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160 let lázní Sedmihorky

Tento nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách byl založen v roce 1841. Jeho zakladatelem se 
stal MUDr. Antonín Šlechta, narozený 14. března 1810 v Lomnici nad Popelkou. Tento městský 
lékař  z  Turnova,  nadšený  zastánce  vodoléčebných  metod,  se  seznámil  s hrabětem  Aloisem  z 
Aehrentalu.  Hrabě  byl  pokrokový šlechtic,  příznivec  nových metod ve  všech vědních  oborech. 
Vyslal  MUDr.  Šlechtu  na  studijní  cestu  po  vodoléčebných  ústavech,  hlavně  do  Gräfenbergu 
(Jeseník). Zde se Šlechta seznámil se vzdělaným laikem Vincencem Priessnitzem, u něhož v roce 
1839 hospitovalo na 120 lékařů.

Plány na založení vodoléčebného 
ústavu uskutečnili  hrabě z Aehrentalu a 
MUDr.  Šlechta  v  lesním  revíru 
Wartenberg,  který  se  jevil  jako 
nejvhodnější  k  založení  lázní. 
Hospodářské  budovy,  které  zde  stály, 
byly  adaptovány  a  postaveny  i  budovy 
nové.  Již  v červenci  1841  se  MUDr. 
Šlechta  mohl  do  lázní  přestěhovat.  V 
tomto  roce  se  zde  léčilo  sedm prvních 
hostí,  převážně  z  Turnova.  Za  dalších 
třicet let se tu vystřídalo 5 728 hostí, na 
tehdejší dobu vysoký počet. Byli to hosté 
z Rakouska, Evropy, ale i ze zámoří.

Šestnáct  lázeňských  pramenů  poskytovalo  dostatek  vody,  která  byla  hlavním  léčebným 
prostředkem.

Vodoléčba byla řízena podle ordinace lékaře. Bylo to mytí, tření, částečné i poloviční sedací 
a sprchové lázně, částečné i celkové zábaly, ale i potní kúry s následnou studenou koupelí (obdoba 
sauny).

Pitné kúry byly velmi rozdílné, dle choroby a ordinace lékaře.
Nejzajímavější byly vzdušné lázně, které následovaly po krátké vodoléčebné kúře. Po ní 

nemocní, zahalení jen prostěradly, pobíhali v přilehlém lese. Před zahájením této léčby byl vždy v 
parku vztyčen velký prapor. Brzy si vymohly tyto vzdušné lázně i dámy, ale MUDr. Šlechta je v 
krátké době zakázal, protože to „nedělalo dobře“.

Velice  důležitý  byl  společenský  život, 
který  krátil  dlouhou  chvíli  hostům,  kteří 
zde  pobývali  dlouho,  většinou  několik 
měsíců.  Byly to  vyjížďky a vycházky do 
okolí, na Hrubou Skálu a Valdštejn a často 
do blízkého Turnova. Na výjimečné krásy 
budoucích  lázní  upozornil  v  časopise 
Květy  v  čísle  36  z  5.  září  1839  sám 
„Libuňský jemnostpán“ Antonín Marek v 
článku „Od Turnova“.

Vynikající  pověst  léčebného  ústavu  i 
krása okolní  krajiny přivedly sem mnoho 
osobností českého kulturního života.

Byli  to  spisovatelé  K.  J.  Erben,  Eliška 
Krásnohorská, Alois Šmilovský, J. V. Sládek, Jaroslav Vrchlický, Gustav Pfleger Moravský, z herců 
Otylie Sklenářová Malá, Adéla Wolfová, Hana Kvapilová, Marie Hübnerová, František Karel Kolár, 
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Jakub Seifert,  František Šamberk, Josef Šmaha, Eduard Vojan. Hudební svět zastupovali Emil a 
František Ondříčkové, Karel Bendl, pěvci Petzoldová-Sittová a Václav Viktorin.

V polovině sedmdesátých let byl zde soukromým hostem MUDr. Šlechty Jan Neruda, jejž na 
svém obraze zvěčnil F. K. Kolár. Z Rovenska sem docházel Svatopluk Čech, který v hotelu U zlaté 
koruny trávil dovolené.

Traduje se, že tito představitelé obrozenecké generace byli uchváceni krásou okolní krajiny a 
nazvali ji Českým rájem.

MUDr.  Šlechta  zemřel  2.  ledna  1886 a  pochován byl  v  rodinné  hrobce  v  Lomnici  nad 
Popelkou.

Po  smrti  MUDr.  Šlechty  najala 
Sedmihorky rodina Šourkova, která s ním byla v 
příbuzenském  vztahu.  Tato  rodina  po  další 
dlouhá léta ekonomicky vedla lázně. Lékařů se 
zde do roku 1916 vystřídalo devět, mezi nimiž i 
MUDr.  Václav  Laufberger,  městský  lékař  z 
Turnova,  otec  univerzitního  profesora  MUDr. 
Viléma Laufbergera.

Lázně  se  staly  vděčným  námětem  pro 
regionální  spisovatele.  Knihy  (zpočátku  v 
německém jazyce,  později  i  v českém)  o  nich 
napsali  např.  Václav  Durych,  Karel  Müller, 
Zdenko  Pryl,  Karel  Kinský.  Kdysi  velmi 
populární  román  G.  Pflegera  -  Moravského 
„Paní fabrikantová“ se zčásti odehrává v Sedmihorkách.

Nákladem vděčných hostí byla na prostranství před kolonádou 13. června 1890 instalována 
bronzová busta MUDr. Šlechty, zhotovená prof. V. J.  Myslbekem, která je jedinou prací tohoto 
sochaře v našem regionu. Při slavnostním odhalení busty účinkovali pěvci Národního divadla Marie 
Petzoldová-Sittová,  pěvec  rytíř  Skramlík  a  violoncellista  orchestru  Národního  divadla  Alois 
Neruda. Lázeňskou kapelu řídil Adolf Čech, první kapelník Národního divadla.

Z význačných hostí nové doby zde pobývali Jiří Nedošínský, režisér Švandova divadla ve 
dvacátých letech 20. století, Antonie Nedošínská, filmový režisér Svatopluk Inneman, Emil Pollert, 
cestovatel  prof.  Josef  Kořenský,  prof.  Albert  Pražák,  nakladatel  František  Topič,  spisovatel 
František Herites. V roce 1926 se zde setkali dr. Josef Šusta, Arne Novák a prof. Pekař.

Pravidelnými  návštěvníky  byli  i  univerzitní 
prof. Antonín Ostrčil, Ladislav Syllaba a Vilém 
Laufberger,  historici  Jaroslav  Goll  -  Pekařův 
učitel, prof. Šusta, Miloš Weingart. Z Valdštejna 
někdy  na  návštěvu  lázní  zajel  kočárem  J.  B. 
Foerster buď sám, nebo s manželkou.
Stojí za zmínku, že pokoje jedné z budov byly 
zařízeny staročeským nábytkem. Tento nábytek 
byl  navržen  podle  dochovaných  vzorů  z 
turnovského  muzea  všem  dobře  známým 
malířem K. Vikem.
Nejvzácnějším  hostem  těchto  dob  byl  ale 
profesor  Josef  Pekař,  který  zde  byl  poprvé 
zapsán jako host  v roce 1902 a  od roku 1913 
každoročně až do roku 1936. Často chodíval s 

přáteli na hrad Kost, kde studoval archiválie ke své Knize o Kosti. Později, když mu zdraví již tolik 
nesloužilo, chodil na odpolední kávu do Doubravice k „Hlouškovům“. Posléze sedával pod starou 
lípou na své lavičce pod kolonádou a  díval  se  na Kozákov.  Tak o něm vyprávěli  jeho přátelé. 
Naposled navštívil Sedmihorky 26. prosince 1936.
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MUDr. Miloš Halama
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Voda nad zlato.

Snad každý Čech zná pohádku „Sůl nad zlato“ a film s Janem Werichem. Všichni dnes však 
cítíme, že nejen sůl, ale i voda je nad zlato. Díky získané svobodě většina národa opět cestuje po 
světě a shledává, jak lidé v mnohých zemích trpí nedostatkem vody a jak děti umírají žízní (Afrika). 
Za vodu se draze platí - Kanárské ostrovy jsou toho příkladem. Např. na Lanzarote není jediný 
pramen (původ je sopečný), voda se pracně získává z moře odsolováním a draze dováží přes moře 
pro  záchranu  vegetace  a  života  vůbec.  Zadržuje  se  každá  kapka  dešťovky  hlavně  v horách 
v přehradách a svádí se do údolí, kde zachraňuje život. Kdyby u nás nebyla voda, nemáme naše 
nádherné rybníky ani ryby v nich.

V Českém ráji máme mnoho pramenů, kterými nás obdařila matka Příroda a často si jich 
neumíme pořádně vážit. Mnohé z nich zanikly při necitlivém obhospodařování půdy - např. pramen 
s nádhernou kamennou studnou na louce pod Troskami, kde se říká v Kabátech. Zbyl jen potůček na 
jaře lemovaný zlatými blatouchy. Z ostatních pramenů vynikají  kvalitou vody tyto prameny: na 
Záborčí u Kalicha, Šlejferna nad Zrcadlovou kozou, pramen pod Amerikou ve Bělé (Klokočí), Boží 
voda v parku za Šetřilovskem, pramen u Věžického rybníka, silný pramen napájející rybník Hrudku 
a Rokytňák na začátku podtroseckých údolí a zásobující celé Rovensko a Ktovou. Dále jsou to dva 
prameny pod Hrubou Skálou  u  dílny akademického sochaře  pana  Jiřího Nováka,  který vytesal 
z kamene nádherné koryto z úcty k prameni: z této vody se vařilo výborné pivo. Dále je pramen pod 
Valdštejnem a Betlémský pramen a pramen u Vysokého kola pod Vyskří s vysokým obsahem železa 
jako v Poděbradce.

Nejslavnější  prameny Českého ráje jsou v lázních Sedmihorkách. Kolem sedmi pramenů 
vede krásná procházka přírodou a lesem, výtečná voda vytéká neustále z lůna Země a chutná daleko 
lépe než slavná Dobrá voda, kterou (často starou a bez chuti) nakupuje celá Praha a mnoho Čechů. 
Čaj a káva z čerstvé pramenité vody chutná daleko líp a káva správně uvařená má nádhernou pěnu. 
Není divu, že k pramenům chodí pro vodu čím dál více lidí a turisti ji nosí i v ruksáčkách na zádech 
v PET lahvích. Měl by se člověk u pramene poklonit, zašeptat „zaplať Pánbůh“ a vzdát hold matce 
Přírodě!  Sedmihorské  prameny jsou  poklad  a  zázrak.  Potřebovaly  by  však  více  úcty  a  péče  o 
údržbu. Neváží si jich dostatečně zřejmě ani akciová společnost OREA. Jenom horolezci, lesáci 
spolu se sochařem Novákem a paní starostkou Špačkovou se snažili o údržbu z nadšení pro věc a 
s nasazením všech  sil  a  dobrovolné  dřiny.  Nestačilo  to  a  zub  času  hlodal  dál.  Slavný  pramen 
Kořenského se od památníčku přestěhoval o 30 m dál a níž, což prameny dělávají - a památníček 
zůstal bez vody. Měl by se přestěhovat opět k prameni. I ostatní prameny volají po úpravě a dva 
z nich již zanikají. Celkem v pořádku jsou prameny Josefův a Antonínův a pramen u Myslbekovy 
sochy dr. Šlechty před recepcí lázní Sedmihorek.  K záchraně pramenů by byl potřeba projekt a 
porada s hydrogeologem. Snad by pomohla s financováním i Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, 
která již podpořila tolik bohulibých akcí.

Náš Spolek rodáků a přátel Turnova pořádal malé symposium ke 160 výročí založení lázní 
za účasti  paní starostky Vlasty Špačkové,  zástupce horolezců Radovana Kuchaře,  za lesáky byl 
přítomen pan nadlesní Brožek a kronikář Karlovic Ing. Havrda promluvil o historii lázní a pramenů. 
Všichni jsme se shodli na plánu záchrany pramenů, pro niž se již horolezci mnoho nadřeli zdarma a 
z lásky k přírodě. Tento zázrak přírody volá po rekonstrukci! Vždyť čirá voda ze skal napájí i bazén 
u hospůdky na Podháji, který za letních veder skýtá osvěžení turistům. V hospůdce vaří z pramenité 
vody výborný čaj a kávu i dobré jídlo české kuchyně.

Z vody se zrodil všechen život na zemi, ve vodě lůna matčina jsme se všichni vyvíjeli, bez 
vody by se  zastavil  život  a  vznikla  by  poušť.  Podaří  se  nám zachránit  sedmihorské  prameny? 
Napíše někdo z nás pohádku „Voda nad zlato“?
 

Milena Šolcová
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Před půlstoletím. . .
„Umlkl klavír - a zmlkla i struna nejtišší“

Byla sobota 27. dubna 1951.
Turnovští rodáci a přátelé si s účastí 

svěřovali,  že  z  jejich  kruhu  odešla  žena 
z nejmoudřejších,  nejtvořivějších,  učitelka 
hudby a básnířka Marie V. Ježková. Název 
naší vzpomínky cituje moto jejího prostého 
smutečního oznámení. . .

Mistr  Kinský  spěchal  se  smutným 
sdělením početným pražským krajanům ve 
zvláštní členské zprávě:  Zemřela po krátké 
těžké nemoci ve věku 79 let . . .

Byli  si  v  mnohém  tak  blízcí. 
Základem  jejich  vyjadřování  byla  jednak 
meditace,  jednak  umění.  U  zesnulé  tedy 
poezie  a  hudba,  v  nichž  vynikala  nad 
průměr.  Od  mládí  cituplná,  přemýšlivá, 
dychtivě vnímavá. Členka pražských spolků 
pro pěstování komorní hudby a písně, pilná 
účastnice koncertů České filharmonie, doma 
členka  Zpěváckého  spolku  A.  Dvořák,  na 
jehož  koncertech  stejně  jako  v  místních 
chrámech i kaplích zpívala i hrála. 
U obou též dělná láska k Turnovu.

Citové  rozvlnění  vyvolané  hudbou 
Mistrů  Chopina,  Smetany,  Beethovena 
zrcadlilo  se  i  v  básnické  tvorbě,  ať  už 
slokou sevřenou, volnou či rytmovanou prózou oblíbenou koncem století, kdy se její tvorba začala 
objevovat v našich předních časopisech.  První volný výběr -  sbírka „Na struně nejtišší“ (1923) 
vychází  v  Petrově  nakladatelství.  Je  svěžím  svěřováním  mladých  let,  avšak  už  i  s  moudrým 
vyrovnáním lidského horizontu:

„Ale až půjdu,
nevzbudím žal, ani nemoudré vzdechy,
pořádek města neporuším.
Odejdu po špičkách - za jinou hudbou - - .“

O 13 let později vydává turnovská edice Sever a východ její druhou hluboce zamyšlenou 
sbírku  „Preludia“,  v  její  pozoruhodné  pozůstalosti  zaujmou sbírky  „Skryté  resonance“,  „Světlé 
vlnění“,  překlady  i  přebohatá  korespondence  s  osobnostmi  z nejvýznamnějších,  filozoficky  i 
umělecky fundovanými, kteří byli i hosty v rodném domě.

Do  časopisu  Zvon  psala  slečna  Ježková  před  světovou  válkou  a  krátce  po  ní  pod 
pseudonymem Marie Levá. Vedle mladistvého svěřování milostného, okouzlení přírodou domova 
zachvěla se tu působivě i nota sociální. Vybavme si jen její dvě citlivé črty ze starých turnovských 
uliček, hluboce žité básně „Stařenka ze sušírny“ nebo „Stařenka Párová“.
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„Za mlada -
Jak by se všem lidem rozdat chtěla,
pro všechny bděla,
nohy i ruce trmácela. . .
Komu se hodí teď? -
Tichá a zamlklá jak lesní tůně. . .
Po čem as, po kom jí srdce stůně. . . ?“

Kdo by nemiloval  i  její  intimní  zpověď z let,  kdy se potýkala  se  steskem narůstajícího 
osamění, citového ztroskotání i  rodinných ztrát,  nejprve otce, koželuha Jana Ježka, potom vřele 
milované a vždy tíž churavějící maminky, pro niž se vzdala nejedné životní šance. Jí patřily horoucí 
sloky  lásky  -  a  ovšem  neteři  Růžence  Valhové  i  milé  praneteři  Alence,  ba  i  malé,  sličné 
prapraneteři!

Zachoval  se  jímavý  list  neteře  Růženky  psaný  v  slzách,  které  zabránily  odeslat  jej 
v prvotním znění paní Jarušce Hykové, přítelkyni i žačce paní Ježkové. Odesilatelka žila jako ve 

zlém snu.  Co  se  zprvu  jevilo  jako  chřipka, 
které ze všech možností a sil čelil pan MUDr. 
Šolc, vyústilo ve zhoubnou ochablost, s níž se 
v  nemocnici  obětavě  potýkal  pan  primář 
Panocha.  „Tetička“  nesla  svůj  úděl  s 
filozofickou odevzdaností, a jak ráda říkala i 
psala  -  zasvěceností.  Těšila  se  vyhlídkou  z 
pokoje na místo jejích milovaných výběhů a 
vycházek  do  polí  nad  Struhami.  Zhasla  do 
týdne  v  časných  jitřních  hodinách.  V 
semilském krematoriu se s ní vroucími slovy 
rozloučil  jeden  z  pravidelných  návštěvníků 
její pracovny v čp. 304 spisovatel Jan Knob, 
jejími vlastními verši pak mladičký Vojta Ron.

Odkaz naší  umělkyně rodnému městu i 
naší  kultuře  je  nedocenitelný,  tak  je 
mnohostranný. Žila intenzivně životem města 
i kraje. Z bohaté korespondence s manželkou 
profesora  J.  V.  Šimáka  se  třeba  dozvídáme, 
jak  podstatný  a  spoluzakladatelský  byl  její 
podíl  na  vzniku  Muzea  Českého  ráje.  Úctu 
budí její rozsáhlé výpisky z náročné literatury 
naší  i  světové.  Vypisovala,  co  se  krylo  s 
vlastními názory, a tak nám i z tohoto zorného 
úhlu  vyvstává  její  názorový  profil.  Toužila 
vdechovat  lásku  do  chladu  neduchovního 
věku.  Její  pojetí  lásky  ztrácí  s  Březinou  a 
indickými  autory  své  lidské  vymezení  a 

nabývá významu kosmického. Láska roztáčí světy, slučuje atomy s atomy, je zákonem přitažlivosti 
mezi  mužem  a  ženou,  mezi  národy  a  bytím  v  celém vesmíru,  vzrušují  ji  i  vztahy  vesmírné, 
astronomické, přeměna energie v hmotu i proces obrácený. Všichni lidé jsou jí bratry, touží obnovit 
jednotu  vesmíru,  jak  existovala  po  stvoření.  Vypořádat  se  s  jejími  myšlenkami  si  vyžádá  ještě 
systematičtější, hlubší studium.

Byl  bych  velmi  šťastný,  kdybychom si  tento  cíl  vytyčili  zatím  alespoň  umístěním  její 
důstojné pamětní desky na památném rodném domě čp. 304 v nynější Dvořákově ulici!

Jaromír Horáček
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Na Valdštejně jsou varhany ze Solce

Profesor Václav Lacina, ředitel kůru v Turnově a učitel na LŠU, byl zanícený muzikant. 
Studoval varhany a dirigentství, ale už jako jinoch hrával v kostele v Rudníku v Krkonoších, odkud 
pocházel. Varhany, to byla jeho láska. Nejen že výborně hrál a improvizoval, ale s chutí se dal do 
opravy varhan velmi zanedbaných, až skoro odepsaných - často jsem mu pomáhal. Měl rád staré 
mechanické traktury, pneumatické traktury totiž při opravě vyžadovaly řadu náhradních součástek, 
a ty se těžko sháněly. Zpíval jsem pod jeho taktovkou v kostele nebo jsem hrál na basu a také jsme 
se setkávali jako kamarádi.

Jednou ke mně Vašek přišel do práce a říkal mi, že ví, že 
jsem sháněl menší varhánky do modlitebny jednoty bratrské v 
Ujkovicích, kde má manželka tenkrát sloužila jako farářka. A že 
ví o varhanách, které by se tam vešly. Byly to menší varhánky v 
kostelíku v Solci  poblíž  Dolního Bousova,  který byl  zcela  v 
dezolátním stavu, na varhany že prší. Začalo velké vyjednávání 
na dvou frontách. Především na katolickém biskupství, zda je 
možné  ty  varhánky  odkoupit,  a  pak  u  Úzké  rady  jednoty 
bratrské, jestli je zaplatí. Také jsme podrobně vyměřovali, jak 
by se nástroj do naší modlitebny vešel. Jednání s katolíky bylo 
úspěšnější než v jednotě. Také jsme vzali v úvahu kostelík v 
Potštejně, ale zase to vázlo, čas utíkal, počasí se stávalo podzimní a kde nic, tu nic.

Až se vynořila spásná myšlenka, podporovaná panem kastelánem Kouckým. Valdštejnský 
kostelíček! To by bylo pro romantický nástroj důstojné umístění, je tam kruchtička a míry potvrdily, 
že by se to tam vešlo. Obchod byl obratem dojednán, venku už občas padal sníh s deštěm. Jdeme do 
toho.

Bylo kalné listopadové ráno, poprchávalo a  poletoval  sníh.  Do akce se  připojil  Dr.  Petr 
Heřman z Prahy, člen jednoty bratrské, otec početné rodiny, který si na konvence nepotrpěl. Slíbil, 
že přijede starým vyřazeným autobusem a že přiveze i pomocníky. Byla ještě tma, ale postáli jsme s 
Vaškem u polorozpadlého kostelíčku jen pár minut a už z dálky se ozýval rachot přijíždějícího 
vylágrovaného autobusu. Přijeli až ke kostelu. Autobus byl bez dokladů, v hrozném stavu, ale Petr 
si s tím starosti nedělal. Dokonce přivezl ještě čtyři mladé dobrovolníky a za svitu baterek v prvním 
rozbřesku jsme šli na obhlídku. Na brance kostela bylo térem napsáno:“Bůh je idiot“. Ten nápis se 
možná některým komunistům líbil, ale my jsme si uvědomili, že: 
1) ti, kdo to psali přece jen vědí, že Bůh je.
2) Pán Bůh se na ty nevědomce, kteří to napsali, asi ani nezlobí.

Vešli  jsme  dovnitř,  vypadalo  to  neřešitelné.  Části  kruchty  byly  shnilé,  nad  varhanami 
chyběla střecha, řada silných nosných trámů hrozila zřícením. V tu chvíli se nám i varhany zdály 
jaksi velké a těžké. Asi to nezvládneme. Václav předal vedení Petrovi, ve vesnici jsme si půjčili 
další menší náklaďák (také bez dokladů, byl zhruba ve stejném stavu jako Petrův autobus).  Po 
delším úsilí jsme jej roztlačili, motor se neochotně rozběhl.

Pracovali  jsme  celý  den,  bez  přestávky.  Nástroj  jsme  rozebírali,  píšťaly  se  dávaly  do 
autobusu, těžké kusy na náklaďák. Petr to řídil jemnými pokyny, měl jsem pocit, že už to nikdo 
nedá  dohromady.  Václav  poslouchal  a  dělal  naplno.  Když  jsme  společně  uvolňovali  těžkou 
vzdušnici, spadl z krovů trám a letěl na mě. Cítil jsem, že je to můj poslední okamžik. Ale zázrakem 
se odrazil  od jiného trámu,  prolétl  těsně kolem nás  a  nikoho ani  neškrábnul.  To strážný anděl 
pomáhal, tušili jsme to. Byla už tma a celé varhany byly naložené na dvou dopravních troskách. 
Rozloučili jsme se s místními občany, kteří nás sledovali a fandili nám, uvedli jsme oba motory do 
provozu (místní lidé ochotně tlačili) a vydali se na Valdštejn.

Stěhovací parta byli lidé vesměs věřící. A tak co chvíli letěla vzhůru tichá modlitbička Pane 
pomoz nám! Při  té  nejisté  jízdě noční  tmou (na každém vozidle  svítilo  jen jedno světlo)  jsme 
prožívali napětí při stoupání do všech kopečků, protože motory mlely z posledního.
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Byl to zázrak, ale dojeli jsme bez úrazu až na Valdštejn. Tam jsme spolu s panem Kouckým 
při baterkách všechno vynosili z aut, píšťaly až nahoru, těžké části jen pod střechu. Bylo už hluboko 
v noci, když jsme společně zazpívali Karafiátovu písničku Pod ochranou Nejvyššího a rozloučili se. 
Byli jsme velice utahaní, ale měli jsme dobrý pocit, že se podařilo nemožné.

A  přišel  další  zázrak.  Chodili  jsme  na  Valdštejn  s  Václavem  a  Petrem  a  s  dalšími 
dobrovolníky nástroj sestavovat. Václav se ujal restaurování píšťal. Červotočivé dřevěné píšťaly 
jsme impregnovali důkladně šelakem; když vyschly, zněly lépe než nové. Podobně se impregnovaly 
i ostatní dřevěné součásti.  Některé dřevěné díly jsme dali nové. Petr řídil sestavování stroje, až 
nepochopitelně  se  v  té  změti  vyznal.  Pomocí  známostí  jsem  sehnal  součásti  na  elektrické 
dmychadlo. Až asi za rok přišla chvíle, kdy jsme nástroj spustili. Nikdo netušíte, kolik dá jenom 
práce, aby nikde neunikal vzduch! Ale varhany se rozehrály. Petr přivezl měřič kmitočtu a tak bylo 
možné  píšťaly  naladit  velice  přesně.  Pak  se  hrálo.  V kostelíčku  zněly  varhany  velice  krásně, 
andělíčkové se usmívali, až nás to dojímalo. Úkol byl u konce.

Dnes varhany sloužívají při koncertech a varhaníci zvučných jmen si ten prostý starý nástroj 
pochvalují. Jen Václav je už poslouchá tam shůry, ze zvyku si při tom jemně diriguje a pobroukává 
si  spolu  se  sólisty.  Jistě  tam má i  svůj  výborný sbor,  ale  solecko-valdštejnské  varhánky,  které 
zachránil před zničením, bude mít vždycky rád.

Na závěr ještě několik dat. Varhany byly na Valdštejn přivezeny 19. listopadu 1988, práce na 
renovaci začaly v roce 1989 a ukončeny byly 20. května 1995, kdy byla kaple vysvěcena.

Ivan Šolc

Historie jednoho exponátu turnovského muzea

Kdo přijížděl  před 50 -  60 lety  od Prahy vlakem nebo po silnici  do Turnova,  mohl  na 
zalesněném kopci  pod  rozhlednou  Hlavatice  již  z dálky  spatřit  nápadnou  světle  žlutou  skvrnu, 
kterou představoval velký pískovcový lom. My,  kluci  z Mašova,  jsme s oblibou používali  tento 
pískovcový lom jako místo konání našich bojových her. Bylo to nebezpečné, protože v lomě se těžil 
písek a někdy docházelo k sesuvům půdy a pádům kamení. V této době také došlo k zavalení a 
úmrtí jednoho dělníka – našeho souseda, který v lomě pracoval.

Jednou jsme pobíhali mezi úlomky zborcené skály, která spadla z vrchní části lomu, a přitom 
moje oči spočinuly na kameni s neobvyklou kresbou. Byl to úlomek pískovce z puklé skály, na 
jehož lomu byla zřetelná zkamenělá mořská hvězdice. Bylo mi tehdy 13 roků a ze školní výuky 
v mašovské obecné  a  turnovské měšťanské škole  jsem znal,  jak vypadají  zkameněliny trilobitů 
z Barrandova a hned jsem si uvědomil, že se jedná o neobvyklý nález, který je účelné zachránit.

Stalo se to ve válečné době roku 1942, právě kdy jsme prožívali těžké chvíle po atentátu na 
Heydricha a vyvraždění Lidic.  Také tragické události  na Konicích a v sousedních Kacanovech, 
spojené s ukrýváním docenta Krajiny – které přímo poznamenaly i moji rodinu – chmurnou náladu 
ještě zesilovaly. Všichni se báli toho nejhoršího a tak mě ani moc nepřekvapilo, když mě nechtěli 
pustit s nálezem zkamenělé hvězdice do turnovského muzea.

Pamatuji si velmi živě, jak dlouho jsem bouchal a zvonil u dveří muzea ve Skálově ulici. 
Nalezený kamenný „poklad“ na zádech v ruksaku mě tížil,  a nikdo neotvíral.  Za delší  dobu se 
pootevřely těžké dveře a pouhou skulinou jsem mohl ženě, kterou jsem ani neviděl, nýbrž pouze za 
dveřmi slyšel,  předat  nález.  Byl  jsem z toho trochu rozladěn,  protože jsem si  představoval,  jak 
někdo v muzeu můj dar ocení a poděkuje mi za klukovskou iniciativu. Brzy jsem však na celou 
epizodu pozapomněl.

Po válce jsem odešel  z Turnova do Liberce  a  později  do Prahy.  Když jsem již  své dva 
potomky někdy začátkem šedesátých let seznamoval se svým rodným krajem, zavítali jsme také do 
turnovského muzea.  Ve vitríně  zkamenělin  nalezených v Českém ráji  byla  na  dobře viditelném 
místě mořská hvězdice, kterou jsem v pohnutých dnech roku 1942 do muzea přinesl.  Byla u ní 
jmenovka, která uváděla, že exponát pochází z Mašova. Projevil jsem z tohoto vpravdě druhého ná-
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lezu zkameněliny takovou radost, až to vzbudilo pozornost samotného ředitele muzea Jana Knoba. 
Nutno poznamenat, že i ředitel Knob byl potěšen, že se přihlásil nálezce zkameněliny, kterou sám 
označil za ojedinělou na Turnovsku. Pozval mě s dětmi do své kanceláře k příjemné besedě. Při tom 
jsme s potěšením zjistili,  že jsme měli  společného dobrého přítele,  turnovského rodáka,  Lumíra 
Jisla, který byl významným československým archeologem.

Po této epizodě jsem ještě několikrát pana Knoba v muzeu při svých cestách do Turnova 
navštívil a poznal v něm vzácného člověka a spisovatele, s nímž jsme vždy nalezli společný jazyk.

Později mě osud na více než šestnáct roků zavál daleko do ciziny. Také tam jsem si při 
vzpomínce na rodný Turnov vždy oživoval příhodu o svém nálezu zkamenělé mořské hvězdice a 
také příjemná setkání s Janem Knobem.

Poslední roky, již jako důchodce, prožívám značnou část roku na své chaloupce na Hrubé 
Skále. Seznamuji s krásami Českého ráje tentokrát již svoje vnoučata. Občas zajdeme i do Muzea 
Českého  ráje  ve  Skálově  ulici  a  s jistou  dávkou  nostalgie  jim  vyprávím  o  historii  jednoho 
vystaveného exponátu. Jsem rád, že za těch šedesát let se změnil také vzhled kopce nad Mašovem, 
odkud  zkamenělina  pochází.  Zmizela  totiž  dříve  tak  výrazná  trojúhelníková  kresba  lomu 
v zalesněném terénu, který nám klukům sice přinášel určitá potěšení, ale který nesporně narušoval 
panorama mašovského vršku s Hlavaticí.

Ing. Drahomír Machaň
Autor pracoval v diplomatických službách, např. jako atašé v Norsku.

Národní kulturní památky v Českém ráji

Dne 27. dubna 2001 bude tomu již sedm let, co bývalý starosta města Turnova Václav Šolc 
požádal v roce 1994 Ministerstvo kultury ČR (Pavel Tigrid) o zařazení Trosek a Hrubého Rohozce 
do  seznamu národních  kulturních  památek.  Teprve  nyní,  28.  března  2001,  rozhodla  vláda  ČR 
žádosti vyhovět. Hrad Trosky a zámek Hrubý Rohozec jsou mezi pěti objekty Libereckého kraje, 
které budou od 1. ledna 2002 patřit mezi NKP ČR. Škoda, že k nim nepatří i Hrubá Skála, nádherné 
orlí hnízdo nad skalním městem Českého ráje.

Další radostnou zprávou je, že snaha dostat skalní města Českého ráje do seznamu památek 
UNESCO je na dobré cestě. Zbývá ovšem ještě mnoho práce s odůvodněním a charakteristikou 
těchto vzácných přírodních lokalit: Suché skály, Kalich u Besedic, Klokočské a Betlémské skály, 
skalní města na Kozákově, Hruboskalsko, Prachovské skály a Příhrazské skály. CHKO ČR (Dr. 
Pelc), Dr. Maierová (MěÚ Turnov), senátorka Moserová, která je velkou přítelkyní Českého ráje a 
byla na dva roky zvolena předsedkyní komise UNESCO, která o těchto věcech rozhoduje, ti všichni 
přislíbili  maximální  spolupráci  v  této  ušlechtilé  snaze  o  ochranu  těchto  unikátních  přírodních 
útvarů.  Doufejme, že vše dobře dopadne a náš krásný kraj  se dočká i  mezinárodního uznání a 
propagace.

Nejde  jenom o  komerci  a  o  zvyšování  turistického  ruchu  v  Českém ráji,  ale  hlavně  o 
záchranu kulturního a přírodního dědictví našeho regionu pro budoucí generace. Bohulibou práci 
všech, kdo se snaží přes všechny potíže prosazovat tyto akce, musíme nejen obdivovat, ale snažit se 
všichni dle svých sil pomáhat.

Václav Šolc
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Neobyčejný život Standy Noska

V tomto čísle připomínáme Ing. Stanislava Noska, jehož osudy by se mohly stát námětem 
románu, v němž by nechyběly ani dobrodružné a romantické kapitoly.

Stanislav Eduard Nosek vychodil obecnou a měšťanskou chlapeckou školu v Turnově. Jeho 
životní cestu silně ovlivnilo rodinné prostředí. Jeho otec byl strojníkem ve Votrubcově elektrárně, 
měl velké porozumění pro mladé lidi, byl i nadšeným skautem. Standa se učil v provazárně, jeho 
koníčkem se však stala letadla. Už v 16 letech stavěl se skupinou přátel v provazárně vlastní letadlo 
„Zbodlina“. Průmyslovou školu absolvoval v Mladé Boleslavi (obor aeroplány). Sloužil jako pilot 
bombardovacího letectva a v roce 1948 odletěl přes Německo do Anglie. Pilotoval letadlo plně 
obsazené důstojníky, kteří po únoru 1948 unikali z dosahu komunistických mocipánů. Začátky v 
cizině lehké nebyly. V Anglii pracoval jako soustružník a automechanik a až po setkání s krajanem 
panem  Schlessingrem  dostal  práci  u  americké  společnosti  Clem  Corporation  (odvětví  Kaiser 
Engineers) a v jejích službách procestoval svět. Hlavními zastávkami byly Ghana, Bahamy, Keňa, 
Seychely, Alžírsko, Rakousko, Kongo, britské Panenské ostrovy a Vánoční ostrov. Všude pracoval 
v různých  postaveních  a  při  stále  vyšším  stupni  odpovědnosti  dosahoval  i  úměrného  ocenění. 
V posledních pracovních letech zastával funkci šéfa projektů.

Své vzdělání doplňoval celkem 14 let a docílil výborné výsledky; v roce 1982 byl mu udělen 
titul Evropský inženýr. K pilotní licenci připojil i kapitánské osvědčení k řízení lodí na mořích.

Od mládí byl nadšeným skautem známým přezdívkou Keson. Pravidly skautingu se řídil 
celý život. Za největší uznání svého života považoval hodnost plukovníka v americkém letectvu. 
Celý život stavěl aeroplány, které sám také létal.  Opravoval a vylepšoval lodě, jeho dlouholetý 
projekt byl vynález Orbitron, který bohužel nedokončil.

V roce 1949 se v Anglii oženil s Helen, rozenou Velebovou, se kterou strávil skoro 46 let a 
která jej doprovázela a povzbuzovala celý společný život. Od roku 1990, kdy se vrátil do vlasti, se 
mu  bohužel  nevedlo  dobře  po  zdravotní  stránce  a  po  mnoha  týdnech  strávených  v  různých 
nemocnicích  zemřel  v  Turnově  4.  května  1995.  Zanechal  vdovu  Helen,  dceru  Susie  a  vnučku 
Anušku.

K údajům získaným od jeho manželky a přátel připojila jeden z jeho příběhů M. Šolcová.

Je tomu již pár let - čas tolik letí - co nás na chalupě pod Pannou (Trosky) navštívil Standa 
Nosek  s  manželkou.  Seděli  jsme  při  družném  rozhovoru  a  Staník  líčil,  jak  jako  plukovník 
anglického letectva při jednom svém letu mocně zatoužil podívat se alespoň vzduchem nad svou 
rodnou vlast. Přeletěl hranice s nasazením života. Vždyť po odchodu do zahraničí byl komunisty 
odsouzen ve své vlasti k trestu smrti a nesměl se vrátit! Zalétl i blíže k zemi nad milované hory a 
krajinu. Samozřejmě byl zachycen výzvědnou službou letectva ČSR a podána hláška do Anglie na 
velitelství  armády. Naštěstí z toho mezinárodní zápletka nebyla,  jako anglický plukovník dostal 
důtku a vše se urovnalo. Jen Staníkovi zbyl příjemný pocit a vzpomínka na přelet nad rodnou vlastí, 
do níž se s radostí opět vrátil po roce 1989, kdy se ihned zapojili se ženou i vnučkou Anuškou do 
skautování a svůj oddíl štědře podporovali. Anuška si Turnov a přátele oblíbila, naučila se mezi 
nimi česky a po dědečkově smrti se jí z Turnova vůbec nechtělo. S babičkou se z Prahy do Českého 
ráje vracejí každoročně v měsíci máji, kdy spolu házejí kytici růží na Staníkovu památku do Jizery 
u Votrubcovy elektrárny, kde Standa prožil své dětství a mládí. Ten měsíc květen mu byl v Turnově 
osudný. Budiž čest jeho světlé památce!
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Vzpomínání

Vzpomínání nebývá vždy naplněné radostí. Mívá i chmurné stránky. V roce 1948 těsně před 
volbami jsem byl zatčen. Následovaly výslechy, pobyt v pověstném "domečku", kde jsem slyšel 
zvonkohru  Lorety  stejně  jako  přehrávání  smutečních  pochodů  k  pohřbu  prezidenta  E.  Beneše. 
Odsouzením k trestu smrti a pozdější změnou na doživotí byl podstatně upraven režim mého života 
již jen tím, že jsem byl přemístěn do pevnosti Leopoldov, jedné z nejproslulejších trestnic republiky. 
Jako voják, i když prezenčák, jsem byl umístěn vždy jen ve vojenských zařízeních, tj. na hlavním 
štábu,  na  garňáku a  následně  v Leopoldově na  nových samotkách.  V roce  1949 nás  tam bylo 
malinko. Byli jsme zaměstnáni při výrobě dřevěných hraček, nebo jako já v košíkárně, kde jsme 
oplétali demižony.

Ještě v témže roce nás přemístili do vojenské trestnice v Opavě a tím vznikly i možnosti 
jiného druhu zaměstnání. A právě tam bylo v roce 1949 dopraveno velké množství odsouzených 
vojáků, včetně generálů. Sem přicházely zprávy o čistkách v KSČ, o Rudolfu Slánském a dalších 
bolševicích, o jejich odsouzení a popravě.

V roce 1952 se změnilo vše již jen tím, že vojenská nápravná zařízení byla zrušena. To se 
týkalo i vojenské trestnice v Opavě, která se změnila na civilní zařízení a politické vězně - vojáky - 
převezli jednak do koncentračních táborů na Jáchymovsku nebo do Leopoldova. Tak jsem se po 
necelých třech letech vrátil tam, kde jsem již jednou byl. Přivítání bylo velmi tvrdé a slova jako 
"tady zdochnete" byla normální.

Nic se nezměnilo ani později. Mnozí, především ti starší, tj. bývalí legionáři z I. světové 
války a pozdější bojovníci západní, východní, či domácí fronty, padali vysílením a i zemřeli. Já 
jsem měl to štěstí, že se mne ujal major Lad. Mizera, který znal naši rodinu a s maminkou i tetou 
chodil v Turnově do školy. V té hladové době mi občas daroval krajíček chleba a já jsem ho snědl. 
Asi  mi  zachránil  život.  Prošel  nacistickými  kriminály  a  věděl,  jak  přežít.  Zemřel  ještě  před 
listopadem. Čest jeho památce.

Jak Reicin, tak i Slánský a ostatní z popravených předáků KSČ měli smůlu, že se dostali do 
spárů soudruhů, věrných členů strany, stejně odporných zločinců a vrahů, jakými byli sami. Po 
listopadu 1989, po "sametové revoluci" by je nikdo nepopravil, ani nestíhal, stejně jako je to s těmi 
dalšími, třeba s majorem Vašem, který má na svědomí životy mnohých vlastenců.

Sergej Solovjev
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Výzkum polykulturního naleziště Turnov - Maškovy zahrady 

V červnu  až  prosinci  2000  byla  realizována  třetí  etapa  předstihového  výzkumu lokality 
„Maškovy zahrady“ na ploše cca 2,5 ha. Výzkum proběhl na parcelách 1819/1 a 1818/8 (první 
etapa proběhla v roce 1995, druhá v roce 1998 – viz níže). Zkoumaná plocha tvoří centrální část 
polykulturního naleziště (sídliště, pohřebiště), rozkládající se v komplexu „Maškových zahrad“. Na 
počátku 20. století zde proběhlo několik archeologických výzkumů pod vedením prof. J. V. Šimáka, 
které doložily mnohočetnou antropogenní aktivitu na tomto nalezišti.  Nejstarší  doklady osídlení 
pocházejí z mladší doby kamenné (5. tisíciletí př. Kr. – starší fáze kultury s lineární keramikou, 
střední  až  mladší  vývojový  stupeň  kultury  s vypíchanou  keramikou).  Za  zajímavou  pokládáme 
aktivitu  v závěru  pozdní  doby  kamenné  (3.  tisíciletí  př.  Kr.),  v období  kultury  se  šňůrovou 
keramikou, neboť tyto doklady osídlení jsou v Čechách jen velmi sporadické. Poměrně výrazné 
stopy osídlení byly Šimákovými vykopávkami registrovány v mladší až pozdní době bronzové (11. 
– 8. stol.  př.  Kr.,  kultura lužická a slezskoplatěnická). Z raného středověku zde byly prokopány 
sídlištní jámy (10. – 11. stol.).   

V  roce  1995  jsme  na  jižním  okraji  Maškových  zahrad,  v poloze  „Pod  sv.  Antonínem“ 
prozkoumali polykulturní sídliště s fázemi osídlení v mladší a pozdní době bronzové (11. – 8. stol. 
př. Kr.), v závěru starší doby železné ( pozdní halštat, 6. – 5. stol. př. Kr.) a ve starší době římské (1. 
– 2. stol.). Ve starší době železné se zde nacházel železářský   výrobní okrsek, ve starší době římské 
sídlištní dvorec z 1. a 2. století, který zanikl při jedné z povodní Jizery (zachyceno původní jizerské 
řečiště). 

V roce 1998 proběhl výzkum v souvislosti se stavbou samoobslužné prodejny Discount – 
Plus na ploše 1868,75 m2.  Po skrývce horní partie ornice jsme v úrovni světle hnědé jílové až 
prachové hlíny registrovali výrazné kumulace kůlových jamek (24 000), které náležely střednímu až 
mladšímu stupni kultury lužické. Tyto relikty (po vyschnutí velmi špatně rozpoznatelné) měly v 
půdorysu tvary kruhu, trojúhelníka, kruhové úseče, kruhové výseče a různých čtyřúhelníků. Různě 
dlouhé  řady  kůlových  jamek  vytvářely  koncentrace  o  nepravidelných  kvadratických  až 
obdélníkových půdorysech (20 x 20, 20 x 30 m). Předpokládáme, že se jedná o specifický typ 
nákolního sídliště (stavby na plošinách) situovaného v bezprostřední blízkosti brodu přes Jizeru. 
Nákolní sídliště známe ze Švýcarska, Francie, Německa a severní Itálie, z jezer, do kterých vtékají 
řeky z ledovců a dochází zde k sezónnímu kolísání výšky vodní hladiny. Námi objevená lokalita 
však představuje dosud neznámý typ sídliště v bezprostřední blízkosti vodního toku.

Vedle  menších  kůlových  jamek  jsme  prozkoumali  60  větších  zahloubených  objektů 
(kůlových,  sloupových  jam,  pecí,  sil),  datovaných  stejně  jako  koncentrace  kůlových  jamek  do 
středního až mladšího stupně kultury lužické (tato lokalita přímo předcházela nákolnímu sídlišti). 
Mladobronzové  sídliště  s  běžnými  zahloubenými  objekty  a  3  velkými  kůlovými  stavbami  se 
chronologicky, ovšem nikoliv prostorově, vylučuje s nákolním sídlištěm. Soudobý břeh Jizery byl 
pravidelně zaplavován jarními záplavami i dalšími cyklickými povodněmi během roku. Při změně 
hydrologického  režimu  Jizery,  kdy  došlo  k posunu  koryta  od  sídliště,  mohlo  ve  zkoumaném 
prostoru existovat běžné sídliště se zahloubenými objekty (tzv. „suchá perioda“). V našem případě 
registrujeme  však  postup  opačný,  kdy  po  větší  povodni  na  Jizeře  došlo  k zániku  sídliště  se 
zahloubenými objekty a jeho plocha byla využita pro sídliště nákolní (tzv. „mokrá perioda“).

V roce 2000 pokračoval výzkum v prostoru přímo navazujícím na jižní a západní hranici 
plochy zkoumané v roce 1998. Na parcele 1819/1 jsme zachytili jižní okraj nákolního sídliště ze 
středního až počátku mladšího stupně kultury lužické, doložené již výzkumem z roku 1998. Tato 
specifická sídlištní aktivita překrývala běžné sídliště ze středního stupně kultury lužické (cca 400 
zahloubených  objektů).  Vzhledem  k charakteru  zástavby  a  zahloubeným  objektům  můžeme 
uvažovat o existenci samostatných sídelních jednotek, které v budoucnu mohly dát základ pro vznik 
skutečných  dvorců.  Tento  systém  přebírá  i  nákolní  sídliště,  které  zde  bylo  vybudováno  po 
katastrofickém zániku staršího mladobronzového sídliště. Právě zachování struktury samostatných 
sídelních jednotek u obou typů sídlišť dokládá rychlou výstavbu nákolního sídliště po povodni a 
zároveň strategické umístění této lokality. Předpokládáme, že se zde nacházela důležitá křižovatka 
komunikací – jizerské stezky se stezkou žitavskou. 
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Pod  areálem osídleným v mladší  době  bronzové  se  nacházel  pozdně  halštatský  výrobní 
okrsek (HD1) spojený se železářskou výrobou (vyhřívací  pece).  Dále jsme registrovali  objekty 
náležející starší době římské (2 polozemnice, 3 pece a další zahloubené objekty). Zcela nově byla 
doložena sídlištní aktivita z časně slovanského a starohradištního období (6. – 7. stol., 18 objektů - 
1 polozemnice, 3 oválné zahloubené objekty se stopami užití ohně ad.). Osídlení HD a starší doby 
římské jsme doložili již výzkumem v roce 1995, časně slovanská a starohradištní sídelní aktivita 
byla  objevena  nově.  Nejmladší  aktivity  pak  pocházejí  z  19.  a  20.  století,  kdy  zde  fungovalo 
Maškovo zahradnictví.

Jan Prostředník

Ptačí obyvatelé Turnova

Také tvář  Českého ráje  velice  výrazně ovlivnil  člověk.  Vedle  celé  řady dalších aktivit  i 
výstavbou vesnic  a  měst.  Tato lidská sídla  prošla  a prochází  nadále  různými proměnami podle 
potřeb, představ a možností svých obyvatel,  což platí i  pro náš Turnov. Se změnami krajiny se 
měnila a mění i fauna. Z tohoto hlediska lze rozdělit volně žijící zvířata do dvou základních skupin. 
V první jsou ta, která obývají pouze volnou krajinu, ve druhé pak ta, která se dovedla přizpůsobit a 
žijí také v blízkosti člověka.

Příslušníci druhé uvedené skupiny mají budoucnost přece jen jistější. Zmíněné skutečnosti 
platí i pro ptáky, z nichž řada druhů je našimi přímými sousedy, 
aniž  si  to  mnohdy uvědomujeme. V našich parcích,  zahradách i 
jinde žije celá řada zajímavých druhů. Dnes jedním z nejvěrnějších 
průvodců člověka je známý kos černý, jehož hnízda najdeme na 
ovocných i okrasných stromech a keřích, ale i třeba na trámu pod 
střechou, zavěšeném žebříku, ve výklenku zdi, v metrech dřeva a 
dalších  místech.  Jako  výborný  zpěvák  nám  svým  melodickým 
zpěvem zpříjemňuje život již dlouho před příchodem jara.

K dalším  běžným  druhům  zmíněného  prostředí  patří 
pěnkava  obecná,  vrabec  domácí,  vrabec  polní,  rehek  domácí, 
špaček obecný, drozd zpěvný, zvonek zelený, hrdlička zahradní 
a sýkory. Z nich nejčastější je sýkora koňadra a sýkora modřinka. 
Obě  hnízdí  v přirozených,  ale  i  umělých  dutinách,  takže  velice 
rády obsazují nabízené budky. V nich nejlépe můžeme obdivovat 
poměrně velké a teplé hnízdo z mechu, chlupů a peří s početnou 
snůškou až 13 vajíček.       Konopka obecná

Z ostatních ptačích druhů, jež hnízdí přímo na zahradách, lze připomenout lejska šedého, 
červenku  obecnou,  střízlíka  obecného,  pěnici  pokřovní,  budníčka  menšího,  stehlíka  obecného, 
brhlíka  lesního  a  v případě  přítomnosti  starších  stromů  i  strakapouda  velkého,  známého  svým 
bubnováním i třeba na plechovou střechu, kterým si vyznačuje a hájí svůj revír. V posledních letech 
je možno ve městě stále častěji zastihnout konopku obecnou, jejíž tendence ke stěhování z otevřené 
krajiny  do blízkosti  člověka  jsou u  nás  obecně  zřejmé.  Je  to  pták o  něco  menší  než  vrabec a 
sameček má v jarním šatě skořicově hnědý hřbet, červené temeno a červenavou hruď. Jeho poněkud 
uspěchaný  zpěv  je  příjemný  a  libozvučný.  Hnízdo  si  konopka  staví  především  na  okrasných 
jehličnanech,  jež  jí  zaručují  přece  jen  větší  bezpečnost  a  ochranu  před  přirozenými  nepřáteli 
v podobě koček či kun. Mnohdy se rok co rok vrací do stejných míst, dokonce i do téže zahrady a 
na stejný strom či keř. Věrnost tohoto druhu projevuje také zvonek zelený a stehlík obecný. Také 
holub hřivnáč se poměrně novodobě stěhuje stále více do měst a vesnic a hnízdí v blízkosti člověka. 
I  on  tedy  obohacuje  faunu  Turnova  a  rozšiřuje  nám všem možnosti  pozorování  ptáků  v těsné 
blízkosti našeho bydliště či působiště ve dnech všedních i svátečních. I o něm se můžete více dočíst 
v nové publikaci Ptáci Českého ráje, která je k dostání v Turnově.

Dr. Zdeněk Mrkáček
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Z historie Českého ráje: Přáslavice a kostel sv. Jiří

Listopadová vycházka SRPT zahrnovala také prohlídku přáslavického kostela sv. Jiří. Byl 
jsem vyzván,  abych připravil  povídání  o  historii  tohoto  místa.  Kouzelný  kostelík,  nyní  v  noci 
osvětlovaný,  je  známou  lokalitou.  Domníval  jsem  se,  že  vyhledat  několik  faktů  a  sestavit 
přiměřenou osnovu nebude až tak velký problém. Avšak byl . . . 

Našel  jsem pouze  velice  stručné  odstavečky v  místopisných slovnících,  popis  kostela  v 
Soupisu památek Turnovska (prof. J. V. Šimák), několik málo poznámek o Přáslavicích v Příbězích 
města Turnova (rovněž J. V. Šimák). Nezbývalo, než se pokusit o vylíčení toho, co je známo o 
jiných vsích v podobném postavení. Je ovšem těžké odhadnout, jak vysokou míru pravděpodobnosti 
v takové logické představě dosáhneme. K upřesnění by mohl přispět systematický archeologický 
průzkum, v němž mají  čeští  archeologové vynikající  výsledky oceňované ve světovém měřítku 
(Egypt).  Možnosti  archeologie  dostávají  v  současné  době  nový  rozměr  využitím  leteckého 
snímkování, které na příznivých místech odhalí i v dávné době zastavěné plochy, směr komunikací, 
výměry polností atd. V tomto směru jsem se dozvěděl zajímavou informaci v muzeu Českého ráje.

V  letošním  roce  bylo  provedeno  snímkování  některých  lokalit  v  Českém  ráji  a  jako 
archeologicky zajímavá se jeví i oblast v okolí přáslavického kostela. Je tedy možné, že v dohledné 
době dojde i zde k systematickému průzkumu, který vydá mnohá fakta o osudu této vesnice. O 
Přáslavicích  pochází  několik  písemných  střípků  ze  14.  století.  Osídlení  vyvýšeného  místa  s 
prudkým srázem, dosti rozlehlého, s možností obrany, bylo ovšem mnohem starší. Ve 14. století se 
píše  o  farní  vsi.  Fary  sice  byly  nejnižším stupněm církevní  správy,  přece  však  to  stupínek  je. 
Nesmíme zapomenout, že církevní správa byla propojena se světskou mocí a byla tak i oporou 
panovníka. Poloha a fara opravňují předpoklad, že šlo o vesnici větší. Snad jejím vlastníkem byl 
zeman (vladyka) a ve vesnici či blízko mohl být vladycký dvorec, k němuž náležela i tvrz, chránící 
před  útokem  tlup  lupičů  či  znepřátelených  sousedů.  Původně  dřevěné,  ve  14.  století  někde  i 
kamenné tvrze se dochovaly jen velmi málo, je možné objevit pouze jejich základy. Celá řada tvrzí 
byla  přestavěna  v  rámci  rozšiřování  intravilánu  obcí,  postupně  ztrácely  i  svůj  význam,  neboť 
zemanská šlechta postupně pozbývala majetek i  vliv v boji  s mocnými šlechtickými rody, které 
usilovaly o scelení pozemků a jejich ovládnutí všemi prostředky, hlavně převahou své vojenské síly. 
Mnohým vladykům, kteří vlastnili 2 - 3 vesnice, nezbývalo než se podřídit a vstoupit do služeb 
královských či panských. Někteří vzdorovali a byli na základě různých záminek vypuzeni a stali se 
nakonec načas i „škůdci“, aby se ti šťastnější dostali též do královské služby - známý je tu život 
Žižkův. Je možné předpokládat, že Přáslavice ve 14. a počátkem 15. století byly podobné vsím jako 
byly Všeň,  Vyskeř,  Přepeře,  Všelibice,  Vlastibořice,  (snad i  Hruštice).  Zde  byly dvorce i  tvrze 
zjištěny, jsou i písemné záznamy o rodech ze Všeně, z Přepeř, z Vyskře, které ovládaly několik 
málo vesnic.

V 15. století po husitském období se zmínky o Přáslavicích jako vsi ztrácejí. Vesnice zřejmě 
zašla, zbyl pouze kostel, který byl přifařen k Turnovu. Můžeme se zatím pouze dohadovat, jak k 
tomu došlo. Snad byl příčinou požár od blesku, či zaviněný neopatrností, snad došlo k nájezdu při 
vzájemných bojích stran, které se formovaly v průběhu husitských válek. Celá země byla tehdy 
mozaikou neustále se měnící, kdy ve vzájemných bojích strany nabývaly a opět pozbývaly moci. I 
Turnovskem zmítaly spory, v nichž husitství se prosazovalo pomalu a po mnoha místních střetech. 
Vždyť  v  přímém  vzájemném  sousedství  nacházíme  téměř  celé  to  spektrum  zájmů,  idejí  a 
mocenských snah.  Odpůrci  husitů  byli  na  Kosti,  Frýdštejně,  Rohozci,  i  na  Hrubé  Skále,  jejich 
přívrženci  na  Valečově,  Kumburku,  kde  Hynek  Krušina  byl  dokonce  husitským  hejtmanem. 
Působily zde i dvě významné vysoce postavené osobnosti, v nichž se projevuje celá rozporuplnost 
doby. Pan Jindřich z Vartenberka, který přecházel několikrát od katolíků ke kališnické straně, držel 
Valdštejn. Pan Ota z Bergova pocházel z rodu, který byl v Čechách teprve druhou generaci. Snad i 
toto ho vedlo ke kličkování (mistrovskému!) ve snaze získat co největší majetek. Krále Václava IV. 
zpočátku podporoval, poté se zúčastnil odboje proti němu. Začas se opět dohodli a Ota z Bergova 
získal  Trosky  a  část  Turnova.  Husity  podpořil  svérázným  činem:  vyloupením  kláštera  v 
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Opatovicích.  Nakonec  se  vrátil  ke  katolické straně a  stal  se  nepřítelem kališníků.  Štěstí  mu to 
nepřineslo. Umírá bezdětný a rod vymírá. 

V těchto dobách a později za 30leté války zaniklo podobně jako Přáslavice mnoho vesnic. 
Ubývání počtu obyvatel ve stálých střetnutích, která celoplošně probíhala téměř 30 let, vykonalo 
své. Začíná se navíc projevovat snaha dostat se do královských měst, kde není poddanství. A tak 
vesnice v ruinách na kopci už k trvalému osídlení nelákala. Dvory zarůstají trávou, voda nánosy 
hlíny pomalu pohřbívá hnijící trosky zbořených chalup. Jen kostel vzdoruje úspěšně a zůstává se 
hřbitovem svědectvím života minulých věků.

Myslím,  že  zvláště  v  dnešní  době  ocení  přáslavický  kostel  svatého  Jiří  s  jeho  okolím 
milovníci  prosté  krásy,  kde  příroda  je  v  dokonalém  souzvuku  s  výtvorem  člověka,  nadto 
v neopakovatelné krajině Českého ráje. Je snad trochu škoda, že ze strany hlavní silnice je spodní 
část kostela ponořena na už se snižujícím svahu za vrcholem návrší. Tento svah, kde se nachází část 
hřbitova, pak končí kamennou zdí několik metrů vysokou. Z rovinky pod ní je asi nejucelenější a 
nejkrásnější pohled na kostel, zvláště na podzim, kdy okolní stromy hrají barvami a jejich už řídké 
olistění nezakrývá částečně výhled. Musel tu být dříve strmý svah, který nabízí otázku, zda kostel 
nebyl i součástí jednoduchého opevnění.

Přáslavický kostel sv. Jiří byl zbudován v 1. polovině 14. století, tedy za vlády Lucemburků, 
kdy gotika se stala už zcela převládajícím slohem. V té době má u nás stavba kostelů už 400 let 
vývoje, neboť už z 9. století máme několik důkazů o existenci rotund. Některé z pozdější doby 
přečkaly  staletí,  z  nichž  znojemská  s  vnitřními  freskami  je  unikátem.  Rozlehlejší  baziliky  s 
obdélníkovým  základem  a  kruhovým  či  polygonálním  presbyteriem  nacházíme  na  velkých 
staroslovanských hradištích (Staré Město, Mikulčice), kde můžeme spatřit jejich základy společně 
se základy paláců. Nadzemní části jsou vzácné. V tomto směru je ceněn kostel v Nudvojovicích, ve 
vsi,  vzniklé  blízko  brodu a  obchodní  cesty.  Tento kostel  se  v  architektuře  příliš  nezměnil  a  je 
vzácnou památkou stavitelství ze 13. století. Další kostely z oné doby (Letařovice a Vlastibořice) 
jsou pozdějšími úpravami změněny. 

Ze 14. století si kostely v Přáslavicích, Všeni, Rovensku, Vyskři a na Hruštici zachovaly 
pouze malou část původní gotické výstavby, většinou presbyteria, které bylo stavěno vždy nejdříve. 
Další kostely byly později zcela přestavovány a je možné je řadit k barokním, i když stavba stojí na 
starších  základech.  Přáslavický  kostel  byl  po  husitských  dobách  neosazen,  stal  se  filiálním  a 
závislým na Turnovu. Roku 1850 došlo k rozsáhlé opravě. Byla zbořena dřevěná zvonice, zvony 
zavěšeny  do  nové  věže  z  kvádrů,  klenba  dosud  gotická  byla  nahrazena  rovnou,  při  opravě  a 
zpevnění oken byly odstraněny kružby. Později (zvláště v době vládnoucího ateismu) péče poklesla 
a teprve nedávno byly provedeny rozsáhlejší úpravy, jejichž náklady uhradil filantrop pan J. B. 
Horáček, rodák z blízkých Radvánovic. Kostel svítí novotou zvnějšku i zevnitř, pohled na něj musí 
potěšit. I dnes však může sloužit jako dokument rozpornosti v jednání a chování lidí všude na světě, 
u nás však pravděpodobně v míře poněkud vyšší. Nedávné vykradení kostela představuje tu zlou, 
zápornou tvář dneška. Naopak úsilí, aby takováto krásná místa zůstala zachována, je potvrzením, že 
přece jen je na místě optimismus a víra. Stuha odvíjejícího se času, v němž plyne vývoj lidstva, má 
sice  černé  skvrny,  přece  však  září  stříbrným  jasem.  I  v  tomto  směru  je  přáslavický  kostelík 
potvrzením, neboť po několika měsících byly ukradené předměty nalezeny a vráceny.

Dalibor Sehnoutka
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Výzkumný ústav monokrystalů - VÚM - v Turnově

Výzkumný ústav monokrystalů - VÚM - v budově Hermann a Palma mezi mosty se vyvinul 
z  technické  laboratoře,  kterou  zřídily  turnovské  kamenářské  firmy  pro  ověřování  pravosti 
drahokamů. Z této laboratoře vznikl výzkumný ústav minerálů a začátkem padesátých let na popud 
profesora  RNDr.  Jana  Kašpara,  přednosty  Katedry  mineralogie  Vysoké  školy  chemicko-
technologické v Praze, výzkumný ústav monokrystalů. V té době začala i u nás éra polovodičů, 
založená  na  monokrystalech  germania  a  křemíku.  Původcem  potřeby  monokrystalů  byla 
elektronika, hlavní spotřebitel tohoto speciálního materiálu. Vedle elektroniky to byla též jaderná 
fyzika využívající dotovaných optických krystalů pro stavbu scintilačních detektorů záření alfa. 

Profesor Kašpar byl předsedou vědeckotechnické rady ústavu a tedy i záštitou vědecké práce 
ústavu. Ústav vyvíjel technologii pěstování monokrystalů prakticky jako jediný v ČSR. Naší snahou 
bylo soustředit tento vývoj pouze k nám do Turnova. Ústav pořádal mezinárodní konference za 
účasti  vědců z východu i  západu. Náš ústav nenalezl podporu u politické reprezentace města a 
špatně byly hodnoceny i naše výsledky, a tak ústav neměl dlouhé trvání. To jsem ale já, díky bohu, 
nezažil. 1. 6. 1961 jsem z ústavu odešel a nastoupil v elektro-technickém oddělení Ústavu jaderného 
výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV ČSAV). 

Následující léta po mém odchodu byl změněn výzkumný program ústavu na čistě chemický, 
tj. bez vývoje aplikací monokrystalů v praxi, tak, jak si to též přál jeden z vůdčích pracovníků 
ústavu Ing. Juraj Eckstein. Náš ústav totiž vyvíjel monokrystaly z roztoků - výzkum vedl Ing. Josef 
Šmíd, CSc. - dále vedl výzkum monokrystalů pěstovaných jejich narůstáním v plameni, tzv. Verne-
Uillovou  metodou  pod  vedením  Ing.  Čestmíra  Bárty,  CSc.  na  pracovišti  v  Ústí  nad  Labem. 
Příchodem Ing. Ecksteina vzniklo pracoviště s výzkumem pěstování monokrystalů z taveniny, což 
prováděl Juraj předtím ve VÚPEF.Vedle uvedených chemických laboratoří bylo ve VÚM oddělení 
fyzikální, zaměřené především na optiku, které vedl Dr. Ivan Šolc, CSc. Toto oddělení pod jeho 
vedením výrazně ovlivnilo svými výsledky výbornou pověst našeho ústavu v odborných vědeckých 
kruzích.  Ivan  měl  k dispozici  dobře  vybavenou  brusírnu,  vedenou  Jiřím  Kotlerem,  který  byl 
zárukou  kvalitních  výsledků  těch  nejnáročnějších  úkolů.  Ústav  měl  k  dispozici  též  svoji 
elektrolaboratoř,  která  zajišťovala  výrobu  zařízení  pro  potřeby  ústavu.  Tuto  laboratoř  jsem 
vybudoval a měl na starosti delší dobu já a po mně Ing. Zdeněk Pleštil z Bělé u Turnova. Vedle 
těchto čistě elektronických prací jsem vedl též vojenský úkol - vývoj technologie hromadné výroby 
křemenných elektrometrů  pro  dozimetry,  samoodečítací  měřiče  záření  gama.  Mechanickou část 
tohoto  úkolu  vyřešil  dokonale  můj  přítel,  ředitel  ústavu  František  Lejšek,  bývalý  majitel  malé 
sklárny  na  Frýdštejně.  Já  jsem odvodil  optimální  výběr  hotových  elektrometrů  tak,  aby  každý 
vybraný kus byl použitelný pro mechanický díl, který vyrábělo družstvo Mechanika v Praze. Dosud 
totiž družstvo muselo pro každý dodaný elektrometr provádět pracně mechanické přizpůsobení, aby 
bylo  dosaženo  požadovaného  měřicího  rozsahu.  Úkol  byl  splněn  velmi  dobře  a  podle  sdělení 
styčného důstojníka armády k její plné spokojenosti. Žel, politická realita a naše špatná politická 
pověst způsobila, že ačkoliv jsme jako podnik zajistili výrobu elektrometrů v turnovském družstvu 
Granát, armáda výrobu dozimetrů v Československu zcela zrušila a odebírala dozimetry sovětské.

Svůj příspěvek jsem ale napsal proto, abych připomněl snahu malého kolektivu nadšených 
mladých lidí proslavit náš národ i za hranicemi a pomoci tak malému městu. Byl to především 
smělý plán našeho ředitele a přítele Františka Lejška vybudovat v Turnově podobný závod jako 
měli Němci v Jeně. Chci svým článkem také uctít památku těch, kteří se nedočkali dneška. Byli to 
především náš Frantík Lejšek, dále můj kamarád ze školních let Pepa Šmíd, mistr v mechanické 
dílně Joska Cop, náš laureát státní ceny za vývoj tavení křemene zavedený do výroby v závodě v 
Josefodole u Jablonce, Zdislav Košek, Zdeněk Drahoňovský, brusič a referent pro zlepšováky, Dr. 
Přemysl  Vidner,  chemik,  Dr.  Jiřiště,  profesor turnovské šperkárny,  náš externí spolupracovník a 
úspěšný realizátor  polykrystalických syntrovaných materiálů.  Doufám že ostatní  žijí  -  bylo nás 
kolem šedesáti. Ty žijící touto cestou zdravím a vzpomínejte v dobrém! Snad moje vzpomínka na 
to, co se v Turnově kdysi dělo, bude někoho zajímat.

Jenda Kulhánek
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Slovo předsedy správní rady Nadace B. J. Horáčka Českému ráji

Od založení Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji uběhlo více než pět měsíců. Za 
tuto dobu vykonala velký objem práce, která má již svůj viditelný obsah.

V tomto náročném období si Nadace musela především vytvořit vlastní nenapadnutelnou 
strukturu přesně podle litery zákona č. 227/1997 Sb., což znamenalo mimo jiné vypracovat řadu 
vnitřních předpisů směrovaných k naplnění cílů nadace.

Rok 2000,  v  němž nadace  byla  založena,  znamenal  i  jistou  zkoušku našich  schopností. 
Především  toho,  zda  dokážeme  efektivní  prací  naplňovat  ideu  zřizovatele  nadace  pana  B.  J. 
Horáčka. Zda dokážeme cíleně a bez ztrát zhodnocovat finanční prostředky. Zda dokážeme přesně 
rozlišit smysluplné a reálné cíle směřující k nezbytnému rozvoji Českého ráje a blízkého okolí.

V roce 2000 jsme dokončili několik projektů, které započal financovat již zakladatel nadace 
pan B. Jan Horáček. Byla to dostavba domu s pečovatelskou službou v Karlovicích, dokončení 
rekonstrukce hospodářské budovy nemocnice v Turnově a další akce.

Rok 2001 bude znamenat ještě náročnější práci. V záměrech nadace je přestavba kulturního 
domu Střelnice, dále výstavba smuteční síně v Turnově a další menší akce, které budou naplňovat 
obecné nadační cíle. V tomto roce však také hodláme pracovat na realizaci výstavby komplexního 
sportovně společenského centra v Turnově, které nejenom vytvoří důležitý městotvorný celek, ale 
bude zároveň spojovacím článkem mezinárodního turistického ruchu v naší zájmové oblasti.

Dalším  naplňováním  statutu  nadace  bude  vytvoření  ceny  nadace  s  názvem  Praemium 
Bohemiae pro úspěšné studenty a vědce. Na tomto projektu pracujeme s významnými osobnostmi a 
organizacemi, které jsme vyzvali ke spolupráci.

Naše činnost je již nyní nejenom pod velkou místní veřejnou kontrolou, ale je také námětem 
výrazného mediálního zájmu. Je zřejmé, že tok nadačních prostředků není neomezený a může mít i 
protisměrný dopad. Na jedné straně vyvolat dík a sympatie a na straně druhé neuspokojení a možná 
i závist. Je třeba si uvědomovat, že stále doháníme vyspělý svět a že není možné se mu po letech 
stagnace a tápání najednou vyrovnat a ihned naplňovat všechna přání a představy. Český ráj má 
díky B. Janu Horáčkovi a činnosti nadace mimořádnou příležitost, kterou nesmíme neuváženými a 
nedomyšlenými kroky pokazit.

Otištěno s laskavým svolením předsedy správní rady Mgr. Františka Horáčka 

Schůzování v Sedmihorkách

Naše  letošní  výroční  schůze  se  konala  v  sobotu  20.  ledna  2001 již  tradičně  v  Lázních 
Sedmihorky.  Její  program,  obohacený  literárně-hudebními  vložkami,  sledovalo  kolem  150 
účastníků, což odpovídá přibližně jedné třetině celkového počtu členů našeho spolku. Mezi hosty 
jsme přivítali i několik našich předních politických představitelů – poslance českého parlamentu 
Václava Hanuše a Petra Mareše, senátora Jaroslava Mitlenera, dále i Jiřího Dienstbiera, Jarmilu 
Filipovou, starostu Milana Hejduka, místostarostku Hanu Maierovou a starostku Karlovic Vlastu 
Špačkovou. Jak trefně poznamenal starosta Turnova Milan Hejduk: „Největší politická reprezentace 
se sešla na valné hromadě spolku rodáků“. Tato hojná účast dokazuje, že činnost našeho spolku je 
známá a kladně hodnocená, což nás zavazuje k tomu, abychom ve své práci nejen nadále dobře 
pokračovali,  ale  abychom  ji  i  všestranně  obohacovali.  K  tomu  je  ovšem  zapotřebí  dalších 
spolupracovníků, kteří by byli ochotni nám v našem snažení pomáhat. A my věříme, že takoví lidé 
by se v našem městě našli a myslíme si, že by se našli i ve vašich rodinách, ve vašem blízkém okolí. 
Apelujeme proto na vás, abyste je přivedli mezi nás, aby náš spolek mohl i do budoucna dobře 
pracovat a měl v záloze mladé a ochotné členy, kteří budou ochotni pro náš Turnov pracovat.

Dagmar Jandová
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Stručně z naší činnosti

28. prosince prohlídka Betlému Josefa Jíry v Malé Skále
20. ledna výroční schůze v Sedmihorkách
14. března přednášel v Muzeu Českého ráje na téma Etika ve vztahu k politice Dr. Jan Šolc, 

několikaletý člen poradního sboru prezidenta a významný činitel Etického světového 
fora. V úvodu vystoupil orchestr ZUŠ. Přítomní se vesměs shodli, že pokud by se 
lidem dostávalo tak hlubokých vysvětlení  složité  problematiky,  nebylo by emocí, 
fanatičnosti a demagogie. Mnozí by pochopili i nevděčnost a nejednoduchost práce 
politika.

22. března pořad věnovaný Karlu Čapkovi v městské knihovně. Jeho autor herec Jiří Brož v 
něm střídá faktografické údaje s ukázkami z díla spisovatele, při čemž vynikajícím 
způsobem  uplatňuje  své  dramatické  umění.  Účastníci,  škoda  že  v malém  počtu, 
přijali pořad s nadšením.

18. dubna byl z podnětu spolku vysazen v parku u letního kina „Strom milenia - buk lesní“. 
Krátkou slavnost zahájil pěvecký sbor ZUŠ, poté přivítala strom místostarostka p. 
Dr. Maierová. Popřála mu, aby strom viděl Turnov stále krásnější a rostl ve světě 
míru a porozumění.

25. dubna vlastivědná vycházka k pramenům u Sedmihorek (viz samostatný článek).
9. května vycházka ke kostelu na Hruštici s prohlídkou hřbitova, kde je pohřbeno přes 

50 vojáků z války 1866, odtud ke staré památné hrušni nad Bělou.
19. května velice vydařený výlet auty do zámku v Dětenicích, do Kopidlna a Starých Hradů.

Spolek se podílel účastí svých členů na přednášce Dr. Vlnase o Českém ráji a při dalších 
kulturních akcích (křtiny knih, vernisáže).

Informace pro členy

K datu vydání časopisu má spolek celkem 383 členů. Z toho Turnováků je 218, Pražáků 82, 
po republice 52 a v zahraničí 31. Každému členu spolku byl přidělen čtyřmístný variabilní symbol 
pro  usnadnění  platby  členských  příspěvků  a  evidenci  členů.  Turnovští  členové  mají  symbol 
začínající číslicí 1, pražští číslicí 2, ostatní 3 a zahraniční členové začínají číslem 4.

Podařilo  se  nám  převést  evidenci  členů  do  elektronické  podoby,  kterou  lze  využít  pro 
zjednodušení a usnadnění administrativy. Zatím nám chybějí některé Vaše osobní údaje, především 
data narození. Byli bychom rádi, kdybyste nám příležitostně tato data dodali. Mohli bychom pak 
třeba zjistit, kdo je naším nejmladším nebo nejstarším členem.

Pracujeme také na tom, aby náš časopis byl vydáván též v elektronické podobě na internetu. 
Ve  spolupráci  s Městským  úřadem  v Turnově  bude  ve  druhém  pololetí  letošního  roku  časopis 
uveden na internetových stránkách města. Internetová adresa je uvedena v tiráži časopisu. Sledujte i 
naši informační skříňku.

Pokud máte jakékoli zajímavé informace, náměty nebo články do časopisu, obraťte se na 
kteréhokoli  člena  výboru,  nebo  pište  na  adresu  jednatele  spolku,  který  nám  Vaši  připomínku 
odevzdá. 

Zájemce  o  členství  přivítáme  na  výborových  schůzích  každý  čtvrtek  od  16.00  hodin 
v Městské knihovně v Turnově, kde obdrží přihlášku do spolku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem členům příjemné letní prázdniny.
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Výstava z díla Zdeňky Svobodové

V  listopadu  2000  zesnula  v  Ústí  nad  Labem 
turnovská  výtvarnice  Zdeňka  Svobodová,  rozená 
Hajnová. Její otec byl v Turnově cejchmistrem, chodila 
zde  do  gymnázia  a  sloužila  v nemocnici  na  dětském 
oddělení a na porodnici.

Po roce 1948 opustila Turnov, neboť otec jejího 
manžela, legionář, buchenwaldský vězeň a předseda ONV 
v letech 1945-48, byl pro některé místní komunisty trnem 
v oku.

V  roce  1962  si  všiml  jejího  výtvarného  talentu 
Jaromír  Pečírka  a  povzbudil  ji  k uspořádání  samostatné 
výstavy kreseb a grafiky v děčínském muzeu. Vyzdvihl 
při  zahájení výstavy zejména lyričnost jejího výrazu při 
zobrazování žen a dětí.

Zdeňka Svobodová pokládala vždy Turnov za svůj 
pravý  domov,  měla  zde  dříve  rodiče  a  dosud  zde  má 
bratry, ona i její manžel měli blízký vztah k parku, k Boží 
vodě  i  k Betlémským  skalám.  V  posledních  letech  si 
postavili v Myšině domek, aby si i jejich děti a vnoučata 
uchovaly vztah k Turnovu a jeho krásnému okolí.

Půl  roku po jejím úmrtí  si  můžete  prohlédnout  výběr z jejího díla na výstavě v Muzeu 
Českého ráje v Turnově od 15. června do 8. července 2001.

PS
Výročí

1861 vznik Zpěváckého spolku, který od roku 1904 nese název Zpěvácký spolek A. 
Dvořák

17. 1.1871 se narodila v Turnově Abigail Horáková, herečka a dramatická spisovatelka. 
Její  hry byly uváděny v Národním divadle,  ve Vinohradském a  Švandově 
divadle. Nejznámější jsou hry: Dolores, Ejhle člověk. Z turnovského prostředí 
pak Prstýnek, Jarní vody a Libuňský jemnostpán. Zemřela 7. listopadu 1926 v 
Turnově.

20. 1. 1861 se narodil prof. Eduard Karel, český rytec, učitel grafiky. Jeho žáky byli M. 
Aleš a M. Švabinský. Od roku 1928 žil v Turnově, kde 18. října 1950 zemřel.

30. 1. 1941 zemřel  v Turnově univerzitní  profesor PhDr.  J.  V. Šimák, význačný český 
dějepisec a spisovatel. Narodil se 15. srpna 1870 v Turnově.

18.  4.  1921 se ve Svijanském Újezdě narodil  Dr. Luděk Jisl,  archeolog, pracovník Čs. 
akademie věd. Podnikl vědeckou výpravu do zemí Dálného Východu.

27. 4. 1951 zemřela  v  Turnově M.  V.  Ježková,  turnovská  básnířka.  Narozena  10.  září 
1872 v Turnově. Krásnou vzpomínku na ni z pera prof. J. Horáčka si můžete 
přečíst na str. 6.

15. 5. 1881 se narodil v Turnově Miloš Votrubec, krajinář a portrétista. Zemřel 19. dubna 
1930.

25. 6. 1881 se v Bechyni narodil Josef Varcl, akademický malíř a profesor na umělecko 
průmyslové škole v Turnově. Byl jedním ze spoluzakladatelů výtvarnického 
sdružení  Turnovské  dílo.  Známé  jsou  jeho  publikace  o  vývoji  a  historii 
kamenářství. Zemřel 28. listopadu 1953 v Turnově.

Před rokem dne 5. května nás nečekaně opustil pan Jaroslav Hajfler. Snad každý z nás ho znal, 
všichni ho ještě živě pamatujeme, všichni vzpomínáme . . .
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Dne 18. dubna jsme vysadili „Strom milenia“. Člen našeho spolku pan Ladislav Posner, 
jeden z nejstarších Turnováků, mu přeje čisté ovzduší a zdravý růst. 

Omluva

Pozorný čtenář jistě odhalil  v 21.  čísle Našeho Turnova dvě chyby, jaké by se do textu 
vloudit neměly. Stalo se tak hlavně proto, že závěrečné práce s vydáním probíhaly za značných 
obtíží. Časopis je rozesílán členům do Prahy a jiných měst, několik čísel dokonce do zahraničí. 
Chtěli  jsme,  aby  se  dostal  čtenářům  do  Vánoc.  Nečekaná  onemocnění  zkrátila  přípravu  pod 
nezbytnou hranici a text šel do tisku bez závěrečné korektury. Omlouváme se čtenářům, zvláště pak 
autoru  článku  Turnovan  20.  století  (jh),  a  věříme,  že  v  dalších  číslech  se  podobné  „hrubky“ 
nevyskytnou. I když - člověk není neomylný…

Vydává dvakrát ročně Spolek rodáků a přátel Turnova. Redakční radu vede Milena Šolcová.
Jednatel spolku: Vladimír Drholec, Komenského 770, 511 01 Turnov

Internetová adresa časopisu: http://www.turnov.cz/org/rodaci/
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