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TURNOVSKÝSVATÝ MIKULÁŠ

Jako každým rokem, tak i letos porádal spolek rodáku

mikulášskou nadílku pro prvnácky turnovských škol v muzeu v Turnove4.prosince.VrámcinadílkyshlédlinašižáckovévánocnípredstaveníoJežíškovivprovedenížákudramatickýchkroužku2.a3.ZŠvTumove.NazáverprišelMikulášavšiclmižáccidostalidárecek.Rozzárenédetské
tváre jsou nejlepší odmenou naší celorocní práce. Mikulášskou nadílkusponzorovalafirmaNezdarazDoubravuTurnova.Srdecnedekujeme.

VÝROCNÍ CLENSKÁ SCHUZESRPT
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Schuze se koná v sobotu 24. ledna 1998 ve 14. hodin v restauraciSOKOLOVNA.VšechnyVássrdecnezvemeatešímesenasetkání
s Vámi.

Prosíme, zapište sí toto datum do svého kalendáre 1998 -pozvánky
již nebudou jednotlive zasílány.NasWedanourodáciaprátelé.V)'borSRPTMestoTumovoslaviloletos725letsvéhotrvání.Ivdobe,kdyse

zanleruje na soucasný i budoucí život, nebylo možno prejít toto jubileum
bez povšimnutí.

Mestský úrad a všechny turnovské organizace, spolky i instituce
pripravily pro své spoluobcany bohatý program, který probíhal po celý
rok.
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Mestský úrad k príležitosti význanmého výrocí Turnova dal

zhotovit ve spolupráci s SUPŠ pametní medaili, znak výroci a pecetidloMestaTurnova.Bylpripravennávrh'Mestskéhopraporu,projednánsobcanyaoficiálneschválenParlamentemCR.
Byl vydán sborník "Turnovská vyznáni", obsahující historii mesta,

pojednání o prírodních krásách Turnovska a vyznání srdecného vztahu
turnovsk)'ch rodáku a prátel mesta, v nemž se narodili nebo žili.
Zpracována byla dokumentacní kazeta o živote mesta našich dnu.
Významné akce k 725. výrocí Turnova probíhaly po celý rok:

LEDEN

Archeologické v)'zkumy v Pojizerí v letech 1992 -1996(výstavaOMCR)
Modrý kocour 1997 - prehlídka al11atérsk)'chdivadel ( Turnovské
divadelní studio)

ÚNOR

Turnovský drahokam -prehlídkaloutkarsk)'chsouboru(SouborNažidli)
BREZEN

Turnovská pecka - výrocní koncert turnovské kultury s predáním ceny za
nejvýznamnejší kulturní pocin v r. 1996 a s ocenením osobností, které se
významne zasloužily o rozvoj kultury v Turnove (TKS)

DUBEN
Koncert ucitelu Základní umelecké školy (ZUŠ)

Celostátní setkání zástupcu Kruhu prátel hudby v Turnove -úcastníci
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Pro své cleny vydává Spolek rodáku a prátel Turnova s redakcní radou
vlastnim nákladem. VýborSRPTI,'!J'1.',,~u:1



zcelérepublikymelimožnostnejenjednatoaktivitáchvoblastivážné
hudby, ale také se seznámit s mestem v roce jeho 725. výrocí i s jehodivadlem,kdesekonalkoncertNosticovakvarteta(TKSaKruhprátel
hudby)

Ceský granát a jeho svet - rozsáhlá v)'stava venována drahokamu a

šperku, který je tak úzce spojen s historií mesta. Zároven probehlajednodenníodbornákonferencevenovánatomutotématu(OMCR)Zpokladuturnovskéhoarchivu-v)'stavanejstaršíchdokumentuzhistoriemesta(OMcRvespoluprácisSOKASemily)
Vyhlášení souteže o nejlepší puvodní práci z dejin Turnova pro všechny
vekové i odborné kategorie. Výsledky budou vyhlášeny pri zahájení
historické konference najare 1998 (Pekarova spolecnostCR)

KVETEN

Turnovské memoriály -tradicnícelostátníatletickézávody(ACTurnov)
Studentský majáles - akce iniciovaná mládeží ají venovaná (SUPŠ)KoncertPeveckéhosboruA.Dvorákkvýrocímesta(PSAD)
Kámen 97 - I. rocník prodejní výstavy minerálu, šperkov)'ch kamenu akamenársk)'chvýrobku(Cechkamenáruturnovských)OtevreníGalerieGranátnanámestíCeskéhoráje(DUVGranát)
Bikefest 1997 - celostátní festival horských kol prispívající k propagaciCRarozvojituristickéhoruchu(O.Jandík)KrestMCMusicaFortunaspolecneseslavnostnímpredstavenim
Rojasovi Celestiny (Musica Fortuna a Tur.div.studio)PoutnaValdštejne-obnovenítradicníkulturníudálosti(SprávaValdštejna)
Slavnostni svecení dvou nových zvonu pro kostel sv. Mikuláše - kulturní

akce se širším významem pro turnovskou verejnost (Dekanský úrad)
Turnov Janu Patockovi -soubor akcí k 90. výrocí narození:
a) setkání jeho spolupracovníku, žáku a prátel v Turnove (prohlídka
mesta, celodenní výlet po Ceském ráji)b)koncertpeveckéhosboruJanácekzJabloncen.N.vkosteleP.Marie
c) slavnostní vzpomínkový vecer venovaný osobnosti a dílu .r. Patocky -vystoupeniv)'znamnýchosobností,hudebníprogram(OMCR,PekarovaspolecnostCR,Archiv.r.Patocky)
Trosky - Hradcany Ceského ráje - soutežní \-1'stava prací ceských
karikaturistu. Vemisáž spojená se setkáním autoru a autogramiádou

(OMCR)

Vydání knihy RNDr. Ivana ŠoJce "Vzpomínky" (Kniha Turnov)

Turnovské staroceskétrhy -dvoudenníprehlídka starocesk-ýchremesel
f 70 úcastníku - stánky na námestí f, bohatý kulturní porad f 2 podia -8tisícnávštevníkuf(SpolekprátelOMCR)
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CERVEN

Turnovské promeny ve fotografii - vyhlášení souteže urcené všem

obcanum Turnova - zakoncení výstavou (Fotoklub Saflf)
XIII. rocník Dvorákova Turnova a Sychrova - koncert KomorníhoTalichovaorchestru(TKSaKPB)
Turnov -naše mesto. Slavnostní odpoledne v mestském kine pro žáky a
studenty tumovských škol. Vyhodnocení souteží k 725. výrocí Turnova,
které probíhaly v první polovine r. 1997 a jichž se zúcastnilo pres 500 detí
-pronejúspešnejšísekonalaexkurzedoPrahy!ParlamentCR,pražské
památky/

Výtvárná soutež "Turnov naše mesto", literární soutež "Putujeme za

povestí", historická soutež "Poznej historii mesta, ve kterém žiješ".

Nejúspešnejší práce vystaveny po dobu prázdnin ve vestibulu radnice(OMCRaMestskáknihovnaAM)
Turnovské setkání 1997 -setkání turnovských rodáku u príležitostivýrocí
mesta - rozhovory se zajímavými rodáky, predání Pametních medailí
(Spolek rodáku a prátel Turnova)
Oslava milénia sv. Vojtecha - koncert duchovní hudby, pontifikální mše,
kterou sloužil litomerický biskup Mons. ThDr. .r. Kouk!. Soucást
celostátních oslav milénia (Dekanský úrad)
Jezdecké odpoledne pro turnovské deti (Selská jízda Ceský ráj Turnov)
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CERVENEC

10 let s Musicou Fortunou - mezinárodní festival peveckých sboru -samostatnékoncerty4zahranicníchsboru,záverecnýgalakoncert(TKS-

Musica Fortuna)IX.MezinárodnísymposiumŠperkadrahokam1997-širokézahranicní
zastoupení prispívá k propagaci mesta stejne tak jako katalog, který jekaždorocnevydávánarozesílánpocelémsvete(SpolekprátelOMCR,OMCR,SUPŠ)CERVENEC-SRPEN
Turnovské k-ulturní léto - první kompletní rocník letní hudební sezóny -

8 koncertu

v zán1ku Hrubý Rohozec a v Tumove (TKS)
ZÁRÍAžškolazahuláká...-celodenníakceprodetiamládežvšechvekových

kategorií. Všechny akce krome vecerního koncertu byly pro deti zdarma.

Ústrední kolo Svojsíkova závodu - republikové mistrovství v junáck-ých
disciplínách. 300 mimoturnovských úcastníku. (Junák Turnov)

RÍJEN

Jan Prousek rodnému kraji - soubor akcí konaných u príležitosti 140.
výrocí narození akad. malíre Jana Prouska



a)Pametnídeskananámestícp.2(PekarovaspolecnostCR)b)VýstavavenovanáceloživotnímudíluJanaProuska(OMCR)c)Vzpomínkovývecerk135.výrocíturnovskéhoSokola(TJSokol
Tumov)BeneficníkoncertPeveckéhosboruA.Ovoráksumeleck1'mprednesemLibušeŠvonnovévchrámuP.Marie-veprospechZDŠvPrerove/shromáždenácáskatémer40000,-Kc/(TKS,PSAO)BeneficníkoncertZDŠvMoravskéTrebovéveprospechZDŠOtrokovice(TKS,OMCR)

PROSINEC

Besedy pro mládež i dospelé se senátorkou Jaroslavou Moserovou,lékarkou,výtvarnicí,prekladatelkou(KnihovnaAMvTurnove)
(1857 -1914)

Karlsruhe - to byla místa, kde mohl .lan Prousek svobodne rozvíjet své
umení. Pres všechny financní problémy, které se pri tak dlouhém pobytu
v cizine nejednou dostavily, patrilo toto období k nejštastnejším v jeho
živote. Touhu mladého studenta po vzdelání a umeleckém poslání velice
dojemne vystihuje úryvek z dopisu matce, který byl v roce 1882 z Vídne."..Jestpovoláníménesnadné,zjednéstranypovinnostkVám,zdruhé
požadavky umení. Jest umení veru krásné povolání, blaží více než

bohatství, ono povznáší cloveka. Však vyniknouti v nem není snadno,ktomutrebamnohopíle,nadání,vytrvalostiaodhodlanosti,ktreba
vrhnouti se tam, kde cloveku štestí preje - a to bývá obycejne cizina.
Mohu Vás však ujistiti, že ackoliv umení nadevše ctím, prece nikdybaženímpoziskuasláveneopovrhnuláskoukdomovu.Akdybychivcizinemelštestízabezpeceno,precezustanuverenVámavšemu,comneuVásmiloadraho-itézemi,ježkryjepozustatkynašehootce."DorodnéhokrajeseJanProusekvracívpodstatenatrvaloroku
1884, do Mnichova se pak dostal na krátký cas již jen jednou, a to v roce
1888.

140LETODNAROZENÍAK.MALÍREJANAPROUSKA
'Ii'

Jeho umelecká tvorba doposud obsahovala ponejvíce studie, kresbyaobrazysmotivymalebnýchkrajin,jimižprocházelvdobesvýchstudiívcizine.Prvnimvelkýmdílemdomabylaolejomalba"SkályRotštýnské",
vytvorená pro výstavu Krasoumné jednoty v roce 1886. Ceský ráj se stal

nadále stežejní inspirací malírského díla Jana Prouska. Trosky od Ktové,

Nudvojovický kostelík, Lesní zátiší a další patrí k nesporným vrcholum
jeho tvorby.

Pobyt v Tumove však vnášel do Prouskových zájmu stálé

. rozptýlení. Sberatelské a vlastivedné zájmy vyvrcholily založenímturnovskéhomuzea,atojižvkvetnu1886,címžsetatoinstituce
zaradila mezi nejstarší mimopražská muzea v Cechách. Bylo to v dobe,

kdumelProusekještevelkéumelecképlány.Protojižvsrpnumuzejnímuv)lborunapsal:"...nehledeljsemziskuanislávy,jednalosemijedineobrzképrovedenímyšlenkyveskutek.Acsbírkydalekoješteukoncenynejsou,tvoríjižnynídostatecnýdukaz,želidunašemuzáležína
uchování památek budoucím..Jak jednotlivci možno, venoval jsemmístnímumuzeunašemupozornostdlesvýchsil.Atupráveminastává
cas, bych venoval veškerou pozornost výhradne práci povolánívytknutého,uznáteproto,ženemožnomivíce,nežzustatimuzeu
místnímu prítelem, dokud ono kráceti bude duchem národu našemu

prospešn)'m. "Pouto, které vázalo Prouska k muzeu bylo natolik silné, že
nakonec setrval v muzejním výboru až do konce roklI 1893 a jeho
prítelem, ochráncem a spolupracovníkem zustal skutecne až do konce
svého života.

Vletošnímroceuplynulo140letodnarození.lanaProuska,malíre,
znalce národopisu Pojizerí, vlastivedného pracovníka a zakladatele
tumovského muzea, spolupracovníka mnoha zdejších spolku.

Prouskuv otec pocházel z Oržkova u Železného Brodu a jako
zacínající sládek získával zkušenosti u majitele hruboskalského pivovaru
Jana Reznícka. Tady se také seznán1il se svou nastávajíCÍ - Ludmilou

Rezníckovou, která zde vypomáhala svému bratrovi. Rod Reznícku zase
pocházel z Oobrichovic u Berouna a jeho clenové se zabývali vetšinou
pivovarnictvím. Jan Prousek zacínal se svou ženou jako sládek
v Neuberku u Mladé Boleslavi. Po smrti dcerušky presídlili manželé do
svijanského pivovaru, kde se jim po sedmi letech manželství 2. února roku
1857 narodil syn .lan.V60.letechkoupilJanProusekst.dumnaturnovskémnámestícp.
2(drívepatrilrodineKotlerove,bylzván"Uzlatéhojednorožce"ahrálo
se zde divadlo ). Po zásadní rekonstrukci a modernizacibylyjeho prostory
pronajímány. Když na pocátku roku 1875sládek Prousek náhle zemrel,prestehovalasevdovadotumovskéhodomu.ApráveTumovsesvýmmalebnýmokolímsestalJanuProuskoviosudem.

Matka chtela dát svému synovi praktické vzdelání, ale pražská

reálka se stala pro umelecky nadaného Jana školou nenávidenou. Svou
milovanou a milujíCÍ matku nakonec prece jen premluvil, a tak se v roce
1878 mohl prihlásit ke studiu na pražské akademii. Zdejší konzervativníprostredímuvšakbrzyprestalovyhovovat,atakpovzorusvých
kamarádu odchází na prelomu 70. a 80. let do ciziny. Víden, Mnichov,
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Prouskov)'ch zkušeností pozdeji využily i jiné tyto instituce-
napr.muzeumvLiberci,Horicích,Chrudimiajinde.Byl

spolupracovníkem a castým dárcem muzea národního i pozdeji

vzniklého muzea národopisného v Praze.
Pri toulkách krajinou okouzlila Prouska nejen zdejší príroda spolu

s romantikou historických památek, ale dalším významným okruhem jeho

umelecké tvorby se stala pojizerská lidová architektura. Obrovský soubor
kreseb je jako nejstarší srovnávací obrazový materiál s touto tematikou
neprebern)'m zdrojem infornlací i pro soucasné badatele. Své odbornéznalostiuplatnilProusekprispoluprácisarchitektemWiehlempri
projektování Ceské chalupy na Jubilejní zemské výstave v Praze roku
1891.Jeho práce se v následujících letech na toto téma ješte více
soustredila. Pro Národopisnou výstavu Ceskoslovanskou v roce 1895 již
Sánl pripravil návrh Turnovského statku a vydal soubornou knihu Drevené
starobylé stavby roubené a lidový nábytek v Pojizerí.

Další kapitolu v Prouskove umelecké cinností tvorilo porádání
v)'tvarných výstav, které považoval za soucást obecné vzdelanosti. První
výstava reprodukcí obrazu ceských malíru se v Turnove konala
dokonce již v roce 1881.

Krome umelecké, národopisné a vlastivedné cinnosti byl Jan
Prousek stále více vtahován do místních problému. Stal se iniciátorem
cinnosti místního Sokola. Ale nejen jemu, i dalším spolkum venovalnádhernezdobenépamátníky.AcoteprveSvijanskákronika,kterou
venoval svému rodišti a která je svou obrazovou výzdobou jedinecná.

Dobre si uvedomoval, že kulturní rozvoj mesta souvisí s jeho

prosperitou. Rozvoj tradicních remesel spolu s uplatnením nových odvetví

moderního hospodárství,jako byl napr. turistický ruch - to byly podleProuskamožnécestytohotorozvoje.Krealizacitechtocílubylnejednou
ochoten použít i svuj umeleck")'talent. Zdobil tabla pecetí a venoval se
historii místních cechu. Propagaci Ceského ráje vedl v modernim stylu:
první série barevných pohlednic ( tiskla Jiránkova tiskárna ), clánky
v tisku, sokolské výletní listy, první organizované návštevy zahranicníchnovináruvTurnoveavelkémnožstvínávštevjehoprátelaznámýchvdomeUceskéhogranátu.Aneledajakých.Výtvarníci,spisovatelé,vedcianmohodalšíchvzdelanýchlidí.Jmenujmenapr.MikolášeAlše,
Renátu Tyršovou, Elišku Krásnohorskou...Ti všichni díky Prouskovi

poznávali Turnov a Ceský ráj. Jejich korespondence, dodnes uložená v
turnovském muzeu, vypovídá o tom, že považovali Prouska nejen za
svého prítele, za cestného a obetavého cloveka, ale také a predevším zaumelce,kterýcelýmsvýmdílemvlasteneckysloužíceskémunárodu..ZavšechnyalesponúryvekzdopisuspisovatelkyKarolinySvetlé:"JakrádaVámtamzasílámsvojenelícenévrelédík")'zalaskavouupomínku,

predevšímvšak,žetalentemsvýmtudrahouotcinuceskouozdobujete,ozarujeteajejíkrásytakpuvabnekplatnostíprivádíte!TakVámdekuji
za to, címpracemi svými pro nás jste a ješte dále budete !"

Hana MaierováZDENEKJUNA(K100.výrocínarození)
~

Jsem pocten nabídkou tumovských prátel, abych vzpomnel života a

díla Mistra Zdenka Jun y. Dívám se proto znovu na olejový obrazZdenkaJuny,kterýzachycujepotoksestromy,darovanýmémutchánovi
Josefu Buškovi. Oba studovali na zdejší reálce.

Zdenek Juna se narodil pred 100 lety 18. cervence 1897 v HranicíchnaMorave.Roku1902seprestehovalsesvýmirodiciTumovákydo
Ceského ráje. Po studiích na zdejší reálce se výtvarne nadaný Zdenek
dostává na Vysokou umelecko-prumyslovou školu v Praze, kde studujeuprofesoraDíteteaV.H.Brunera.PostudiíchnaUMPRUMpusobínareálnémgymnásiuvCeské
Lípe (1921-1923), potom na tumovské reálce (1923-1925). Jeho zájemosklohoprivádívroce1925naSklárskouškoludoŽeleznéhoBrodu.Na
ní se venuje nové technologii leptání skla - dodnes užívané. Jeho práce
mohou Tumováci denne videt v tumovské sporitelne, kde jeho vitráže visímezioknyhlavníhaly,nebonávštevníciHusovasboruceskoslovenské
církve mohou obdivovat Kríž na oltári.

Roku 1939 prechází jako reditel na Odbornou školu šperkarskou
v Tumove. Jeho umelecký život je obohacen i grafickými listy, malbamí afotografiemiTumovaajehookolí.Zajehopusobenínaturnovskéškolejenaumeleckévýšizvláštestríbrnickýobor.NaškolupozvalZdenekJuna
Karla Zouplnu -stríbmika z Vídne, dále cizeléra Borského, kterí vtiskli
tomuto oboru osobitý ráz. Založil oddelení rytí kovu vedenéA.Marešem.VtétodobepricházínaškoluivyníkajícívýtvarníkM.
Linka a zlatník

F. Valeš.VdobeokupacejetrebavyzdvihnoutosobníJunovustatecnost,
když ve škole nechal vystudovat studentkll židovského puvodu Jirinu
Weigdovou, nedávno zesnulou a Julia Kleina -žida,žijícíhodnesvUSA.JunaobohacovalživotvTumoveivhudebnícinnostijakovýborný
violoncellista Turnovského kvarteta.Vroce1946ucíZdenekJunanaVyššíškoleumeleckéhoprumyslu
v Brne a pro své vyložene grafické schopnosti je v roce 1953 jmenován
profesorem pro obor užité grafiky na výtvarné škole v Praze.

Junovo dílo spatríme nejen v Ceském ráji, ale i v Horicích,
Cerveném Kostelci a ve Dvore Králové n. Labem. Umelecky zpracované
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Novida,zastupitelstvoneprotestovalo,tamnebylyzkázyduševníani
telesné...

sklo spatrili návštevníci na výstavách v Praze, Bratislave, Košících, ve
St~ckholmu a v Paríži, odkud si odnesl zlatou medaili.

Zdenek Juna byl vynikající clovek, znan1enitý pedagog a všestranný
vlastenecký cinitel, na kterého je Ceský ráj právem hrdý. Odchází
23. kvetna 1975 ve veku 78 let.

Všepronašemilénávšte\'níkyTurnova.AdresármestaTurnova,kterýusporádalVácIavKudrnác,buderozesílán
koncem února v krásné plátené vazbe doplnené fotografiemi pana Jana

Šimona. Mimoturnovským zájemcum rádi zašleme.Novida,ašlotoúplnebezsponzoru...KdyžjsemprocítelPojizerskélistyzroku1897,podlekter)'chjsem
vzpomínku sestavil, zdálo se mi, že život našich predku byl neobycejne

klidný. Nebo tehdejší novináre zajímaly jen veci faktické, nebo si to sám

tak predstavuji.

j

JJ

BREZEN

Spolecenská kronika
Pan Jan Prousek, akademický malír v Turnove, byl jmenován zástupcem

zemského výboru pri prumyslovém muzeu v Liberci.
Osmdesáté narozeniny slaví I 1. brezna Jeho Excelence vysokorodý pan
Jan, svobodný pán z Aehrenthalu, majitel velkostatku na Hrubé Skále a
Doksanech.Vrežiidr.J.V.ŠimáksehráliturnovštíochotníciznámeHilbertovodran1a
"Vina".VhlavnírolivystoupilaclenkaNárodníhodivadlavPrazepaníHana
Kvapilová. Prekrásný vecer pred úplne vyprodaným divadlem.Novida,žádnémanifestace,žádnéinterpelace,klidnýživot...TIrnRev li JD1eB3ve'fVReef:189'1-'RDYpi\n)100LFl'Y

LEDEN
Dobrá vec nabízí pozornost.
Jak známo, usneslo se tumovské obecní zastupitelstvo na návrh
slovutného starosty
dr. Fotra, aby tanecní zábavy byly omezeny na míru nejmenší, ponevadžmajízanásledekhroznouzkázutelesnouizáhubuduševnÍ.Katolické
noviny chválí toto usnesení, kterým položil náš staroslavný Tumov zdárný
pocátek.Novida,adnesmámepripomínkykdiskotékám...DUBEN

Dostavení \'eže chrámu Panny Marie.KomiseprodostavenívežechrámuPannyMarierozvinulaopetsvoucinnost.Vtechtodnechbylac.k.veleslavnémumístodržitelstvípredánažádostodobrozdáníodbornéhoposudkusamotnéstavby.Kžádostibyl
priložen posudek chvalne známého pana architekta Mokra. Obcanstvo

verí, že se konecne docká splnení svého prání a dokoncená vež bude
dominovat jak mestu, tak i Ceskému ráji.

Záruka kvality
Panu Františku Krausovi, majiteli veledíIny na výrobu velocipedu
Turnove, byla udelena Ústrední jednotou velocipedistu v Praze za výtecne
a dukladne vyrobené velocipedy právo nošení zlaté medaile s diplomem.Tobybylopotrebazríditidnes...

ÚNOR

Pleso\'á sezona pokracuje.
Tradicne velký ohlas mel velkolepý ples Tumovského c.k. priv.
sboru streleckého v hotelu Slávie, kterého se zúcastnil sám pan
starosta mesta a veledustojný pan F. Svoboda, biskupský notár a dekan
za velké úcasti Tumováku,

Bude telocvicna turnovského Sokola ješte letos?
Stavba telocvicny Sokola tumovského speje k svému zdárnému konci.
Clenové stavební komise cekají jen na zlepšení pocasí, aby stavba mohla
být pod krovem. Pan stavitel Karel Knop verí, že budova bude predánasvémuúceluvestanovenémtermínu.
Pozor - jedinecná událost - pozor!
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Pondelí 25. dubna 1897. Velkolepé predstavení, práve došlý vynález,k1erýzatímprekonalvšeclmo.EDISONUVGRAMOFON-bezsluchátek
se zvláštní konstrukcí. Každé predstavení s novým bohatým programem.

Uslyšíte slavné zpeváky, sbory, orchestry, vojenské kapely, vše
s prirozenou intensitou hlasu.Novida,dnesužpomaludohrálsvouslavnouroli...SRPENVelký výlet veškerého cyklistva ceského.

Ústrední Jednota ceských cyklístu poverila turnovské cyklísty
usporádáním velkého výletu, dnes by se reklo sjezdu. Výchozí místo
výletu byla Praha I I. srpna 1897.Všesthodínvecerbylivšichniúcastnícinakolechzruznýchceski'ch
mest v Turnove. Vecer byla konána velká schuze, prátelské posezení

všech úcastníku a prohlídka mesta. Kde spalí se nepíše, a bylo to více jak
300 cyklistu. Druhý den se jelo napríc Ceským rájem do Prachova a Ji cínaazpet.TretídenodjeliúcastnícinabojišteuHradceKrálové.NazáverveVysokémMýtespojilseproudzCechsproudemzMoravy,zdevý'let
koncil.Novida,atonebylyprehazovackyahorskákola...KVETENICeskýrájmásvéslavnélázne.

Sedmihorské lázne - železnicní stanice Turnov. Nejstarší vodolécebný
ústav v Cechách. Romantické okolí uprostred lesu s volným prístupem
lázenských hostu. NejnovejšÍ elektrícké a vodolécebné aparáty - masáže -
lázenská hudba. Rídící lékar MUDr. Jan Plachetský.Novida,šlotoíbezpoukazu...

CERVEN

Zpeváci pražského Hlaholu v Turnove.
Výlet zpeváckého spolku Hlahol z Prahy do Turnova a Ceského ráje byl
velkou spolecenskou událostí letního Turnova. Výprava prijela zvláštním
vlakem v poctu víc jak 400 clenu. Privítáni byli na nádraží jménem
turnovského Zpeváckého spolkuprof.J.V.Šimákem.Vecermel"Hlahol"koncertvúplnevyprodaném
mestském divadle. Po skoncení bylo prátelské posezení v hotelu Slavie.
Druhý den byl usporádán výlet na Hrubou Skálu pres Sedmihorky,
VaIdštýna zpet.Novida,J.V.ŠimákpracovaliveZpeváckémspolku...ZÁRÍVelké divizní manévry v okolí TurnovaVednech8.-1I.záríuskutecnilysevkrajinemeziTurnovem,Mnichovým

Hradištem a Sobotkou velké manévry za úcasti trí celých peších divizÍ.

Divize byly doplneny delostrelectvem, jízdou a vozatajstvem. Celkem zdebylosoustredeno30tisícmužu.CvicenívelelipolnípodmaršáIekEmerichMertazadozoruvrchníhovelitelezemskéobrany1.C.V.arcivévody
Rainera. Plánovaná bitva skoncila u Drábsk)'ch svetnicek, ztráty nebyly
hlášeny žádné.Novida,jaksidovedlivTurnovehrátnavojácky...CERVENEC

Povoden v Turnove.
celý t)'den se z chmurných mraku valily proudy vody, bez ustání pršelo.
30. cervence ve dve hodiny v noci vtrWa voda do ulic turnovských.
Povozy jedoucí k nádraži(udnešníKazane),muselysebrodit1,5mvysokouvodou.NaTrávnicích
se jezdilo na pramicích a u domu pana Josefa Juny na Trávnicích dosáhlavoda2,5mvýše.Kamokodohlédlo,všudemocnéproudyvody,které
nicily letošní úrodu. Hruzný pohled byl od "Bož,í -yody" do údolí
k Betlémskému mlýnu, to bylo jedno obrovské jezero.UKolihovamlýnacinilavodapravédábelskédivy,zdedosáhla2mvýšeanicilavšechno.Dáseocekávat,žezástupnašehoobyvatelstvasepriciní
o zmímení kruté rány, která postihla Turnov a celé Pojizerí.Novida,aleanislovootom,žebytonekdozavinil...

RÍJEN

Veledustojný p. J. Svoboda, tumovský dekan, biskupský notár a majitel
záslužného kríže s korunou, daroval u príležitosti svého 40 letého
knežstvÍ dekanskému chrámu v Turnove zcela stríbrný .a v ohni

zlacený, granáty bohate zdobený kalich, vyrobený v proslulé dílneP.Hirsche.Zatentokrásnýdarbudižveledustojnémupanudekanovi
vzdán srdecný a vroucí dík.Ktomutonázorusepripojujeme...Turnovmánovékorespondencnílístkyapohlednice.
Klub ceských turistu vydal velmi hez~ou soupravu korespondencníchlístkusobrázkyKosti,Valdštýna,MaléaHrubéSkály,Hodkovic,
Sychrova a Frýdštejna vytištené chromolitografickým závodem pana

Sluky a Jiránka v Turnove. Dále velmi vkusnou novinku "Dopisnice a
pohledy z Turnova". Jsou na nich vyobrazeny ruzné pametnosti
jednotlivých míst a krajin, veže chrámu, radnice, stred námestí a mestský

znak.Aždosudmelijsmejen"GrussAusTumau,GrussVonWaldstein"



ZPojizerskýchlistu1897vycetlM.Haken

Úctyhodná historie turnovského Sokola nám pripomnela , že iorganizovanésdruženiturnovskýchkrajanuvPrazemásvoudlouholetouminulost,knížsemužemesectíhlásit.Ujehokolébkystálitotiž
významní Turnováci, predevším univ. prof. Josef Pekar a min. rada dr.
Muller. Neznáme sice datum oficiálního ustavení, ale podle pozdravu

prof. Pekare ze zacátku první republiky, adresovaného Spolku
turnovskýchrodákuvPraze,lzeusuzovat,žemámezhruba

osmdesátiletou tradici -a to zavazuje.TehdejšíTurnovácise pravidelne
scházívali ve známé hospode u Kupcu ve Štepánské ulici, porádali
kulturní vecery a udržovali cilý kontakt s verejným akulturnespolecenskýmdenímvTurnove.Vr.1934sezasloužili
o usporádání financní sbírky, z níž byl postaven pomník P. Antonínu
Markoví na vyšehradském hrbitove.Varchivechlzevystopovat,žepresneblahéprevratnéudálosti
následujících let zustávala kontínuita naší cinnosti v zásade zachována, ikdyžpololegálnenebovrámcijinépovolenéorganizace.Vr.1952
došlo na základe nového spolcovacíhozákona
k likvidaci i našeho spolku. Po ruzných peripetiích se clenstvu podarilo
uchytit pri bývalé Osvetové besede v Praze 2, kde byl vytvoren tzv.VlastivednýkroužekproTurnovaokolí.Zde-podmaskousocialistické
organizace - se dál pestovala puvodní necenzurovaná osveta. Zásluhoupredsedyp.Ing.A.Otmaramelaúroveilprednášekatíminávštevnostbesedvzestupnoutendenci.Rádvzpomínámnapredvánocníbesídky,kdy
za doprovodu pí. prof. Hujeckové vyzníval náš hromadný zpevvánocníchkoledvtehdejšíatmosférejakoprotestsongy.Knašílítostise
Ing. Otmar nedožil polistopadových zmen a s jeho odchodem se zpretrhaly
i jeho rozvetvené kulturne spolecenské kontak"ty.

Oživení naší cinnosti nastalo až v nových demokratickýchpomerech.Vr.1990došlovrámcivytváreníparalelníchobecníchstruktur
k založení Spolku rodáku a prátel Turnova -tentokrát v samotném srdci

Ceského ráje. Byl to pocin rozumný a logický, nebot Spolek pusobí nynívohniskusvýchzájmu,mávetšímožnostiaktivníspoluprácesmestk)/mi,
ale i s místními zájmovými složkami a disponuje pohotovouinfornlOvanostiokaždodennímdenívemeste.Tímmužedalekoúcinneji
pusobit na místní obcanstvo a probouzet v nem zájem o rozvoj mesta.

Jedním z prvních kroku nového spolku byla nabídka adresovaná
nám Pražákum, abychom se k jejich organizaci pripojili jako dcerinná

pobocka a navázali na dávné tradice pražských Turnováku. Po sedmileté
spolupráci v takto utvorené organizacní strukture treba z našeho pohledu
ocenit, že se stala pro naši cinnost velikým prínosem a nmohonásobne se
osvedcila, at pri tvorbe programu, pri zprostredkování kontaktu na místní

atd.Vjakýomyljeuvádencizinec,kdyžTurnovajehookolíjeryze
ceský.Novida,jakbylitinašipredcipilníabrojiliprotiponemcováni...LISTOPADNovýnájemcehotelu"Korunníprinc".
Turnovský hotel Korunní princ si pronajal pan Olto Šroubek, restauratér
z Prahy. Jak nám je sdeleno, je pan Šroubek v pražských kruzíchvšeobecneznámjakorutinovanýodborník.BylvedoucímPecoldovavelkorestaurantuašlechtíckéhoKasinavPraze.Nanárodopisnévýstave
vedl "Roudnickou restauraci" v pavilonu knížete Lobkowice. Dlouho
pusobil v predních hotelích a restauracích v Praze, kde získal nmoho
zkušeností a odborných vedomostí.Novida,pozdejisestalmajitelemhoteluŠroubekvPraze...

PROSINEC

Nový materiální obchod v Turnove.PopanuR.VitáskovivTurnove,Palackéhoulici,prevzalod1.prosince
materiální obchod pan MgPh. František Hník. Pan Hník upraví závod dle
velkomestských zpusobu, zrídí chemické laboratorium a sám bude vyrábet

ruzné mediciální prípravky. Dlouholetým pusobením ve vetších lékárnách
chce posloužit zbožím do oboru spadajícím v mírných cenách. Vlastní

výrobu a zasilatelství nejjenmejších likéru všeho druhu, všech nejlepších

esencí, dokonalé ústní vody "Stomatela", jenmé stolní boruvkové víno,

velký výber všech kosmetických prostredku a krásne cerne píšícího
pravého dubenkového inkoustu.Novida,atovšechnypredvánocemi...
Jíste dáte za pravdu, že procházka Turnovem pred 100 lety byla opravdu
idylická. Nenašel jsem v celém rocníku Pojizerských listu nic emotivního,
nic co by obyvatelstvo rozdelovalo, aní žádné jiné výjimecné zprávy,
kterých je nyní v novinách plno.Novida,ažili...

Pražská pobocka Spolku rodáku a prátel Turnova po sedmí letechLetošnílistopadovésetkáníturnovskýchapražskýchclenuSRPTvevinohradskémNárodnímdome,nakterémjsmevzponmeli135.výrocí
založení tumovského Sokola, se stalo impulzem k malému ohlédnutí i

bilancování dosavadní cinnosti naší pražské pobocky.



úrady nebo významné tumovské osobnosti a predevším pri utužování

vztahu obou našich clenských základen.
Dokladem o tom je rada autokarov)'ch zájezdu Tumováku do Prahy

na spolecná setkání, spojená s návštevou ruzných pražsk)'ch atraktivit a
zpestrená o vlastivedná pásma dramatického kroužku, vedeného naším

turnovským prítelem Mirkem Hakenem.NaoplátkuPražácisezúcastnilinekolikakulturníchakcí
v Tumove, zvlášte znovuodhalení pomníku prof. J. Pekare a pametnídeskyJ.V.Šimáka,spojen)'chsespolecnýmobedemahromadn)'mvýletemdoKlokocí.DíkyTurnovákumjsmemohli
v našem stredu uvítat již nejednou predstavitele mestského zastupitelstva
vcetne turnovského starosty Václava Šolce a získat zasvecené infom1aceomístníchaktualitách.

Težište našich aktivit pretrvává v kulturne osvetové cinnosti.Vtomtosmerunámvycházív)'znamnevstríctumovskéMuzeumCeského
ráje, jehož historicka pí. PhDr. Hana Maierová se stala již naší kmenovou

prispevatelkou. Ale i u dalších turnovských i regionálních institucí jsme se

setkali s porozumnenim a vstrícností. Jmenuji alespon Nadaci "RozvojCeskéhoráje",SprávuCHKOCeskýráj,MuzeumKarolinySvetlévCeskémDubu,LiterárníarchivnaStarýchHradechuLibáne,TJCeský
ráj aj.

NECO;\tÁLOONAŠICHVÝLETECHACESTÁCH
Nedílnou soucástí našeho rodáckého spolku se staly návštevy Prahy a

výlety po vlastech ceských.

I. zárí 1997 se konal zájezd do Prahy na výstavy Rudolf II. a Praha.
Dojmy z celé výstavy obrovské, exponáty jedinecné, vše zvládnuto:

Obrazárna, Mícovna i Letohrádek. Celodenní pochodování stálo opravduza to.

Po výletU do Prahy pripravena cesta do Opocna. 14. ríjna úcastníky
zájezdu privíteI zámek v Opocne a výborný pruvodce, který bezvadným
výkladem ukázal všem jedinecné krásy zámku. Následovala cesta doDobruškyzaF.L.VekerÍ1.DalšízastávkoubyloNovéMestonadMetují.
Po procházce po krásném námestí návšteva zámku ukázala jeho ojedinelé

vnitrni zarízení. Konecne zastávka v Jaromeri a prohlídka výstavy obrazu
našeho clena Zbynka Suka.

10. listopadu znovu do Prahy, jejímž cílem se stala budova Senátu.
Odpoledne pak setkání s pražskými rodáky a práteli v Národním dome na
Vinohradech. Jako vždy srdecné privítání a pozdravy. Tumovští ochotnícipripomnelivýrocí135lettumovskéhoSokola.Ve'vzájemnébesede
pražští rodáci vyslechli, co se v Tumove deje, a vše zakoncil slib brzkého
shledání.

Postupne jsme rozšírili tematický okruh našich besed o cyklus
"Kreslo pro tumovského hosta" se zámerem prezentovat našim clenumvýznamnétumovskérodákyfarodackyf,kterívesvémoboruvyniklinadrámecsvéhomestaneboivlasti.Takjsmemelipríležitostnahlédnoutdo
zákulisí pevecké dráhy bývalé sólistky opery Národniho divadla pí.
Marcely Machotkové, vyslechnout životní osudy houslového virtuóza
Mistra Rudolfa Muziky vcetne houslového vystoupení, ale též privítat
turnovského horolezce Radovana Kuchare, premožitele Eigeru. Tento

cyklus je otevrený a Vaše event. námety budou vítány.
Pokud jde o ty méne úspešné stránky naší existence, pak hlavní

brzdou, která brání našemu rozletu, je stav naší pokladny a permanentní
zdražování služeb a pronájmu sálu. Ale to už je téma, které tíží každéhoznás.Takéjenámlíto,ženáspríslušnícimladšígeneraceponechávajíbezpovšimnutí.ŽijírozptýlenevmilionovéPraze,uzavrenivulitesv)'chproblémuaabsencedomovsképríslušnostijim,zdáse,nevadí.Snadknimcasemdolehnehlasrodnéhroudyaprijdoumezinás,abymel
jednou kdo prevzít štafetu, kterou nám odkázal prof. Pekar.
17. 11. 97 František Kobosil

SVATÝ MIKULÁŠ Z HOLANDSKATakjakovpredchozíchletechiletosprijíždejínašiprátelé
z holandského Reeuwijku s dárky od sv. Mikuláše pro naše žácky prvníchtríd.Anitisícikilometrovávzdálenostnenížádnouprekážkouprodobréprátelství.DoReeuwijkupatríinášdíkzapomocnašimspoluobcanum
postižených povodnemi v letošním léte.

Rotary klub v Reeuwijku venoval též turnovskému Fokusu na

nákup zarízení používaných prostor a naši prátelé z Reeuwijku pocítají

ješte letos s financním príspevkem pro turnovský stacionár pro poškozené
deti.Zavšeclmopatrínašimprátelumuprímnýdík.


