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hodne zdravl, živolnl pohody,

sily a optimismu k prekonáváni všech které senámnekdyslavldocesty,
Tešlme se, že naše pPálelstvl potrvásekonávs o bot u 27, ledna 1996 od 1 4 hod i n

\.1 s o k o lov n e restaura~ i,

Vše~hny cleny a prlzniv~e srdecne hoj nc.u

Pro clenyvydáváSpolek rodáka a prátel Turnova vlastnlm nákladem

a s redakenl radou, Rodinám svl~eelenySpolkuzaslláme jen 1

v~.t i sk,

16

. - -.
JOSEF VliEZSL~VSltl~K (1870 - 1941)

zakladatel vedecké vlastivedy - historik Ceského ráje(k125.v~roclnarozeni)
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"Zasktobejdu.óValdštejne,tvujhost,zapoesiekouzlemsladkým,smlm?Zdarekneš:Vzpomlnkámjendovollm?
,Jsi hrob jen slmelý. zašlá reku ~nosl.

ei možnovtobevzývatbudoucnost,

o lásku pravouvroucneprositksvým?Civeritmám,žejestjenpouhýdým?MlcltvQjslinali~hješirýhvozd
Z lvý~h zdimQjhledzPI dojat k severu

tam k Ještedu, pres dol a Jizeru -Vsvéobjetiby~hkrajtenpojalrád-
kéž vešt~em jsem a vidlmvekQvdál:

Mej lid mQj s krásou tvrdost itvý~hskal,ztvýchstarý~hzdijejzdravlm

naslokrát" ,

J.V.Šimák. 1927



Významný
ceský

historikprofesor .J.v.Šimák, turnovskýdílum významu celonárodního, jako byla predevším jeho Stredoveká

rodák, zasvetil znacnou cás', svého díla rodnému kraji a jeho kolonizace '/ zemích ceských (1938) ci edicepramenukdejinám
historii

Své detství
prožíval v prostredí vzdelané rodiny školství, náboženství apod.

redit'?le turnovské
prumyslové školy .Josefa Šimáka. Z rodinné Turnovsku venoval prof. Šimák desítky studi í, at

t,obylyvilkyveSkáloveulicivedlycastojehokrokydomalebnéhookolí,dejiny okolních hradu, dejiny osídlení, náboženstv í , školství.

kde

starobylost
hradu a tvrzí honosnost zámeckých sídel mestské správy, vývoj politických událostí '/ našem kraji ci

podnecovaly vnem romantický
zájem

o j'?jich histori i. významné osobnost i . z této základny vyrustaly rozsáhlé

Mladoboleslavské gymnazium a pozdeji pak studium historie na monografie..Jsou to predevším Príbehy mesta Turnova nad Jizerou

Un i '/erz i te Karlove
daly

tomuto nadanému a pilnému studentovi (I.díl 1903, II.dí11905 - místopis Turnova) a Dejinné pameti

široký odborný základ pro jeho další rozsáhlou vedeckou cinnost. okresu mnichovohradišCského (I. díl 1917). Pekarove Knize o Kosti

Svuj profesionální zájem delil J.V.Šimákspravedlivemezikoresponduje ~~iha o Housce (1930). Soupis památek historických

rodný kraj a c'?lou rodnou zem. Po získání doktorátu '/ r. 1894 a umeleckých pol itického okresu turnovského ( 1909)

nastoupil dráhu pedagoga, a to predevším na vyšší dívcíškol'?v a mnichovohradišCského (1930) jsou dodnes duležitou

Praze.
Vroce 1921

byl jmenován rádným profesorem historické faktografickou základnou pro práci historiku umení a památkáru.

vlastivedy na Univ'?rzite Karlove, kdep,jsobi1do konce svého .J.V.Šimák vycházel z presvedcen I ,žehistoriemábýt
života.

predevším ucitelkou života asloužitkuprospechuceléhonároda.Prototakvelkýdílvjeho práci cinila popularizace vedeckých

NeÚnavné st'..1dil..!m a shromaždováni materiálu '/ archivech poznatku prostrednictvím knižních publ ikací. turistických

a knihovnách ~'"
mustaly základempro systematické budování pruvodcu. clánku vruznýchmístníchperiodikácha prednášek pro

nového vedeckého oboru -
historické vlastivedy. Samotné Šimákovo

dllosvedcíošíri a
množství vecných skupin, kt'?rédotohoto

verejnost.

Nejvetší Šimákovou pracítohodruhuje ilustrovaná Kronikaoboruradil.Historickávlastivedavjehopojetíobsahovalapopisceskoslovenská(3 svazky. 1921 1923) . jež poupulární formou

prírodních pomerlj daného t'?ritoria, dejiny osídleníod
s<3.mých

podává historicky presné popsání ceských dejindoroku1378.
pocátku ( tedy arch'?ologii). topograf i i . dejiny správního VysokouÚrovenmajíjehodvasvazkyOttových"Cech"(XII.aXIV.)
rozdelení zeme,výzkummístních a pomístních jmen, historickou venované severním Cechám (1902) a Krkonoším (1907), historické

kartograf i i. vývoj kultury a umení, náboženské a hospodárské statev KudrnácovýchadresáríchcivKatalogu krajinské výstavy

dejiny, néixodopis a rodopis. Úzké sepjetí s rodným krajem vedlo r.1925,vPojizerskýchlistech a Hlasech pojizerských. VýznamnýiŠimákuvzájemodborný.ocemžsvedcíneprebernémnožstvístudií
a syntetických prací Ceskému ráji a Turnovu venovaných.

podíl mel prof. Šimák i na vydávání vlsastivedného sborníkuOd
.Ješteda kTroskám(1921 - 1938) . jemuž vytýci1jasnýprogramProf.PekarnapsalkšedesátýmnarozeninámJ.V.Šimáka:"ŠimákvšestrannýchvýzkumukrajevÚvodnímclánku"Cochceme?"soustredovalodpocátkuvelkoucástpracovníhoÚsilíživotníhokOjedinelývýznam mají zásluhy .J.V. Šímáka na budování

dej inám Turnova a Turnovska. Proc, lzepochopiti.Bylturnovskýturnovskéhomuzea.Nasvézacátkyvtétoinstitucivzpomíná:"R.
rodák aplánvzdelativedeckýmzpusobem dejiny rodného mesta a 1886 vzniklo v Turnove muzeum. jehož zakladateli byli uc. Fr.

okol í stálodpocátkuvpopredí."Výzkumhistorickýchpramenu.
Cepelík. mestský radní Jos. Janku, uc. Eleon. Prošková, malír Jan

který tvorilvždyzáklad jeho odborného bádání, se postupne z ProusekaJosefŽák,clenmest. zastupitelstva. Sotva jsem o tom

rodného kraje rozširoval, až nakonec dal vzniknout syntetickým zvedel. snažil jsem se vniknouti dojejichkruhu:myslím.žejsem



za lím cí lem vydrancoval všecky malciny poklady. Akdyžmne
spolupráci

CO""
Spolkem

rodáku a s divadelnimi ocholníky pod
prijali a polom r. 1889 zvolili i do výboru. byl jsem na vrchu

reži jním vedení V. Róna) . v následujících dvou dnech (10.
radosl i . Besedy u Cepel íka, filosofa a estelika, polulky

a 11.5.) probehne celoslátní konference na léma".J. v. Šimák

s Prouskem za chalupami, lidové umení UProškovébylyminovou
a poslání regionální historiografie '1 dnešní dobe". Hlavní

školou. R. 1888, když bylo objeveno první
pohrebišleUnásna

referáty prednesou odborníci z predních vedeckých a pedagogických
Sv i janech, pri jal jsem lu jako záslupce muzea i první kresl

pracov i šiJ. Programová nápln konfereno:'e jiste zaujme nejen
'1 praveké archeologii. Když pozdeji pribyl do výboru prof.

uci I jsem se od neho heraldice a sfragislice a vnikal

Zap,

do
pracovníky muzeí a archivu, ale verme, že i pedagogy a všechny

poznáníumeníryjeckého."A dále pripomíná:

zájemce o regionální hoslorii. VždyC poznání rodného kraje, o než
"Pravým požehnáním se

Šimák vždy usi lo'/al, by melo být duležitou soucástí každého
mne stala r. 1891 jubi lejní výslava,

nezapomenulelná. v turnovském muzeu jsme

v muzeu se od sludent~ských lel venoval rozširování a

cloveka a zákla~""m 'p
-. J.ho vztah" k ~
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zúcaslníme v ceské chalupe a relrospeklive Pri té práci jsem

arci nezapomínal na veci lurnovské a vida po srovnání slarší

cásti meslského archivu. co všechno chybí Práškovým dejinám, vzal

jsem na se plán, složili dilo nové."

kalalogizování sbírek. archeologickým výzkumum a predevším

porádáním meslského archivu. Pripojilo COP rešení problému

nestská knihovna Antonínanarka
organizacních pri porádání ruzných výstav, vydávání výrocních

zpráva propagaci muzea v co nejširším merílku. Dlouholelé políže
175 let~

s nedostalkem proslor pro uložení sbírek, nalož jejich
1820 - í 995

vyslavení,byly vyrešeny až velkolepým a nezišlným darem rodiny

Boháckovy, klerá svuj dum ve Skálove ulici venovala r. 1924 .Usiluj, dokud casu zbývá, prílomnosl kolébka

turnovskému muzeu.
budoucnosti".

Prof. Šimák vypracoval plán poslupného usporádání sbírek do 15
Anlonín Marek

velkých místnoslí a osobne se podí 1e 1 na jeho realizaci, která

lrvala až do roku 1938. Turnovské muzeum se lak slalo
Píše COP rok 1818. v ceských zemích vrcho lí národne

celoživotním dilem prof. .J. V. Šimáka. Svým významem presáhlo

osvobozene<::ké hnutí. Vznikají první 1 i dové kn i hovny, nositelky

hranice mesta i celého Ceského ráje.
vzdelanosliarozvojeceskéhojazyka.VRadnicí<::h u Plzne zakládá

I v dnešní cinnosti Muzea Ceského ráje jsou naplnovány
fará.r a básník Antonín Pu<::hmajer pr'ln í verejnou knihovnu

myšlenky prof. Širnáka. Vzhledem k tomu, že v príšlím roce oslaví
'1 Cechách.

lalo insliluce již 110 lel své cinnosti a uplyne 55 lel od úmrlí
.Jen o dva roky pozdeji vzniká knihovna i u nás v Turnove.

jejího zakladatele, již nyní pripravuje ve spolupráci s Pekarovou
Píše se dalum 21. pros i n<::e 1820. V nedaleké Libuni pusobí

spolecností Ceského ráje a dalšími inslitucemi nekolik významných
obrozene<::ký vzdelane<:: knez Anlonín Marek. Ion, jako rada jiných

ak<::í. Dne 9. k'letna 1996 se bude konat v mestském divadle
vzdelaný<::h I jdi, videl v ceské knize a ceském divadle len

slavnostní vecer u príležitosli techlo dvou j1J-bi leí (ve
nejúcinnejší proslJredek k probuzení národa. Proto prichází se

svým "Provoláním k pán':'m vlaslen<::um mesla Turnova". Pt'ovo lán í

pro mne opravdu

se usnesl i, že se



n€!z,:'stá,.á bez odezvy. Šedesát de'Jél turnovských sousedu se podar i 10 uskutecnit radu zaj ímavých akcí. Knihovna je cástecne
zavazuje prispíval dvema až deseti zlatými ve prospech knihovny. automatizována, poskytuje další služby pro obyvatele mesta
Vzniká Spolecnost turnovské knihovny, která """o. n nekolik let - donášková služba pro duchodce. zvuková knihovna pro nevidomé a

pozdeji mení ve Clenárskou besedu.
Tajižžijebohatýmkulturním

zrakove postižené. Se speciálním centrem zvláštní školy v Turnove

životem. Porádá ve vi le zámožného kamenáre Michala Kotlera probíhají v knihovne pravidelné hodiny biblioterapie. Dle
zdari lé clenárské besedy. .Jako první v zemi má naše mesto projektu je navázána úzká spolupráce se základními stredními

i 'Jere j nou i:,ílárnu, kde jsou dostupné veškeré denní i týdenní školami ve meste v oblasti informacní výchovy i výchovy ke

noviny a casopisy. V roce 1862 po pádu Bachova absolutismu ctenárstv í. I nadále zustává knihovna metodickým strediskem pro

nastává rozkvet spolkového života ve meste. Ctenárská beseda se místní lidové knihovny celého Turnovska.

pretvárí ve Ctenárský spolek. z té doby """o. váže i bohatá

rytmisl-ru, .Jednoly severocské atd. ) vzniká K_'1 i ho'Jna mesta

spolupráce s divadelní spolecností.

Hislorické události se odrážejí i v osudech knihovny. První

s,'etová válka, pád rakouské monarchie, vznik Ceskoslovenské

republiky. Sto let od vzniku knihovny r. 1920 sloucením nekolika

spolkových knihoven (K~ihovna studentstva mesta Turnova, Spolku

Turnova. Divadlov iurnove rok 1840.. 1860
Osudy národa se promítají i do osudu knihoven. Druhá svetová

válka nedává mnoho prostoru k rozkvetu knihoven. Po osvobození se v naší ceste histori í ochotnického divadla v Turnove
zdá, ze j i z nic nebude stál v ceste tvurcí smysluplné práci

rozloucili jsme se slavným provedením první ceské opery od F. J.
knihovnické. Padesátá léta však dávají zcela jiný rozmer celkové

Škroupa "Drál-eník" . Turnovští 1 iboherci povzbuzeni provedením

kulturní cinnosti. Presto v šedesátých letech knihovna získává
"Dráteníka"daliseplnedodalšídivadelnípráce.

titul vzorná, porádá zajímavé l-emal-ické literární zájezdy. vyvíjí v následujícím rOce 1840 sehráli celkem 6herbehemosmi
bohal-ou kulturní cinnost. Pal-ronem knihovny se stávají Petr

mesícu, aktivita na tehdejší dobu a pomery veliká a záslužná.
Bezruc, František Kozík a Václav Kaplický. Sedmdesátá léta jsou Velkácinnostmelavšak i svuj stín, jak už to 'u ochotnického

po nadejí<:-hroku1968veznamení normaliza<:-e. Vzniká samizdat,

divadla bývá. Následující roky cinnost úplne ochabla. Okamžité
rada spisovatelu nesmí publ ikovat. emigruje. ci se nadlouho

toho využil pachtýr divadla.Kdyžvidel nezájem divadlami lcu.

odmlcí.
Z knihoven je vyrazeno na lisí<:- svazku knih, které se již postupemcasuzabralhledišteazrídiltamsýpkunaobilí.Vdobe

nikdy

nevrátilyzpátkyke clenári. Vnašem meste se snahou
vÝrocních trhu a slavných poulí byla z hledište noclehárna.

nekolika lidí podarilo v ro<:-e 1986 premístil knihovnu ze z<:-ela Teprvevroce1842zásluhouturnovskýchstudentuožilaopetprkna
nevyhovují<:-í<:-h prostor do nové zadaplované budovy v .Jeronýmove

jevišt..é.Zasloužilseo to hlavne student práv Vojtech Fotr.
u I i<:-i .

Vro<:-e 1990 pri slavných krliná<:-h prijala knihovna do Tentovelmiaktivníherecahlavnerežisérrídilprestri<:-ether.
svého názvu jméno svého zakladatele



z Aehrenthalu. ochráncemesteTurnova.Totopredstavenímásvou
pametihodnost. Krome svobodného pána byli ješte prítomni slavní

spisovatelé národního obrození F. L. Celakovský, Karel Vinarický.

P. Antonín Marek a jejich vzácný host z kraje Lužických Srbu Jan

Arnošt Smolér.jedenzpredníchbuditeluLužickéhonároda.Tenpo
40 letech vzpomíná na toto predstavení vcasopise"Lužica"jako
na velmi zdarilé ceské divadlo. které svedcí o radostném ruchu

vlasteneckém. Slavné obdobíprávníkaVojtechaFotra vyvrcholilovroce1846provedenímTylových
a "Slepý mládenec".

her "Paní Marjánka. matka pluku"

Nejvydatnejšími silami mezi
ochotníky tétodobebyly

Hoeleová

vslecny

Bauerová.
A. L. Kot I erovy. Konigová. A.a

a Zábranská. dále pánové Bauer, Benda. Hoffman. Korselt. Kotler.

Laufberger. F. aI.Svoboda.Sýkora.A.aJ.Verich,J.Waiman,V.Fotr.Toutovelkoucinnostíbylozachránenojevišteihledištevdomec.2nanámestíamajitelsevzdalplánujevištezrušit.
Vrevolucním1848 zavítala do Turnova Suranovaroce

divadelní spolecnost složená prevážne z nemeckých hercu. Rozbroje

mezi ceskými a nemeckými herci
odvedly

obecenstvozdivadla
a spolecnost musela odcestovat. V tomto hrálo se takérocevbývalémObermanstadte míste. kde stávala Jicínská brána.vvdome

c. 376. který patri I Korínkovi. vzdelanémupanu

a sectelému remeslníkovi rebelantovi. Hrálo se zde

a deklamovalo. byli to hlavne student i . Duch rokubylprílišpatrnývbásníchihrách.kterébylyrevolucníhoobsahu.aproto
se hrálo tajne bez svolení vrchnostenského úradu. Politická tísen

techto let mela
velký

mesta

vIiv turnovské divadelnictví.na

Spolecenský život soustredoval úzkých rodinných
se

vkroužcích,kdehlavnízábavoubylyloutkovéhryMatejeKopeckého.
Divadlo pres špatný stav

budovy a cástecného nezájmu

obecenstva se prece jen hraje. Vroce 1850 je to "Tvrdohlavážena"odŠubrtova hra "Pan strýcek" veprospechTylaar.1851
postavení Národního divadla. Ktéto akci byla takéusporádána
"Národní beseda" 25.listopadu1851.cistýziskodeslándoPrahy.

t, )

1,'

Nesmazatelnesedohistorieturnovskéhodivadelnictvízapsal
r. 1854. Tehdy 11.vnašem meste hostovala

od11.

cervnadocervenceZollnerovaspolecnostsesvýmrežiséremaherecemJ.K.
Tylem. Spolecnost mela19clenuasehrálavTurnove24hry.Tyl

u Zlatého jelena nabydlel podnájmu Valšíka vdomevu p.

námestí. Na tuto významnou událostzachovalsevTurnoveprogramvšechpredstaveníodnápovedyF.Macka.VzácnejšíjevšakportrétJ.K.Tyla,kterýsedelmodelem.Autorstvíobrazuseprisuzuje
malíriJ.

Belohlávkovi. turnovskému rodáku. který vtédobebylžákemnavídenskéakademii.VzácnápamátkajetypickámalbaXIX.stoletínamedenémplechuvelikosti252x310mm.OdhostováníZcllnerovyspolecnostivroce1854aždoroku1867.kdybyldumadivadlou visel obraz'v tomtozlatého jednorožce zbourán.divadlejakovzpomínkanaTyluvpobytvTurnove.Odroku1867bylvmajetku
rodiny

sládka .Jana Prouska. který dum koup'i I

,<' aprestavel.JehosynmalírJanProusektentovzácnýobrazpredal
vroce 1906, rocevýrocním 50 let

Vod

smrtiJ.K.Tyla.veochotnickému
spolku Antonín Marek. 1966 zapujciliroce

ochotníci obraz mestskému muzeu vTurnove.kdejeumístenaždo
dnešní doby. Nyní je obrazvystavenvexpozici muzea Kulturní

historie kraje atambudestále jako vecná památka na velkoupostavuceskéhodivadelnictvíJosefaKajetánaTyla.
Zpráva ze sjezduspolkurodákua prátel Turnova

Spolek rodáku a prátel Turnova porádal vsobotu21.cervnat.r.
svuj restauraci Šetrilovsko Predcházelomusjezd v v Turnove.setkánívOkresním museu Ceského ráje s tem i .vestredu24.6.



vhistoriimestadosudkonala.
V p~clive priprav~ném pásmu cl~n~m

výboru Mirk~m Hak~n~m

míslopr~ds~dou

diaposilivy. poríz~nými z dobových
a s

snímku Jaroslav~m Hajfl~r~!II, s~ úcastníci

\'zpomínky výstavu dovede1i mnoho zajímavého. Prolož~ m~zinaprítomnýmibylodoslpamelníku,kl~rís~osobne~xajinskévýslavyzúcastnili.doplnilisvýmizážitkypripravený program. Škoda,
ž~úcastob~c~nslvabylamalá.ObcanéTurnovas~ochuzujíozajímavé

porady,

Sobotní

kt~ré jim SRPT pripravuj~ a nabízí.

sj~zd spolku zacal s~tkáním skupiny úcastníku a

vzpomínkou z~mr~lé osobnosti pochované hrbitovena na u

Mariánského kosl~la. Pri procházc~ hrbitov~mbylypripom~nulyj~dnollivéosoby, kt~ré Turnove narodily a které behems~v

života mely 'lýznacný prínos mestokvelu a j~ho okolí. Pi~tnípro

vzpomínka byla doplnena polož~ním hrob jednohona z

n~jvýznamnejších Turnováku univ. prof.dr.J.V.Šimáka,
rodišle a okolí

klerýod

n~jvelšístudentskýchI~tvenoval sludiu svého

záj~m. Toto symbolické podekování polož~ním kvetu plalilo všem,

kl~rí celoživolnísi práci zaslouží naší úctyza svou

a odpocívají na našem hrbilove.

Odpolední setkání cl~nu spolku zacalo v Š~lrilovsku v~14 hodin.

Ve zc~la zaplnených míslnosl~ch reslaurace privílal prílomné

jménem spolku t1ir~k Hak~n aŠolcovi.T~nvepr~dal polom slovo pr~ds~doviSRPT
MUDr. Jirímu svémproj~vupriblíŽilúcaslníkum
nejvelší akci, kterou spol~kvl~tošnímroc~usporádal. Totiž

autobusový záj~zd cl~nu a dalších pozvaných (slud~nlu turnovskýchškol)doholandského mesla R~~uwijku, s nímž Turnov pesluj~ už

delšídobuprát~lské
slyky.

S v~lkÝ!!1 úspechem lamvysloupili
slud~nti "C~ská

Kubínov.á. se vyjádrili

lancem b~seda" , kl~rou s nimi
trpelIve

i další

s

nacvici la Jarm! la K
záj~zdu

úcaslníci, kterí celé akci neshl~dal i ani chybicku.naKprál~lstvímeziTurnov~m a Re~uw!jkem promluvil i clen našeho

spolku starosta mesta JUDr. Václav Šolc-.

Protož~ vzpomínka na Kraj!nskou výstavu v Turnove, uskutecnenáv
museu, byla vhodná opakovalase!zdelulo príležitosl,! proaselkalaseopetsvelkýmohlas~m.

Neformální zábava pokracovala polom veskupinkáchiuslolu
10
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<'o mnoho Úcastník>:! se radovalo z~ lidmi. s nimiž seshledánI s

treba deset~i letí Bylo tomunapr. i priléta ba nevideli.

príchodu Olgy Blechové. rozené.Jirešové. matky manželky Waldemara

!1atušky. povídání a vzpomínání nakrásnámladálétaTo pc,tom

nebr"lo konce.Totosetkánínebylonicmimorádného."Iemyslímesi,ž~bylo
dobr~ . Vždyt

popovídání prát~ I i peknémkonalo.ž~ s v.,,'"

prostredí zajím"vých
snImk'i ze st"rého Turnov"'J" shlédnul.í

dnešní uspech"né dobe pusobí blahodárné na každého. kdoj~šle'J

žebrícku hodnot nekl"d~ jen hmotné st"tky na první místo. Teším~

tI"l

se proto ~iL další takováto príjemná setkání

A--

.t~.

A.Svoboda
Podl~pobocky SRPTprisj~zdu

domluvycleny pražské

.,,'"spolkuvc~rvnut.vTurnovéusporád"licl~novévýboruspolus,..

dalšími r"d clenú 24. ríjna 1995 "utobusovýzájemci z v úterýzáj~zddoPrahynaschúzkuseclenypražsképobocky.
Soucástí zájezdu byl" dojednaná prohlídk" Pr,,:žského hr"du s

k"l~drálou Víl" m"loslranských z"hr"d. Po pr íjezdu n"sv. "

Pohorelec vyslechli 10 zvonkohru na LoreléÚc"slníci "
hodavyd"lisenaHradcany.Rozdelenínadveskupinyprohlédlisiza

odborného výkladupruvodkynna Hrade a poprístupné prostory

skoncení sešli Starých zámeckých schodech n.'
prohlídky po

prohlídku Ledeburských zahrad, které se stále ješte opravují. ale

prístupná cást je již krásne upr"vena. Z nejvyšších míst zahrad

je nez"pom~nulelná vyhlídka naše hlavní mesto. Pon" slavné

prohlídc~ spojené výkl"d~m pruvodce praš Iis z"svec~néhoÚcastníciNerudovouulicínaPohorelec,odkudj~autobusdopraviln"Vinohrady,kdebylospolecnésetkání s pražskými cl~ny spolku

1 t



'JD9mespoj':'.Cestou vzhGru Nerudovou uli",í sl ("ly;;"'1 Ú;:-astn í ",I

zájezdu dopráli osvežení u sloleGku pred pr í j emno'.'. hosp'~dkou .
privítání neme",ky Za sklenl(,,!<:;'personálem. 4 sodc."Jk;' pak

z",.p I a l I I i ",elkem K6 ceské120. - -. konvertibilní mene. Inuv

. v Praze je hospodským blazeSetkáníspráteli'JldubovnéDomuspojÚbylovelmisrde("néa
po uvítání Kobosilem aIng. pozdravem predsedy spolku MUDr. .J.

:3olcem došlo k promítání dlapozil..lvu z Krajinské výslavy, která

~'" T'-,rnove rocekonala 1925, tedy práve pred 70 lety." v

Promítání dobový",h snímk'~, které obslar",. I Haj fler, doplnilip.

slovne paní Neumanová a p. Haken.
PromítnutíhistorickýchsnímkG

'"
zajímavým s 'Je I koukomentárem pri jal i úcastníci setkání

pozorností a odmenili úcinkující spontánním potleskem.

Po skon.:'ení télo cástí setkání pozdravil prítomné starosta

mesta Turnova JUDr. Václav Šolc, který se rovnež jako clen spolku

zájezduzúcastnil.Odpovedelrovne~ na d".t..azy, klerémuprit..omní
po I ož I 1 í .

S",huzka obou cásti SRPTskoncilav18hodín.dokdy byl sál

zaj lšten, prestože mnoho úcastníku by se bylo ješte rádo zdrželo

s'? známými, s nimIž se treba dlouhou dobu nevidelo.

Tímlosetkánimsemimojinéulužilyvztahymezi("Jenyspolkuv

Turnove a v Praze, a proto se pripra.vuj í dalši podobná setkáni.

Príležilosl k tomu bude v kd;-- se bude '.1príštím roce na jare,

Turnove odhalovat pametní deska unlv. Šlmákovi kdl'. .J. v.prof.

55. výrocí Soucasne se bud'? konat v Sedmi horkách najeho úmrtí.

jeho pocest.. symposium.

Tešíme mnoha. t?iml , klerí byli pritomni naže'" '" s

setkání v Praze, uvidíme v Turnove. TešímesenatoI AIešSvoDe.da
~ -- -

Co nového vmestském parkuVminulémcísleNašehoTurnovajsmeinformovalioúpravácha
dalších plánech na vylepšení parku.

Je zde v druhém pololetí letošního roku neco nového? Príliš

mnoho snad ne, ale návštevníci si jiste povšimli nových lavicek v

aleji, Šetrilovsku na nekterých dalších místech. Bylyv a

opraveny vstupy na lávku vcetne zarážek vody na ceste, soust..avne

se odstranují suché a vyvrácené stromy. VŠelrilovskubylupraven
povrch výkopu pro prívod vody do rybnícku, takže lávka je opet v

puvodním stavu.

Prof. Zbynek Suk vyt..vori I pamet..ní desku pro pomníceknO'Jou

Václava Rývy, ( protože drívejší byla ukradena) Pro
pomníkV,

Metelky vytvárí kopi i Marcel Bergman.re I i e fu Po skonceníp.

práce bude kopie vytvorená z umelé hmot;-- umístena na pomníku

,:,
a originál bude uložen v turnovském museu.

Dokoncení altánku pana ucitele Kopala - nátery, lavicky a

pametní deska stalo cleDlizáležitostí spolku a bylose

..~' dokonceno.

Zdávám to málo ? Práce na úpravách je limitovánase

prostredky, kterémužeMÚproPríkladne akcetento úcel uvolnit,

prívodvodydo rybnícku byla velice nákladná, Je také nutno stále

odstranovat škody zpusobené "hrdiny", kterí vybíjejí svuj elán,

vetšinou podporený alkoholem, zarízení parku. Sponzoruna

zajímajících údržbu parku jemálo a clenové spolku samise o

nezvládnou odborné a vetšinou i fyzicky namáhavé práce,

Nepocítejme tedy s velkými a prevratnými "akcemi", Hlavní

však je, že úpravy pokracují, protože jak ríkávaly naše babicky:

"Nedelejme nic a nebude "kór" nic '"

M. Doudera

.. ;;;:
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Co jsme celý rokve spolkudelali

Jako letošní jsme zahájili pravidelnýmikaždýrok,tak iúternímischuzkamivmestskéknihovne.Vdetskémoddelenísenámmoclíbía hlavne pracovnice knihovny za to jimnás tam trpi a

budiž cest a chvála.

Valná 1995 hotelu Sláviehromada 21. ledna vrestauraci
probehla již tradicne dobre za úcasti 90 clenu spolku. Brzy na

náš
také Chystámevýletdo

termín odjezdu 27.

spolek cestovní horecka.dolehlaHolandska..Je

o to ,'elký zájem a urcen je i

d,-,bna. schuzi
abypaviIonnad

Na
bylo

rozhodnuto,24. února

.JizerounesI Kopala. Desku provede Zbynekjméno zesnulého Míly

Suk.

melivhudebníVzpomínku na narozeniny T. G. Masaryka jsem

škole byldoplnenhuQQOU
vúterý

7. brezna. Vzpomínkový veceržákuauciteluprostredítobylhudebníškoly.Vtomtokomorním
hezký vecer. VdubnužijespolekzájezdemdoHolandska.Úcastnícizájezdusescházejívknihovneavhudebníškoleaucísezpívat
Ceskou se budetancitvHolandsku. Tanecní párybesedu, kterábylysestavenyzežákugymnazía.Mámetrochustarostísvydáváním
casopisu "Náš Turnov". Sklárské strojírny nám ho již nemužoutisknout.Díkyporozumenístarostymestavšechnodobredopadlo.MílaKopalna Šetrilovsku jsou financnebymelradost,rybníckyzajišteny.oslavypomník 'I

padlýchPro k'/etnové upravujemeDolánkách,turnovskýpomníkupravujemesto.Mezitímseužtakémyslínapríštírokapametnídeskanadumprof.J.V.Šimákase
už vyrábí. Hlavní náplnídubnabylzájezddoHolandskaatamse
t.aky

cetliv"NašemTurnove"27. dubna vyjelo. o tom jste

av Pojizerských Byl

50.

úcastníci,to, jak pravili

ukocení jsme

I i ste,,-h.

výrocí válkyšestihvezdickový zájezd. Navzpomneli8.kvetnavmestskémdivadle.Byltoopravduslavnostní
vecer. dr. Šolc, hlavnim recníkemMluvil mesta

V.starosta

historie
bylprof.M.Špika, bylybásneakoncertkonce války

smyccového orchestru.

.Jezírka na Šetrilovsku jsou hotova, taktedjentyskalky
kolem. spolkovýmsjezdemkdescházíme se.Ješte pred vmuzeu,úcastníkumzájezdudoHolandskapromítámenavideuvšechnyjejich
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zážitky. Zacalo to výborne,vmuzeubyloplno,bohuželvpolovine
promítáni odešel televizor, atak lobudejindy.Na 21. cerven

pr' iprev i I Mirek Haken opet vzpomínkuv muzeu na slavnou

"Kraj inskou v;:'st.avu" , která se konala 'I Turnove pred70lety.
Zahájeni bylo 21. cervna 1925.

24.

Pr'ednáška byla doplnene 100

diapositivy z této výstavy. cervna pr'išel spolkový sjezd.Nejdr'ívejsmesesešliv10,30hodinnahr'bitove,kdejsmeobešli
hroby

našich slavných rodákl1. Od 14 hodin jsme pokracovali

'Irestauraciv Šetri lovsku.
dobrý.

Bylo plno, zábava i program

celková
spokojenost, skoncili jsme 21 hodin. První stredu

vvcervenciuž tradicne jsme se sešli tentokrát
naposledy pr'edprázdninamivrestauraci na Chlumu u Vyskr'e. Také jsme prispeli

cástkou 5 .000, -- Kc prístroj mamograf pro turnovskouna

nemocnici. Nezapomínáme ani na kašnu, ale o tom napíšeme neco

samostatne.

Hned po prázdninách jsme zacali s prípravou odhelení pamelní

desky d,-. Šimákovi. akce za.J.V.Vr'íjnujsme se cini I i, tri

sebou. Veclvrtek 19. rí jnd poelický podvecer básní telesne

postižené mládeže. Hezký vecer pred
naplneným hledišlem. Cistý

výtežek odeslán na konto telesne postižených.Vúterý24.ríjna. zájezd na Pražský hrad, doLedeburskýchzahrad
a na Vinohrady, rodákyžijícímivPrazekde jsme se selkali s

s programem 70
obrovské,

let od


