychlé osvojen! secesních výtvarných forem na prelonu 19. a 20. sto-let!sezaslouž11n~'reditelJosefMašek(1899-1921(.Zajehop&eobe-
ní dosáh1c. škola snad nejvetšIho uznánI a to i v mezinórodním merítku.

Po roce 1918 byla škola vclenena do celostátní sIte odborných škol

pod názvem Státní odborná škola šperkarská v Turnove a pod vedením

red. Antonína Karce (192~9) pozv~a navázala konllnuitu s predcho-

zím úspešným obdobím. Výtvarný názor v období mezi dverna sve-

tovýmI válkami je lSpocátku poznamenán doznIvajId secesí. Postup-

ne je formován ozvuky kubismu. funkcionalisrnu II. predevším geo -
metrlzmem Atr dece. Významnými pedagogy byli vedle sochare a ci-

zeléra Ant. Karce výtvarrúk Josef Varc1. zlatník Fr. Valeš a glyp-

tBcKarelTucek.Behemn.svetovéválkysevroce1940/41za-
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sloužil reditel Zdenek June. (1939-45) o otevrenI oboru - I'"/t.: koW.Vpoválecnémobdobídocházívrámcijednotnéhoškolského
systému k reorganizaci v)'Uky a od roku 1946 je ctyrleté studium

ukoncováno maturitní zkouškou. Vedením ústavu byl pO'\feren Josef

Bezemek (1945 -1962). za kterého je v r. 1954 pricleneno ke stá-

vajfdm oborum poslední studijní zamerení - umelecké kuvárství a ú-
mecnictví. Po odchodu reditele Jos. Bezemka jsou i'izen!m postup-

ne pov.!il'eni prof. Jirí Prudic (1962-70), prof. Mlrm3lav Beran (1970...1990).prof.ZdenekRybka(1990)e.odroku1990prof.VáclavŽa-
tecka. V'$"tvamá produkce školy tohoto období je poznamenline. spo-

1ecenským! promenami a v podstate sleduje vývoj, který u nli::; pro-

delávala umelecká remesla a 'Ii" širších souvislostech celá naše výt-

varná kultura. Pres ideove zamerené realizace 50. let a ozvuky bru-selskévýstavyEXPO58vóO.letechsetve.roslovfposledníchlet
utvárí v kontextu soudobého mez,inárodnihc výtvarného snažení. Kvý-

znamným pedagog&m tohoto obdob! pairU! ~;itvarrúd V.adimÍI" Linka,

Jos. Bezemek e. "o,.1ena Zatov"" zll\tnCci Jirí Belda a Jll'; Chval.

V;;'znam:-.! absolventi školy: malíri Jc.roslav Šer:;-ch, Jiri Rada,

Ladislav Karoušek. Jose! JCra, Vle.dlmír Otmar. soche.ri a medai1éri

Jose! Drahonbvský. Jirí Prádler, Adolf Havelka, V1astbnil Housa.Mi -
:-oslav Hašek, Jan S01ovj ev , Štepán Klas, rytci Miloš Ondrácek ftVáclavFajt,glypUdKare]'rucek,EmUŠprachta.VádavHanuš,Le-
dislav Havlc.s,. Jase! SoukuP. šperka!'! Blanka Nepaslckó, Alen:. V6.v-

rová, Jirí Belda a Jirí Ghvel.

Významná ocenen! ; zlat6 mede.Ue na svetové výstave v Saint

Louls 1904. v Londýne 1905, Grand Pri.x v Paríži na svetové výsta-

ve dekorativních umení 1925. Po II. svetové válce se školní prá~fOúspechemvystAvova17ne.svetovýchvýstaváchvMcntreolu1962I:>VOs.ace1972anapravidelnýchmezlnárodnfchvýstaváchšperku.a
bižuterie v Jc.blonci n. Nis. Zvláštního druhu po~' se škole dostelo

v podobe v)'znamných spolecenských objednávek. Vedle vetš(ho množ-

stvf vysokoškolských lnsignU, kulturníchCosportovníchcen.Toje

predevším zrestaurovánf renesancního Svatostánku ze svatovttské-

ho pokladU r. 1934. kopie Svatovác1av6ké koruny r. 1967, fc.'<:sl-

mne korunovacn{ho žezlo. e. je.b1ko. v letech 1979 -81 a r. 1992

kopIe korunovacních k1eno~ Pražského Jezulátk!!l pro španelskou

Sevillu.

V soucasné dobe poskytuje Strední umeleckopromyslové. š!<o-

'J



la strední odbomé vzdelání ve ctyrleté:ladennírr. studiu ukonceném

maturitou. Studljn!" obor školy Výtva-mé zpracování kow a drahých

kamenea se delí na pet studijních zameren! : broušeni a rytí drahých

kamenti. zlatnictví co. str'Cbrnictví. plošné a plasUcké rytI koW. ume-

lecké kovárství a zámecnictví, umelecké odléván!.

Výstava k no. výrocí školy bude otevrena v Muzeu Ceského

ráje od 18. cervna 1994.
Ak. maLVáclav Žatecka

Iurnov~kému divDdlu je leto:i120 let

6cl1otnickému :)p°lRu je 125 I
Tyto dva pojmy jso~erOZdelitelné a po celou dobu svého trvání

uzcespjaté.Vroce1872podariloseturnovskýmochotníkearnpre-
svedctt pracovntky zá!ožny a peajcovny. v jejichž cele by! Fr. Šlech-

ta. aby v zadnfm traktu práve budovaného zá!oženského hotelu (nyní

hotel Slavte). bylo postaveno nové divadlo. Díky velkému porozume-nívyrosUavTurnovebudovanasvoudobuopravduvelkolepá.Vté
nemel divadelní budovu ani Liberec, Jablonec n. N..- Mladá Boleslav.

t
Jlcín. Otevrení divacila 22. února 1874 stalo se oprbvdovým svátkemproTurnovaceléokoH.Vedlemnoho.význacnýchhos~bylnapred-
staven! hry " Obžinky " od J. Korenovského pr(tomen i zakladatel

ochotnického spolku páter Antonín Marek. Po skoncení predstavení

byla v nove otevreném hotelu velká oslava. které skoncila až v cas-

ných ranních hodinách.

Prední divadelní spolecnosU plne využívaly modemCho divadla. a

tak na naší scéne hostují prední pra!ští herci Eduard Vojen. Otylie

SklenárovA -Malá. Jindrich J\10šna a jiní.

Divadlo behel'!!. svého trvání melo dost prestaveb. 'rak jak ho vi -

dfme dnes. je z roku 1982. Mesto však chystá další úpravy. Verme.

žeonašekrásnédivadlobudepostaránoivbudoucnosti.Atak

slova doktora Svobody pri otevrení divadla jsou v každé dobe prav-

divéC; " Díkyvšemnašimpredk~m.ktei'!nezapomnelipreshmotné
starosti na hodnoty duchovní a prlclnUi se o postavení stánku 'I'ha-

líe ".

8

--

Turnovštf ochotníci dostali povolení k rádnému spolkovemu živo-

tu v Hjnu 186~. '):'0 už ale meli za sebou velkou cinnost. Když mes-

to Turnov koupilo v roce 1875 budovu od zá!ožny, stalI se ochotní-

ci správci nového divadlo. a v této cinnosti setrvali až do rok\;1 1952.

kdybylspolekkomunistyzrušen.Žeseodivadlostarali,otomsveci-cíto,ž"aždo

dnešních dn~ jsou rekvizity. náby1ek. látky CI. kostýmyještezmajetkuochotnickéhospolku.Vletošnímroceoslavujespolek125letsvéhotrvání.Prooslavutohotovýrocíb)"la~d;}ránahraK.
Krpaty "Mistr ostrého mece". Proc práve tato hra? Je to vlastne

vzpomínka na krásné predstavení, které se stalo legendou pro náš

sp olek. Leto!fo je tomu 45 rok&. co zacal Mirek Hubálek, slavný r-

žlsér s;::.olku, hru nacvicovat a snad pro vševhny tehdejší clen}' sestalavzpomínkounacelýživot.Premiére.bylasehrt..na1~.2.1950
l'< hra byla velmiúspešne opakována 8x pred úplne vyprodaným hle-

dištem. Po dlouhá. léta se vzpomínalo na nezapomenuta ln:;' výkon Zd.So.jfcovév1'011Hrábinky.namistraostréhomeceKarlaBeranaana
-~\,/~IÁ~-~'rY'f"t~tlI'!:::\-'.-..

. 't'

"\~~jy
'. ,<.--,-.-,. "'-"-------.

postavu R05iO)' Evy Adámkové. Nesmfme však zapomenout na výkonydalších.kterehráli.Na1...Petrnouška.OtuFialu.V.Šenfelda,.L.No-váka.L.Drašarovou-Studnlckovou.J.Dudka.M.Lukešovou.L.Saj-dia.MUDr.II..Ulrycho..M.Hakeno..B.Hakenovou.K.Va1hu.M.Brož-kovou.Dnešn!predstavenivrežiiM.Hakeno.privádínajevištemno-
ho nových mladých tvárí. Verme. že budou stejne úspešní jo.l;;o je-

jich predch&dcl.

Slavnostní predstavení k temto výrociÍn bylo sehráno 5. kvetna 1994
za úcasU predstavitelea tumovských škol. zájmových kulturofch orga-

nisací o. úradea.

9



Pri predsie.venC bylivyznamenánIzadlouholetoucúmoslL.Petrnou-šek,M.Štrynclová.E.Ad6.mková,M.Šmucrová.B.Kalina.M.Ho-
lasaM.Haken.

Ochotníky pozdra~n s~osta mesta JUDr. Václav Šok a ze. '1'urnov-

ské kulturní stredlsl(o lI"ena Fricová.PoslavnostnímúvoduseslavnostneIhrálo.Hrastejnejako
pred 45 lety mela, bylo to videl na oponách. vellic~" úspech. Hr610

se s velkou chutí a pochvalu zasluhuj! všichni a ve1!kou. Spolek

nemusí mft o budo\.Cnost strach. Mlád! divadelní 1 ti dríve naroze-

nr dokázali. že v '1'umovE se mohou hrát velká divadla.AtžijíturnOV$UMat'kovci-at"vzkvétá,turnovskédivadlo!
lev~m brehu náhonu, k Zrcadlové koze. od Shora1ého mlýna k žele-

znicnímu mostu, neprojdete k zámku po Kotlerove nábreží.anl pres

kopec ke '1'rem rybník~r:.. Zbývají jE!j\asfaltové silnice pro. aula..žádnéstezkyprochodcee.cyklisty.Aprecejednazt.5téUa-odVotrubco-
va mlýne. po pravof: f'tre.ne náhonu do Dolánek. Pan reditel 'l'S vysly-

šel naše prost/li dol navézt. a rozhrabat trCdeny šter:k,.klerýv dob....

rých bot6.ch prejdete, na moterce prejedete;. na kole težko. s kocárkem

v&bec n",. Nelfbí se ml ani cestick~l v parku ani betonavénohy lavlc..k.'
bez sedadel.

Co se
.

ml

v Tu~JI\ove líbí a nelíbí 2.

M.HakenLib.!semlvšeckohezké,cistédomyaulice.nelíbísemišpína.
neporádek. oprýskané domy $ rozbitými okny.

Nelíbí se mi. Žff odbor' výstevby dá povolení k prestavbe domu apak3rokyzttstáváotevreni"štít,a~.kolemjdoucívideli.jakse-v'!'u,...
nove suší prádlo. Nelíbí se mi, Žff více než rok narušené zdlvo s pro-

po.dlou strechou v '1'6zlerove ulici li. domu po požáru v Jiráskovi ulici

ohrožuje :'i;ivoty obcan~ a kazí vzhled našeho mesta. Nelfbí se mi. že

ee trpC majltel&m ete.rých opuštených domt., aby Je nechávali bez do-

hledu a tak dovolUj vytloukán! oken. že se jim dovolí spekulovat s ce-nou.jaKdlouhochtej!.anižbymuseliseodCunpostaratpodleznenístavebníhc>zákona.ToVŠffnaúkorvzhledunašehomesta.
Nelfbí se mi. že se pozde zjarA prlstavujC kontejnery. takže kolem

mesta bují divoké skládky. na jejichž likvidaci se pak vydávajÍ deseti-

tisíce. Nevyhlašuje se trídený sberkOV"~, papíru, dreva. Vše se hází

dohromady. takže nekolik orezaných ...etvf a pár kro.blc naplní kontejner,

zajehožodvozpakplatíobcanétémer800,-Kc...Poodvozuješte~-stanesmetište.VJnemnlci.jedenmUŽshrabespadlýodpad.nahá:dnakontejneraještezamete.'1'amSE'ovšemprivatlzovalo!NelfbísemlrozkopanéchodlÚk)"aletltéhromo.dymateriálunanich.acMZ""yda1o'1'Spresnépo~'kpovolováníIpostlh&m.Nelfbfsemlzdevastovanévycházkovéo.cyklistickécestykolemme-
sta. Když poprší. neprojdete Struhami ani po lukách kolem Jh.ry .po

NeHb!semilidé.kteríjsouzetovšeckoplaceniCoodpovednl.ac
Skoro bych zApomnel. že Hluboké ulici se nedá prelIt. Kdyby ale'"spor.nákladníautalitraktoryjezdilymimo!i..ellb!semivandalavéalhostejní,kterísinezametouvlastníchod-nn,.Líbísemialeupravenímladílidé.všichni,kteríneríkajívole.
vole. .kterí behají na dráze nebo v lese. ze. mícem; nebo hraj! na hou-

sle . trubku. nebo vystupuj! na jevišti .
Líbí se ml. že' se je zd! po mosti< a Palackého ulici 5e odlehcilo.

'1'a st>. zacínó probouzet ze spánku. Opravuje se ~ehák&v dt.m. Šéf-rovjižzárCbarevno\.!secesí.Knop~"d&mseprestavujenaKomercn!banku.NejvetšCmproblémemjeKazan.kterájedokladem.kamvedlyvy-sokéúrokypropodnikatele.VHlubokéulicisedokoncujeúprave-hotelu
Princ a Kuželova domu. '1'akže se z nf stane hezká obchodní trída.Zanámestímpokro.cuJeulice5.kvetna.kteráru;tkazCdobrývzhled.

ŠkodajeKleopatry.aleužprýjeprodána.NaHavlíckovenámestído-

koncujC Vojenské stavby budovu pojIšt'Ovny. sne-d prf1iš velkou a težkou.

Pockáme. až sl oblékne nov)' kabát.Líb!semlHusovaulice.'1'0jetakováno.še"Parlžskátrído.':ZárC
novými barvami e. omftkou. Dokonce se kdosi pustil do Epsteinovy vOy.

11
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. , "'~..,-. .= .~=-," =-~_.~ '..".. ,. -.- -_...
~.....TL!b(semlSk61ovaulice,kterájenaš{mpanteonem.

K Drohonov&k~ho

'1'yriovl a pomníku pe.d1ým se vráUl I pomNk prof. Pekare. PrfiUm ro -

kem bychom chteli vzdát I dctu prof. Šlmákov1. Budova zálc1adnf ško -
ly Je tak hezká I že JI mnoz! návštevnici zamenuj! za zámecek. Pl!}em-

ný vzhled kaz( jen budova, postoven6. z nadšen! a lá&ky - 8okolovno.

Me_to by melo rol2lhodnout o pr!spevku a požádat památkáre o podporu.PokbudeSká1ovaulicenašíchloubou.VŽlžkoveuliciserychlemen!
dolení kas4ma na zó.kladn! školu, která Již 1. zár! privítá deti veselou

om!tkou. TémernapróU vyrosUy"-dvf, penzlooy pro d~chodce, JejichžlatovánfmásnadzakrýtjednoduchostW"chltektul'y.Lrb!semltumovskékostely.budovaradniceasporitelny,neUbíAchát.
Snad se ješte letos dockáme náhrady ze. drogerl1 a sport. Potom zbu-

dou domy c. 4 a !5, které náležr mestu a o nichž by se melo rozhodnout

tak el onak - hlavne rychle IBudeme-11mHsvémestorádi,nekazit
kem,budeseUbitnámInávštevnfk~,tak

když kvetou pelargonle I

\' únoru výbo:" projednal návrh usporádání novýCh politických ob-

lastí republiky. Pro rádnÉ, osveUení celéveci POZVa! do sch~ze stsaro-
studr.V.Šo1ce,který vysveUl1 prípravynávrhunaúkolystatníAza-stupltelskémoci.K144.vS-rocínarozeninT.GMosar-ykab~ploro:z:hodnu-

tousporádat3.breznaprednáškuunlv.prof.dr.R.Kvacka.Pe..ní

Grundová. ucitelka zt: Š. darovala SRP'!' 50 klobou1:kt'l na jehly, kter&

byly prodávány v divadle, -.-)'težek venován na stavbu kašny.

M.Kopol

,~~,~~~~

J', .,. - -. - ,.:,k',"'.:

~~~"i"'.~

Prednáška dr. Kvacka natémaŽ~myceskýchpanovn&t.e.státní-k~bylavelmipozornevyslechnutaposluchaci.kterízaplnilidivadlo.VbreznunavšHvllvýborznovust.erostadr.V.Šolc.\Byl)'pro-
jednány problémy nedostatk~ a závad ve meste ( paE'ky,zelen'vuH-dch,úpravycestaschoduap.)Ciodpovedpremiér/:>V.KlausenadopisMÚvzáležitost!územníhousporádáníCR.K15.breznuna-
psalM.KopalclánekoNemcíchaCeších,kterýbylschválen.

Zb. Suk informoval o príprave dpra~p námestf u Miku1ášského ko-steli;.Covypracovalnávrhtétoúpravy.Znovuprojednánprogramoslav
odhalen! pomníku Jos. Pekare. SRP'!' zajlštúje vzpomú1kový vecer v

MD7.dubnaaúcastnaodhalenípomníkuv'!'urnoveanavedecké

konferenci v Sedmlhorkách. Schváleno hradit financní náklad vyt!Sk&

plakátu 2000.- Kc.
VdubnuvýborzhodnotiloslavyodhalenípomníkuJ.Pe-

karE!)a vyslovilmimorádnéuznáníorchestruZUŠM.Zelené,V.Ró-

novi a clenum spolku Ani. MW"ek za vystoupení v dIvadle. Projed-

nán návrh umístit na vhodném m!ste pametní desku slavných rodák~,

predevším vyzdvihnout osobnost univ. prof. J.V. Šimáka umístením

desky na jeho dome ve Skálove ulici. Schválen také návrh, aby ne-

mocnice v Turnove nesla jméno UUDr. F. Panochy.

3. k vet n a se zúcastnil sch&ze v)pboru pan Jakob Kruijver

z Reeujwlku. Podrobne projednám! spolupráce holandského spolku a

A:":."-;'.~.-~elhostejnost!aneporád-
jakO se Ubf Lldic:ká ulice,

ZcinnostivýboruSRPT VýborSRPTsenasvýchpravidelnýchIÍtemíchsch~z~~zabýveJ
v 1 e dnu pr!pravaml odhalen! pomnfku Josefa Pekare, které pro-jednalsjednatelkouPekarovyspolecnoatidr.H.Me.1erovoú.DopH-
pravného výboru Pekarových oslav JmenovAl p. HojQera.S cUky prijal

500 gulden~ za prodané upomínkové predmety v Holandsku a zprávu,žep.EmUHafner,žijícívAustralU,pripravujeodznakyprocleny
SRPT.PripravUprogramvýrocníclenské sch~ze ,- která se konala 22.

ledna ve 14 hodin v kavárne hotelu Slavla. ZdcastnUo se j! 135 clen~

a hoaté. Sch~zi zahájU predsedadr.J.ŠoIcažáciZUŠpodvedenímue1telkyM.Zelené.Výr-ocn!sch~zlrídnM.Hakan.Zprávuocinnosti
za minulý rok podal predseda dr. J. ŠoIc, zprávu o hospodaren! clenkarevlzn!komisepan!V.Koutová.PrftomnépozdravUstor&stamestadr.V.ŠoIc,starostaHodkovlcK.HavUkapredsedapražsképobockySRP'!'Ing.M.Maetnfk.VdiskusihovorUM.KopaloNadaciCeský

ráj,K.Štdncl o výsledcfCh práce 'rJ a J. Kunetka Informoval o dosa-
vadních jedn6ních a problémech spojených s neoprávnenou žádost( . re-stltuci8ajetkudr.Karlabeafourse-Ktomupripravuje-TVzvláštní
program.
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350~ let' h~iodii'se K.V.Hol~n Roveru3ký. varhaník
'" '\.~>~:urndveá,"á Vyš~hrade v Praze. ak1ada-

tel re.ného barQka, ,na J~Qnd života žiJ na hra.
"au VaId~jri'.'Po6h'C1vl.n"{'Rovensku p. Tr.

"'lil 2'4':' '1io let" ;g.~'fociU'~eP~tr 'BuŠ~k, '~ladatel rezbárstv!
i! NHuse<'"

1,824 ,1.70 let narodil,~se ve Vyskri hudební skladatel JQse!
Mamé-cek - Nesvadba

,.r'JJ<. ,,' ' o'

1834lóQlet.uvedenavTurnoveŠkroUDovaopere,Dráteník ,~.J"",O".""" "" -.", "'" '" .184~150let",nar,odilSE'vE!F...rýdštejntBenešKlllttpfer.
" 'siaVn)' malír ~'círí140"1et"~o"~narodilse",Praze'KarelZapp,prvníueltel

:ve glýpUky' riaodbt: škOle pro brol.išen! drahokam{z

18'69"'". "i25J1et"'us'ttí."en Spolek'c;Uvadelních ochotnfk~

"3.874 120' let," n'arOdUát se AmeilleSobkov4,slavn6 smetanovská
pevi<:yne N~ro4níh()xdivad1e.

narodU See ,v Pacericich Otakar Bre.dác, hudební
skladatel

otevreno Mestsk~ C!.lva~ootevrenaOd.~orn~~k~!~proúpravudrahokam~
narOdil!;e, proto Jan". qhoura, Akad. malír-

no.roctU s~}~h.Dr. F'ran!1š1;k Žldek, hudebni vedec

narodil se Jan Kno!), spJs()Vatel, reditel muzea
",. ", ,'~ '"

~geváyck~ spp!e~/ prlj~,)I1:I.~no Dvoi'ák

zemreJ .,Jan Prou~ek:. ,~ad. maifr, :>.." ; .': ," 1" ' , "zeXII,relV.~l.I1lc~!'au~o!:',.;"rámeUokresutumovs~é-o'ho"ZAsvetovéválkyá'zdob}.státníhoprevratu
f§5~ "f 40 let "')\ii~irl~tii Ant: Horic~k, ;'F~dltel mešt.: školy, sklada.

> l tel, Junáckých písnI apbchodil.

19Mx'- . '30 leh ,-'zemrel Otakar F'1iI1a, 'ucItel', prední ochotnický
herec

:,,',':,JC"', "",

SRP'!'. Dojednáno uskutecnenI výstavy Ceský ráj a '!'umov. kterGt.l

Instalují pracovníci muzea. výstava bude zahájena v ceNnu v Reeuj-wlku,SRPTpripravujezájezddoReeujwlku1995.Projednáninový
zp~sob mikulášské nadm.-y, která se konÁ z popudu holandských prá.

telv1.trídáchzákladníchškol.Kodstranenínedostatke.vRývo-

vých a Metelkovýcn sadech sta.lovena komise ve složení p. Doudera,

HajUer a Suk. Komise sv~j úkol behem týdne splnila, vypracovala

plsomnC!.t zprávu s plánkem a totodokumentacC. Zpráva bude pred&oaMÚtaj.p.V.Žákovi.26.kvetne.sekonávArnhemushromáŽdení
z6stupc~ holandských a ceských mest, které uzavrely mezi sebouprátelství.Zástupe!SRPTsetohotoshromáždebínezúcastnípropo-tCžesdopravou.DokomiseMÚ-památkovézóny-jmenován!p.Suk:aH4jUer.DI".J.Šel<:neopsalclánekproPojlzerskélisty"Covynato7"ovinebývalýchfunkcionáre.KSCsvýzvoupe<:il1etsenanápra-veškod,kteréby~y::;0.40 letspácJ1&ny.M.Kopalinformovalvýborokladech,':}z4po:'echvzhledumestaajakjenapravit.Ocelémtomtoproblémuvyjdevi::ao:opisuNáš'l'umovclÁnek"Cosemlv'I'urnove
Hbí a. !letíb!:

~ler,ové výboru

desáUn-,j. V)'bor

R.ló64V

1Íi

1854

p. Krejza oslavU 80. narozeniny, p. Majf1er ,:>edm-

jmenovaným preje ješte mnoho sil do další práce.

,,1874,

1874-

1884
,',<,~,

1904
c t

1904

1904

1904
,,';';'

1914

1?4,4

~~~,

1969

».".1969~'

1'9'69

1,..

,

120 , let

120 let

119 let

90 Jet

90 let

:

90 let

90 let

,130 let

50 let
'" ,j

30 let

25 let

,25."let

25' lÉif'
.,;,<,:,'

, r:"'>-,'

ze./'nl'e!~f~relVJ.,k.'Ó~~d7/J1ickýmalírzemrelPhDr.L~~r,~~h~rcheolog
zemrebKarel Klnský.,akad. malír a grafikze\11rei"Jafoiát~vRóJbrZ:ekO'glypUk.ucitelŠUR
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