
Dne 27.dubnabyluskutecnen5 dennl :záje:zddoHolandska.Byllojižvícejakpulrokup~ipravovaný:záje:zdkna~i8prálelU8doReeuwijku.Ž~i9yana:zianacvicilipod
vedenlm pant Kublnové

Ceskou besedu. která byla v Holandsku prijala s velkým ohlase..

K 50. výrocl ukonceni II.
svetové války byl usporádán ve

spolupráci II

I

J

sKullurnlm
strediskemv:zpominkový

vecer.Ve
velmi

~kném poradu Špika, který prednesl hlavniucinkovali prof. H.

projev. dále Pevecký sborDvo~ák.clenovéochotnickéhospolkuA.
tfarek. žáci sdruženl ZUŠ. Zklamalahudebnl ~koly a orchestrálnl

velmi malá návšteva.

Pred 70 lety se v Turnove konala Krajinskávýstava.Natuto

vý:znamnou mu:zeu Ceskéhoakci V2po.eneme 21. cervna v Mestské.

ráje. V:zpoml nkové výstavupásmo bude doplneno promítáni.na

diapositivl1.

Na

"

II

cerven js8e pripravili na~e cleny setkánl rodákl1pro

a prátel. Sejdeae sobotu 24. cervna 10.30 hod. nase vv

turnovské8 hrbilove a v:zpoaeneme naly, kterl nás již opustili.

II

>-

~~f-I:1.

Odpoledne hodin14 :zaclná vlastni selkánl v restauracive

Šetri lovsko.

Krome techto verejných akcí Iniciuj~.e úpravu rybnícku na

Šelrilovsku a úpravu cesty bre:zovou álejí v mestské. parku.

Pravidelné SChU2ky výboru se konají

v .eslské knihovne. Všichni jste vítáni.

každéúterýod 17 hodin
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ProclenyvydáváSpolek rodáku a prátel Turnova vlastnlmnáklademasredakcnlradou.RodinámsvíceclenySpolku:zasllá.e
jen jeden výtisk.
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Poslední
dubnový den Holandsku slaví

naro:zeniny

se vkrálovnymalky,l:zv. -Kroningen Dag", který je shodou okolností

korunovacním dne. (1980)
ni:zo:zemské královny Bealrix.Apráve

u príležitosti tohoto slavnoslnlho dnebyla.do:zpráleleného

Reeuvijku po:zvána skupina lurnovských
obcanu'(Turnovmánavá:zány

s límlo mestem clyrlelé prátelské v:zlahy).

v Holandsku mesto na ::Ji:zere
repre:zenlovali clenové Spolku

rodáku a prátel Turnova,

~kol.

studenti gyana:zia a dalších lurnovských

-Prálelslví - Turnov - Reeuvi.jk- hlásal ohromný transparentnajednom:zreeuvljskýchmostu.Alakbylojižpriprfje:zdu
videl, že se holandští prátelé na náv~levu dobre pripravili.Skupinu,kterouvedlpredsedaSpolkurodákl1 dr. ::Jirí Šolc. cekal

opravdu nárocný program. ::Jeho cíle. bylopredev~í.predstavil

ceský

našI i

folklór, lidové okollTurnova.Ubylo~áníkroje a tance :zTurnovšlív
jednotlivých rodinách a be:zproslredne na lo

následovala

historické

návšteva nedalekého .esla Goudy, kde navšt,ívil i

jádro spolu s kostele.
sv.::Jana Krlilele, který jenejvetší.vHolandsku.

Následujícl den
byldnem

"D" nejen pro holandskéobyyatelslvovceleskrálovnou,alei'proceskounávštevu.Ulice
vy:zdobené státními vlajkami deváté hodinyseodrannívokol fmestskéhospolecenskéhodomu-DeBrug-promenilyvobrovskýble~f

1



~rh, kde se d~ti 28~nily v obchodníky a nabízely hracky, knížky,

pecivo, použité v~ci z do.ácnosti a sna~íi ly se uzavrít "výhodný"obchod.Opo'ldvanáctésepoprvé predstavili tanecnici z Turnova

Ceskou .useloobrovský ú~ch,Vystoupen i .~lobesedou. se

opakovat. Pred hledácky ka.er .istni regionální televize dr. Jiri

Šolc pod~koval za pozváni, které' se uskutecnilo v tak význa.ný

den pro ho I andský národ. Hovor i I o význa.u prostého prátelství

a .j. rekl:mezi I i<18i soucasné dob~jeho naléhavostia v

"Prátelstvi.ezi Reeuvijke. a Turnove. je živé a zapustilo své

koreny. "

Pro ceskou následovala návšt~va .ístnihodelegaci poto.

regionálního .uzea, kde ji. byl vni.avý. pr6vodce. pan Franse.

van Wijckem. Prestože muzeum existuje deset le~, jeho fondy jsou

nemalé. Exposice po.sobi žive a ná:zorn~,

je veci dobrovolnou,

i presto, že správa .uzea

Odpoledne turnovská muzikou a Ceskouskupinazamlrila s

besedou do penzionu pro starší obcany který, se bohužel vo.bec

nedásrovnatsúrovninašichobdobnýchzarizení.Nakaždémkrokubylomámeješt~codohánet.,'~~&~f',
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Vpodvecernásledovalooficiálnísetkánísestarostkou

Reeuvijku. Opet byla rec o královn~, ale také o nejbližších

akcích,kterénaobemestacekají.Vsoucasnédob~probíhána

hrad~ Valdštejn~ výstava fotoamatér6 z Gouldy, v prípravách je

návšt~va peveckého sboru Vivace v Turnov~. Záverem vecera predal

dr.ŠolcjménemSpolkurodák6panístarostceobrazL.Matoušové

s motivem Kozákova a nekolik dárk6 další. holandský. prátelo.-.

Zbytek návšt~vy Turnovští v~novali seznámen íletnému

morskými

poto.

I ázne. is Amsterodame., Haage., Rotterda.e.,
Scheveningem, tulipánovými poli a sa.ozrej.~ nechyb~ly ani vetrné

mlýny, Nejvetší. prInose. jsou ale nov~ uzavrená prátelství,

která se mohou v dnešní dobe svobodn~ rozvíjet a prohlubovat.

Prestože lidé žijí v r6zných ze.ích, mají si co ríci. .š

':

&lmlané zpfval i v Tumove

J i:2 od dubna se pripravovali clenow Nveckého sboru Dvor4k

na prlvlt.ánl pevc6 holandského -Išeného sboru Vtvace

:zReeuvljh.abyjtmmohlioplatIt.prátelsképrijet.Ipred~ma

roky pri své n4Vl§"" v Reeujvlku.

ltonecne se prlbl1:211denprije:zdu.Vectvrt.ekt-cervna

cekali dvor4kovci v sále Strelnice na své pi'átele. Po pfLfje:zdu

asrdecnémprlvft.ániode/nihostékeSVÝJIhostit.elo.-.abyslpo

dlouhé cest~ autobuse. odpocinuli.

Prvni den - pátek 2. cervna - se Holandané seznaili

sTurnoveI8.llav:§tlviliDUVGranát,prohlédlisivýrobušperk6

a obdivoval i jejich krásu. Následovala náv:§t~va nU2ea Ceského

ráje,kdesese:znailishistori1isoucasnostiTurnova

a s velkým

Odpoledne

zaujetl. si prohlédli sblrku ko:zákovských drahok_6.

se oba sbory :zacaly pripravovat na vecern 1 koncert

v Mestské. divadle. Koncert nesl ná:zev Koncert prátelstvl a tato

'j

.yšlenka prollnala celým hudebnl. vecere..

Pevecký sbor Dvorák pi'ivltal své prátele :zpeve. n~kol1ka

sbor6, .e:zi ni.iž nechybel ani sbor v holandštine Sbor Vivace

v cele s dirigentkou panl Lenny van Tour privltal ješte vrelými

slovy Šolc a sboru predal krásnoustarosta .~sta dr. Václav

kytici. Holandané ve své. programu :zazplvali sbory holandských.

anglických. italských a ne.eckých skladatel6. Velmi vrele byl

pri jat sbor Antonína Dvoráka Napadly pisne a dv~ lidové phme

:za:zplvanécesky.Na:záv~rseobasboryspojllya:zazplvaly

Mo:zart6v Ódynaradost.sbor Bundeslied a sbor z Beethovenovy

Dlouhotrvající potlesk návštevn 1k6 koncertu. kterl naplnili

divadlo. podtrhl celou krásnou prátelskou atI8osf"éru vecera,

Predseda spolku Vivace holandsky pozdravil prito.né. jeho slova

tlumocila cesky clenka sboru. Mi.o jiné bylo receno: "PredeV:§i.

nás dojalo. že spolujs.e jedno. sboru zpJvali o lásce

cast~ji

v

a bratrství vše. i lidmi. V budoucnosti.ezi chce.e

nacvicit :zpívat ceské nebot:sbory. spolecn» zpev prisplváa

k prátelstvi a bratrstvl.-

Dal:!H den - sobota 3. cervna - byl venován poznáni

prlrodnfch krás Ceského ráje. Autobus odvezl pevce do Se<18thorek.

následoval y»stup Myši dlrou na Hrubou Skálu. odkud .eli kr&sn))

výhled na hruboskalské lesy a skály a celé okoll, Cesta



pokracovala na Trosky. které je udivily svou .ajestAtnosti.

Pocasi výletu pi"Alo. a tak se vel.i spokojeni vrátili do Turnova.

Odpoledne autobusy odvezly oba sbory na Sychrov. kde se konala

vzpo.inka u paa~tni desky Antonina Dvoi'Aka k 40. výrocí Dvoi'Akova

Turnova a Sychrova. Sbor Vivace zazpíval Dvoi'Akovy Napadly pisn~

a turnovský sbor od Antonina Dvoi'Aka sbor tUsto klekAni. Po

skonceni vzpo.inky si Holand'ané prohlédli zAaecké koanaty

a zAaecký park a:zase bylo co obdivovat. Po návratu do Turnova

.nO2i Holandané nav§tivil i spolu se svýai host i te li koncert

Jihoceské fi lhar8onie a vyslechli pi'edehru Leonora od Ludvika van

Beethovena. Houslový koncert Jeana Sibelia se sólistou VAclave.Hudecke.aDvoi'4kovuIX.syafoniie.011-ZNovéhosv~ta.
Ned~le 4. cervna byla na pi"Ani hostil uskutecnena náv:§t~va

Prahy. Pr~ký hrad. chr4a sv. Vita. Karlllv .ost a Staro.estské

n4aesti ji. ukázaly historické skvosty na:!ieho hlavního .esta.

Po návratu z Prahy se se:§li vecer v Dali.ei'icich pevectí

pi'átelé na spolecné. poIgezenf a rozloucenf. Pi'edAni upo.fnkových

dárkll. poho:§tenf. :zpev holandských a na:!iich pfenf. které se

strfdaly. tanec a vzáje.né rozhovory uzavrely pobyt sboru Vivace

unAs.Loucenitrvaloa~dop1l1noci.bylovel.isrdecnéabyloreceno.~eobasborybudoucastoVZPO.fnatnasvésetkAni.Vpondelf5.cervnarAnoholand:!itfpi'átelénastoupili

zpátecní cestu do své vlasti. Poslednl stisky rukou a volAnt na

shledanou vyjádi<ily pi"AnI. aby pevecké pi'átelstvf dále potrvalo

a aby sbory se zase brzy setkaly.

Kp

70 let od slavné krajinské výstavy v Tumove

My:§lenka nekolika nadšenc1l usporAdat v Turnove krajinskou

výstavu. zdála se zpocAtku smelou a ro.antickou. VÝstavnf výbor.

který byl ustaven v roce f924 a v jeho cele stál reditel odborné

:§kolyprof.AntonfnKarc.dokázal.~opakjepravdoua21.

cervna 1925 slavnostne otevi'el Xrajinsou výstavu v na:§e. meste.

Projd~.e se celou výstavou tak. jak pi"ed 70 lety byla vei'ejnosti

pi'edstavena.
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Pro výstavu bylo zvoleno vhodné .fsto v nejkrásnej:§f cásti

Turnova. mezi parky a zahrada.i v sousedstvf význacných :§kolnich

budovasokolovny.Zturnovskéhonáaestlproch4:zlaeSk.novou

ul icl hlavni bránou. druhý vchod je u :§perkai'ské školy. Malým

parcfkem pi'icházl.e k dívcí :§kole (pdvodne sirotcinec). kde nás

vltajf živá jako doplnek uvnitrvcelai'ské výstavyvcelstva

budovy. Dále je zde exposice psacfch strojil. uaelých hnojiv

a státnfho výzkumného óstavu. Kolem stAnkO strojírenského oboru

a stánk1l s chlapecké školy. Zdeobcerstvením prejdeme do budovy

jsou ua I steny výrobkll v§ech hospodái'ských skupin.exposice

Vsuterénu

potraviny.

je exposice živnostenských škol. v prlzeml jsou

sedlái'i a calouníci a strojnípr1laysl.Vprvnfm

poschodí je exposice odevní a bohatý statistický materi.11turnovskéhookresu.Vdruhémposchodí2hlédnemepr1layslmydlái'ský.
kosmetiku a sklo a výsledky penežných óstavll.

Zeleni Skálovy ulice prichA:zlme k sokolovne. kde vystavuje

Sokolská župa Je§tedská. Jinak je sokolovna vyhrazena hlavne pro

slavnostníud.11ostivýstavy.UbudovysokolovnyvRtupujemedovlastníhovýstavi:§te.Uvchodumezidvemasamostatný.ipavilony

ziskáv.1 pozornost návštevnlkll originálni turistický pavilon

postavenývestylusti'edovekýchhradil.Vd1layslnémbludišti

hradu. zbaveni ruchu výstavy. prichá2lme na malou galerii. kde

podlehneme kouzlu velkolepého uaeleckého dekoracidna. V

skutecné lesní vegetace je ualsten obraz. který nese stopy uaenl

Mikoláše Alše. slavné panorama .Pobitl Saslkll pod Hrubou

Sk410u..ObrdZ byl darován klubem ceských turistll v Praze mestu

Turnovu pro povzneseni turistiky v Ceském ráji. Pavilon se stal

jednim z nejatraktivnej:§l. expon4tea celé výstavy.

Nad§eni tlmto pavilonem precházíme do budovy odborné školy

šperkarské. kde jsou umísteny všechny perlicky našeho umeleckého

i výrobního svérá2u kde
svOj prtl8yslTurnov vystavujea

šperkarský. klenotnický a kaaenáf'ský.

Z dvou skvostných vcházíme do samostnéhotechto exposic

centra výstavište a pozadím pohranicních hor. Výstavl§te od rána

do po2dnl noci je obraze. života a ruchu celého Turnova a okolí.

Mezi vkusný. i pavi lonky. cetnými pivnicemi. kavárnami.malými

cukrárnami ve stfnu starých kaštanll upoutajf po2ornost ~pravné

pavilonyahlavnipal4cvýstavy(64mdlouhýai6mširoký)podlen4vrhuing.Salace.VtomtopaviIonujsoupiana.nábytek.



kera.Ika, kamna, ~ruhlárs~vi a,provaznický pro.ysl. "alý. cen~re.výs~avyjehudebnipavIlon.kdepocelýdenhrajevojensk.!kapela
47. pe§iho pluku rizen.! kapelnike.

koncer~em

Hanclem. Ta~akévýs~avu
ukoncila velký. vecerni. úcas~i vice jak 2000za

Turnovák6. Velké pros~rans~vi .ezi sokolovnou a bocni.i pavilony

s~rojirenského, zemedelskéhoje vyplneno pes~rou smesici s~.!nk6

a jiného pr6myslu. V zemedelské. pavilonu (jIzdárna) je dokonalázemedelsk.!represen~acevelkos~a~kuHrubáSkála .Vchod je zdobendvemavekovi~ýmik.eny,vevolieráchježIvázverhruboskalských
les6.

V pavilonu jsou aranžov.!ny lovecké ~roCeje a kr.!sné

exe.pláre lesnI zvere s uk42kami lesnihohospodárs~vi.Jsouzde
i exposice rybárské, do.áciho zvirec~va sbirky semen. Zaa

výs~avi§~e. nad údolim Jizery je výs~avni Eden

her. s.ichu a veseli pro deti, .ládež i dospelé.

- svet zábavy,

Kul~urni cást výstavy je U8is~ena
v reálce na námesti.

Prizemi je venov.!no kulturni his~orii na§ich §kol, turnovské.u

1

.-.I.,

divadelnic~vI hudebnimu živo~u. Prvn i

Druhé

poschodinámukazuje
a tre~i poschodi je

a

pamá~ky

zapln~no

bohatstvi nao§ehoa muzea.

národopisnou exposici, s~arými památkami malirskými.

'obrazy. kresbam i , graCikou plas~ika.i vytvorený. i rodáky
aTurnovskaaPojizeri.VýstavajakávTurnoveješ~enebyla.Výs~ava.elatakébohatýsjezdovýprogram.Celkembylo

uspor.!d.!no 37 sjezd6 rdzných spolk6. organizaci. živnos~enských

I

- \ '

spolecens~ev a poli~ických stran. Vel.i boha~.! byla i kulturni

cinnos~. Vedle' dennich koncer~6
výs~avi§~i.kde

hrálana

i Kaochova kapela z Kolina, por.!daly se koncer~y. divadla.predn.!o§kyaodborná§koleni.Vicejak170.000n.!v§tevnikdpro§lobranamivýs~avy.nado§eniobyva~elbylovelikéanapr6behuvýs~avys~opravdupodilelcelýTurnov.
Pribl lži I i

:;5.evám krá~ce turnovskou krajinskou výs~avu.

mužeme rici i po nik~erá presáhla rámectoho,cokdypredniabylovtom~osmeruudel.!no.Vroce1900bylasicekon.!napodobnánárodopisnávýs~ava,nev§akvtakovémrozsahu.
ProC.vÝs~avydoŠimák po skonceni Krajinskédr.J.V. napsal týden

Pojizerských lis~6 clánek. k~erý plne ukazuje, jakávý~~avaopravdubylaa co pro Turnov znamenala.Riká se,žezvyk
je druh.! prirozenost a .usime si vo§ichn i bez rozdilu priznat. žejs.esiprili§zvykli.apro~osenámbudepovýstaves~ýska~.Vžd~tobyloneco.conáspresvedcilooopakuna§ich

I

I

~

t

pesi.is~ickýchrecianá2ordnaspolecnskýživotvna!emTurnove.
Výs~avaro:zproudllavmestejinýživo~.uchvá~i1a nás svýmruchem,jimžprímohýrila.Ažesen.!atakdobrevydai'-ila,žejs.ev§ichnisvýsledkemspokojeni.douCejme.že~one~lavýstavaposledníajiždnesseteši.enapri§tf.-Tolikmalávzpo.inkanavelkouvýstavu.Jakoprameny pro

~ento clánek .i sloužily cl.!nky Pojizerských lis~6 z roku 1925,

Národni zájmy, Lis~ župy.ladoboleslavské.

"irek HaJten

RodákUla práLelUlTurnova

-Budte
námvitáni.

rodni bratri! Js~erozváti
vesvete,však

nemužete zapo.enou~ své rodné mes~o. jako my nemO~me
na

zapo.enou~ na Vás.OsudVám
nedoprál.nohýa, abys~ežili_zi

námi aspolupracovalikrozkve~unao§ehodrahého Turnov~. Pri§lijs~eprohlédnou~našediloazjis~iti,zdaVa§emestonetrpiVao§i
nepritomnos~i. "usi.e Vám. rodní bratri, rici, že se pomerne &Alo

rodilých Turnovan6 úcastni na správemes~a.v§ak~idruzi,kLeri
se. pri!Jli, .aji .es~o opravdu rádi a pracuji s Iáskou Jr. jehorozkve~u.PosUDtevýsledky~é~osvornépráceasud~espravedlive.SnadmnohémuzVásbudedopr.!nonavr.!~itseknámtrvaleapak
zajis~é pod.1~e n.!a ruku k

spolecnému
dílu. Drazf rod.ici

a prá~elé. bUD~e n.!a vit.!ni.-

To~o pozv.!ni

a prá~el Turnova

zvalodoTurnovavroce1925na sjezd rod.1k6výs~ave.Jeto.upor.!daný pri slavné krajinské

le~os 70le~jakodvýstavy,~akiodsjezdu,k~erého se tehdy

velmi slavný. Nazúcas~ni 10 vice :jak 1000 rodák6.
Byl~osjez<i

hotelu deskaCenku
Pacl~ovi.NaCen~rál byla odhalena paaetnl

hrbitove

porádán

se rodáci
se§lik pie~ni vzpo.ince. V sokolovne

byl

slavnos~nf vecer, pri k~erém úcinkoval Zpev.1cký spolek

An~onin
Dvorák. ocho~nický spolek

An~onin
"arek,

~urnoYSké

akademické kvar~e~o. orches~r rizený

kteri se podileli na zdarilém sjezdu.

agr. Vorlem a rada dal!Jich,



Rod4c1 a pi'4t.elé - necbt.e sl okno

na sobot.u 2 4. car v n a 1 995

Nat.endenjs.eproV4spi'iraviIIII.setkáníRodákil:

a pr4tel Turnova. Sejde.e se v 10.30 hod. na lurnovsk~. hrbitove.

abychomv:zpo.enulinaly.kler(jižnejsou.e:zin~.i.Ve14hodin

se sejdeme ve výletnl restauraci " Šeti'i lovsko". kde 8úe tuto

restauraci :zadanou jen pro n4s. Podnik.~ dobrou kuchyn. dobr~

pivoav~echnoostatnlpodleVa§ehopi'4o1.Kposlechubudehrál

oblíbená Sedl~ckova kapela a v pripade pi'(:zniv~ho pocasl mil:že se

sedel venku pod slunecnlky.

Pi' i jcfte v~ichni . r~diV4s uvidl.e jiste dobrea si

popovidbe. Z.irnl.e si v§echny neduhy a V2p0.ene.e si tak~. jak

to bylo

vlastne

he:zk~ ti'eba pi'ed 50 lety. kdy skoncilaválka.A to je

dal§1 do'vod k selk4o1. Uvidlt.e i video :z
na~iprvn(

rodáck~ cest.y do na~eho spi'~t.elen~ho .esta Reeuvijk v Holandsku.

Starosti nechte do.a pi'ive:zte dobrou náladu do na~ehoa

Turnova.

3~

Rod4ci a pi'4telé - nechle sl okno

24. c e r v n a

ttirek Haken

J-~k~~~~"I~,-~--,~,~Yy:_~~~

V2PQ11nkana 2akladalele spolku rodáku a prátel Turnova,Nasobotu21.ledna 1995 byla svol4oa výrocnl clenská scht12e

spolku do kavárny holelu Slavte. Jej ( dat.um už bylo

st.anovenonapod2i.1994avt~dobebyl.Ist.opredsedaspolku

tti loslav Kopal je§te v dobr~. :zdravolnl. stavu. i když urclt~

pi'l:znaky nemoci se obcas hl~sily.

Když jsme v poradu scho':ze navrhli prltomným kandidáty do

nov~hovýboru.bylme:zinimisamo:zi'ejmei"IlaKopal.Toužjeho

stav se :zhor~ll a musel být. hospit.ali:zov4o. Pi'ece jen jsme

vei'III. že se :zase me:zi n4s vrAt.i. Bohužel choroba se stále

hor~alaa9.února"IloslavKopal:zemi'el.Bylomu78lel.

8

,

.~

..

ojeho:z4s1uháchhlavnenapolisporlovnim.kammeljako

výkonný sporlovec a' ucilel lelocviku nejbliže. bylo Id hlavne

v Poji:zerských listech naps4oo od 2aSVecených plsalelo' .noho

i'4dk4.Zaini-seprotojenojehocinnost.IveSRPT.

Založeni na§eho spolku - v
Pra2eexistovalji~

v Turnove

di'lve. ale vyvljel jen skroanou clnnosl - je neoddelit.elne

spojeno s jeho' j.énem. Jeho neut.uchajicl iniclat.lva .u nedala

pokoje. dokud nedal popud ke 8"01401 pi'fpravné sch&ze na II.

i'fjna 1990. Sb se:z v~ných rodinných dil:vod4 lét.o prvnf scht12e

ne2ácast.nil. poslal v:!!tak plsat.eli t.echt.o rádk4 dopis. pi'ect.ený na

scht12i.vnem::!psal.žemáradost..žeseschQ:zesejde.prot.ožese

na!!llo dosl lldf. kterf meli chut: a snahu konecne - skoro rok po

"saaet.ov~" revoluci - PrO na§e mest.o neco vykonat..Scht12e se od t.é

doby konaly každý týden a vyvrchol i ly 8"014olm ust.avujlci sch6:ze

spolku 12. ledna 1991 v .est.ské. divadle. Po registraci.

proveden~ttinisterstve.vnit.raCRdne10.ledna1991.ohlSpolekrodáko'api'átelTurnova.jakbylna:zv4o.:zaclt.pracovat..Nat.~t.o
sch6:z1 byl ttiloslav Kopal :zvolen .Istopi'edsedou.

Podle plánu práce. který byl na sch6:zi vyhlá§en. :zacali js.e

nejprve napravovat. nepravost.i pi'edchá2ejfcI.i t.olallt.ni.i reži.y.

Pat.rl k ni. nov~ inst.alace pomnlkO, dr. Jindi'ichu "et.elkovl

a prof. dr. Josefu Pekai'ovi. Inst.alace desky na po'vodni

sirot.cinec ing. Janu Sk410vi. kt.erý t.ut.o budovu dal POSt.avtt..Kdal§1cinnost.ipat.rl'por4dánlr6:znýchV2p0.lnkovýchshromáždeni
.ist.nlho a celoslátnlho vý:znamu. kt.eré mlnul~ re::!lmy :zru:!!tily. Pri

t.om v!!ie. se "ila Kopal angažoval. .r:zelo ho v§ak. že se stále

.álo 1 jdi techt.o. cast.o na porád4o1 nárocných pi'edst.avenl.

2ácast.nuje.

St.avba odpoclnkového alt4ou nad dolánecký. je:ze. byla

poslednl dokoncenou pracl :zesnulého. Podle jeho pi'edat.av bude

dále pokracovat obnova rynlcko' na Šetrilovsku a celková ~prava

t.echt.osado'.Rádibychom.abydolet.nihosje:zduna§ehospolku.

klerý se bude konat. v restauraci Šet.i'ilovsko 24. cervna. bylo

provedeno co nejvlc plánovaných pracl. aby si v§ichni ~cast.nlci

set.k4oi odnesli dobrý dojem :z mlst.. kt.er4 pred let.y pat.i'ila k t.em

ne::IIlbe:znej§I..

Odchod ttlloslava Kopala znamen4 velkou mezeru v radách

naaeho spolku. Pot.rv:zuje v§ak :zku:!!tenost.. ::!e clovek je smrtelný.

ale práce. kterou:za sebou :zanechal. je t.rvalá. Bude.e se snažit

9



v ni
pokracova t.ak.

aby

dal:§1 generaceuznaly.~cinnost.
SpOIkurod4kO a pi'át.e I Turnova je pro Turnov

aokoIIpot.rebnÝ1l

pi' tnose. .Život.v:§akjdedál.ntst.opi'edsedoubylnasch1i2ivýboruzvolencaBt.9spolupracovnfknflyKopala.nednavn9clenspolku
JaroslavBajCler.JaénoniIoslavaKopalapi'e:§lodohlst.orlenejen

na:§eho spolku. ale I Hst.a Turnova a celého Ceského ráje.

Aleit Svoboda

Y2POlináae, že roku

1735 - 260 let. - narodil se P. V4clav Fort.unát. Durych. zakladat.el

slovanské jazykovedy. pi'edchOdce a pi'it.el JoseCa

Dobrovského

1785 - 210 let. - narodil se P.Ant.onln narek. nad§en9 panslavlst.a.

pi'ft.el JoseCa Jung.anna. pro je~ Slovnlk t.voi'11

fllosoCické n42voslovf. zakl adat.e I ct.enái'skébesedyaochot.nlckéhodivadla1810-185let.-narodilsenuDr.Ant.onfnŠlecht.a.zakladat.elI~fSedaihorek
1820 - 175 let. - ~-~iltla

Turnov.

na popud P. Ant.. narltaprvnfknihovnav
1855 - 140 let. - narodil Václav lCudrn.!c. redakt.or Llst.Ose

pojIzersk9ch.propagát.ort.urist.lkyvCeskémrájI-vesvé.dome(UKudrn.1covýchhodin)zi'ldil
bezplat.nou t.urlst.ickou popt.avárnu (noclehárnu).

1870 - 125 let. - narodil V.ŠI.4k.prvnlse unlv. prof. PhDr. J.

profesor vlast.ivedy na UIC
vPraze.Inlclát.or

zalo~nl t.urnovského

Turnova

muzea. Aapsal Pi'lbehy mest.a

tO

1870 - 125 let - narodil se Václav Cenek Bendl St.r.!nický. básník a

spisovatel, pi'ekladat.el Puškinových veršu. pi'ít.el

Boženy Nemcové, zemrel ve Volyni

1895 - 100 let - narodil Bohuslav
Finke, odborný ucit.el,se

sbormistr a kronikár Zpeváckého spolku Dvoi'ák

1895 - 100 let - narodil
seFerdinandKlein.žákOt.akara Ševclka,

i'editel LŠU, vynikajícl hudebnl pedagog

í900 - 95 let - narodilseZdenek Folprecht. hudební skladatel.dirigentNárodníhodivadlavPraze
1905 -90 let - narodil Kare I

Vlk,houslovývirtuos, prvnlse

reditel LŠU

I

t
I ., 1950 - 45

1930 - 65 let - zemrel Miloš Votrubec, krajinár a portrétist.a

let - zemrel Eduard Karel, slavný ces)c9 ryt.ec

.1

,8' CinnosLspolkurodákua práLelTurnovaza 1. pololetí roku1995

Prvn I akci byla výrocní clensk.!' schuze (valná hromada),

kterou jsme uskutecnili 21. ledna 1995ve 14 hodinvkavárne
hotelu Slavie. Schuze bylavelmidobrenavštívena.Volbyzvolily
dosavadní

Šolc.

cleny výboru, predsedou
byl opet zvolen MUDr. Jirl

Oslava narozenin T.G.Masarykasekonala7.breznavhudebnl
škole.

18lsta.

VelmipeknýnovýhudebnlsálbylnaplnendoposlednlhodokonceseIst.álo.Vpoi'aduucinkovaliprof.gymnaziaVávra,žácihudebnlškolyapánovéKollineraHaken.
..

1955 - 40 let - zemrel Karel Knop, reditel kuru, varhaník a

ucit.el hudby

1975 -20 let - zemrel Zdenek Juna, redit.el školy uaeleckých

remese I. grafik. tvOrce sklenených vit.r4ž1


