


Jubilantka

Letos  12.  října  oslavila  své  sedmdesáté  narozeniny 
turnovská rodačka Marcela Machotková. 

Své publikum si na naší  scéně získávala především 
muzikální inteligencí, vysokou technickou připraveností, ale 
také  osobním  půvabem  a  uměleckým  vkusem.  Těmito 
vlastnostmi  vytvářela  nezapomenutelné  smetanovské 
postavy i postavy v ostatních českých a světových operách. 
V Národním divadle působila od roku 1966, i když zde již 
předtím  hostovala.  Svou  strhující  vroucností  a  hluboce 
zažitými  rolemi  vynikla  i  na  zahraničních  scénách. 
Nejčastěji  zde  zpívala  Mařenku  a  Rusalku.  Byla  i 
výjimečnou  koncertní  umělkyní  a  následujícím  generacím 
zachovala svůj hlas na četných nahrávkách.

Na památku vzácného člověka, historika umění, etnografa, umělce, kreslíře a 
malíře PhDr. Josefa Václava Scheybala

Odešel nám 28. září na sv. Václava přítel, 
vzácný  a  čistý  člověk  a  spolužák  z Gymnázia 
Turnov. Říkali jsme mu Pepíčku, Jozífku. Sedával 
v první lavici, nosil silné brýle a stále se usmíval. 
Nikdy nikoho nezarmoutil, nikomu neublížil. Byl 
jemný  a  citlivý.  Byl  zvídavý  a  pilně  studoval. 
Miloval Český ráj, chodíval s tatínkem malovat a 
kreslit do přírody, zvláště chalupy, chaloupky, boží 
muka,  historické  objekty,  barokní  sochy.  Kreslil 
vše  s  takovou  precizností,  že  by  se  podle  jeho 
kreseb  daly  objekty  i  rekonstruovat.  Kreslil  i 
interiéry  chalup,  zemědělské  náčiní,  zařízení 
domácností  a  krásné  věci  zhotovené  lidskou 
rukou.  Jeho dílo  v  jeho  knihách  žije  a  bude  žít 
nejen s námi v Čechách, ale i v mnoha zemích, 
kde vystavoval. Jeho knihy, které vydávali spolu s 
dobrou  ženou  Janou,  zobrazující  lidovou 
architekturu  Pojizeří,  Jizerských  hor  a 
Podkrkonoší, byly vždy ihned rozebrány rodáky a 
milovníky  dřevěných  a  kamenných,  tak  krásně 
nakreslených soch a roubenek v české krajině. Již 
třetím rokem je  vydáván krásný kalendář  s  jeho 
kresbami nejen chaloupek, ale i českých krojů. 

Jozífek vlastně neodešel. Žije s námi dál ve svém krásném díle. Budiž čest a sláva jeho 
památce a  budiž dík jeho milované  ženě Janě  za  lásku  a  péči  v  posledních  třech letech těžké 
nemoci. 

Vzpomínka na J. V. Scheybala zůstane v našich srdcích do konce života.

Milena Šolcová
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Nadace B. J. Horáčka Českému ráji a PRAEMIUM BOHEMIAE

Dne 31. července 2000 byla založena Nadace B. J. Horáčka Českému ráji. Zřizovatel pan B. 
Jan Horáček se narodil v Českém ráji v Radvánovicích u Turnova. Pochází z chudé venkovské 
rodiny, je nejmladší z osmi dětí.  Otec mu zemřel, když mu bylo pět let.  Již od malička musel 
pomáhat v malém hospodářství. Ve svém mládí zažil i chudobu a hlad.

Střední školu začal studovat na Gymnáziu v Turnově, 
přestoupil na Obchodní akademii, kde v roce 1943 maturoval 
s  vyznamenáním.  Při  studiu  v  Praze  byl  pronásledován 
Němci a za komunistického převratu v roce 1948 byl vězněn. 
Jen s velikými potížemi mohl dokončit studium na Vysoké 
škole  obchodní  v  Praze.  V této  době vznikla  jeho láska k 
demokracii, nesnáší pravicové ani levicové extrémy.

V roce 1949 se mu podařilo utéci z Československa do 
válkou  rozbitého  Německa  a  jiných  západních  států.  Zde 
díky svému obchodněpodnikatelskému úsilí a díky znalosti 
několika  cizích  jazyků  začal  úspěšně  podnikat  v  oborech 
bižuterie,  zlatnictví  a  posledních  30  let  v  hotelnictví  na 
Kanárských  ostrovech  ve  Španělsku.  Celý  život  tvrdě 
pracoval hlavou i rukama. Nedávno hotely prodal a z výnosů 
podporuje  svůj  rodný  kraj.  Pomáhá  v  oblasti  vzdělávání, 
zdravotnictví,  v  sociální  sféře,  kultuře,  sportu.  Zvláštní 
pozornost  je věnována opravě chátrajících kostelů v celém 
Českém ráji. Významná je zvláště přestavba starých kasáren 

v novou nádhernou hotelovou a obchodní školu a stavba penzionu pro seniory v Radvánovicích a 
pomoc při přestavbě turnovské nemocnice.

Dne  4.  prosince  2001  se  konala  na  zámku  Sychrově  první  akce  nadace  PRAEMIUM 
BOHEMIAE, kde byly uděleny ceny a medaile vítězům mezinárodních olympiád různých oborů a z 
celé české republiky. Bylo odměněno 20 studentů středních škol, vítězů v oboru fyziky, chemie, 
biologie a matematiky, kteří obdrželi téměř 700.000,- Kč.

Nadace  PRAEMIUM  BOHEMIAE  bude  v  příštích  letech  vyhlašovat  ceny  v  oborech: 
malířství,  sochařství,  hudba  a  zpěv,  architektura,  divadlo  a  film.  V druhé  části  pak  v  oborech 
ekonomie, literatura, medicína, chemie, fyzika, přírodní vědy a ochrana přírody. Tato nadace jistě 
získá prestižní postavení v naší republice a povzbudí studenty, vědce, umělce i odborníky, prospěje 
rozvoji vědních i uměleckých oborů. Nadace přijímá i podnětné návrhy k výběru kandidátů a k 
systému odměňování a podmínek udílení cen. V podstatě nám v ČR vzniká díky filantropu B. Janu 
Horáčkovi obdoba Nobelovy ceny.

4. prosinec byl dnem 77. narozenin pana B. J. Horáčka, velkého lidumila, který miluje svou 
zemi a svůj rodný kraj. Vážíme si jeho dobrodiní a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Jeho 
nadace pomáhá k vítězství dobra nad zlem ve světě. 

Pan  B.  J.  Horáček  je  čestným členem našeho Spolku  rodáků a  přátel  Turnova,  jimž je 
velkým duchovním vzorem,  což  vystihuje  ve  svém textu  jeho  pozdrav  z  Kanárských  ostrovů, 
zaslaný na valnou hromadu spolku do Sedmihorek 20. ledna 2000 a který je věčně platný. Jeho 
podporou můžeme vydávat náš časopis.

Pracujme  společně  na  národa  roli  dědičné,  abychom  si  toto  dobrodiní  zasloužili!!! 
Pomáhejme si a Pán nám pomůže!

Seneka: „Když davu dobra štědře rozdáváš,
  dost ztrácíš jich, než jedno správně umístíš.“

Milena Šolcová
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Jak vznikl „Turnovský betlém“

V roce 1952 ke stému výročí vysvěcení kostela Narození Panny Marie v Turnově byl z 
podnětu  chrámového  sboru  zhotoven  a  postaven  známým  místním  lidovým  umělcem  panem 
Maxem Laupym betlém s folklorními motivy z Turnova a jeho okolí. Při návrzích radou pomáhal 
Mistr  Karel  Kinský,  akademický  malíř,  při  realizaci  schválených návrhů  grafik  Nieger,  truhlář 
Mazánek a elektrikář Rakouš. Duchovním otcem myšlenky byl tehdejší ředitel kůru a varhaník pan 
Karel  Knop.  Ten  panu  Laupymu  stále  dodával  odvahy  a  povzbuzení  se  slovy:  „Jen  se  toho 
nelekejte,  vždyť  Vy  to  dokážete.  Poradíte  se  s  Mistrem Kinským,  dáte  dohromady  návrh  a  o 
Vánocích bude vše hotovo.“

Zprvu  pan  Laupy  velice  váhal.  Protože  pan  Knop  stále  naléhal,  vzpomíná  v  kronice 
chrámového sboru pan Laupy: „Když Pán Bůh trošíčku pomůže a trošíčku Mistr Kinský, tak to 
snad nějak společně slepíme. Přikývl jsem a už jsem se houpal v síťce slibů.“

Myšlenka získala mezi turnovskou veřejností širokou podporu, a to nejen duchovní, ale i 
finanční. Celkem bylo získáno 18 230 Kčs.

Pan Laupy vzpomíná: „V náčrtku jsem navrhl, že ústřední stavbou bude Bičíkova chalupa s 
pavláčkou, dole vedle chléva přístřešek pro umístění jesliček. Po levé i pravé straně plastické skály, 
v  pozadí  starý  Turnov  a  v  dálavách  Kozákov,  Frýdštejn  a  Trosky.  Figurky  jsem  oblékl  do 
turnovských krojů.“ Traduje se, že figurka muzikanta s housličkami zobrazuje pana ředitele Knopa.

Vše  dělal  pan  Laupy s  panem Niegrem doma (bydlel  v  Markově ulici  nad  Střelnicí)  v 
obývacím pokoji.  Ten se změnil  v „ateliér“, podle potřeby v truhlárnu, malírnu a aranžovnu se 
spoustou  latí,  lepenek,  kelímků s  barvami,  s  kladívky a  pilkami.  Všude  hřebíčky,  prkénka,  po 
stěnách napíchané náčrtky figurek. Mezi tím vším opatrně chodili často dlouho do noci a dávali 
pozor, aby si „nešlápli do práce“. Také usrkávali černou kávu, aby zahnali spánek, který se jim lepil 
na víčka.

Do tohoto prostředí často přicházel pan ředitel Knop, stále starostlivý strážce Turnovského 
betlému. S ním přicházel i pan děkan Zimmerhackel, který poseděl, pokoukal a vesele popovídal. 
Denním hostem býval pan domácí, prokurista Zdeněk Juna. Na dotaz, zda ťukání, klepání a jiné 
harašení ho neruší, odpovídal: „Jen dělejte, dělejte, ať to máte včas. Kdybyste něco potřebovali, jen 
řekněte.“ A tak pan Laupy měl od něho vypůjčeno řadu nářadí.

Dva dny před Štědrým dnem pan ředitel Knop s pěti chlapci a kostelníkem Brdlíkem začali 
nosit jednotlivé části betléma do kostela. Běhalo se sem tam. Stavělo a aranžovalo se dlouho do 
noci. Vše jen při svíčkách, neboť v ten den elektrika nešla. O Štědrém dnu se ještě přidělávalo 
několik stromů. Když v podvečer pan Nieger odjel domů nadělovat, pan Laupy v kostele osaměl. V 
klidu zkoumal celkový dojem a zjistil, že kolem jesliček je málo oveček a chybí pastýř. Šel hned 
domů a přidělal je.

Slavnostní večeře se u nich k nespokojenosti dvou ratolestí kapánek opozdila. Pan Laupy šel 
znovu do kostela připevnit ovečky s pastýřem, neboť půlnoční byla nedaleko. Posléze o této vzácné 
chvíli  do  kroniky  napsal:  „Vše  hotovo,  připraveno.  Dívám se  na  ten  náš  Turnovský  betlém a 
najednou se mi zdálo, jako by maličký nahatý Ježíšek se na mě usmíval, ale tak trochu káravě mi 
připomínal: Tak, Maxíku, ať mi sem pod tu stříšku příští rok už nefouká!“

Na Boží hod po nešporách byl betlém posvěcen panem děkanem, chlapecký a ženský sbor u 
něho  zazpívaly  koledy.  Noviny  Lidové  demokracie  tehdy  v  článku  „Nový  krásný  betlém  v 
turnovském  kostele“  mimo  jiné  napsaly:  „Ač  není  ještě  dokončen,  již  nyní  celým  svým 
uspořádáním a provedením je předmětem všeobecného obdivu. Během roku bude zcela dokončen a 
o vánocích 1953 opět postaven.“

Skutečně pan Laupy v průběhu roku betlém ještě doplnil a upravil. Ježíškovi k jesličkám 
zhotovil i závětří, aby na něj nefoukalo.
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Od té doby je skupinou obětavých lidí každoročně na Vánoce stavěn. Přicházejí k němu 
staří,  mladí  a  hlavně  děti,  aby se podívali  a  potěšili  jeho krásou.  Pro četné občany Turnova a 
okolních vesnic se stal neodmyslitelnou součástí Vánoc. Pro ně má ještě docela jinou hodnotu než 
jen uměleckou. Ještě žijí pamětníci jeho vzniku. Ti dobře vědí, s jakou láskou, obětavostí a v jak 
nepříznivých politických podmínkách vznikal.

Je pravda, že i  na něm zub času vykonal své.  Před deseti  lety renovaci figurek ochotně 
provedla šperkařská škola. Některé části by bylo potřeba zcela vyměnit.

Přejeme-li  si,  aby  „Turnovský  betlém“  sloužil  dál,  jak  dosud  téměř  50  let  přispíval  k 
zvelebení Mariánského kostela v době vánoční a i k potěšení duší a srdcí jeho návštěvníků, jistě se 
najdou finanční prostředky, které by jeho celkovou generální opravu umožnily. Bude jistě správné, 
aby toto dílo lidové umělecké tvořivosti minulé generace bylo zachováno i pro generace příští.

Alois Habřinský

Pěvecký sbor MUSICA FORTUNA - tentokrát v Řecku

Již od svého založení v roce 1987 předává smíšený pěvecký sbor MUSICA FORTUNA z 
Turnova radost ze zpěvu posluchačům nejen na Turnovsku a v naší republice, ale i v zahraničí. Na 
svých zájezdech již sbor zpíval v mnoha zemích Evropy a stálé kontakty udržuje se soubory ze 
Švédska,  Francie,  Itálie,  Anglie  a  Slovenska.  Široký repertoár,  který zahrnuje  klasické  sborové 
skladby, lidové písně, soudobou tvorbu a též spirituály a úpravy jazzových evergreenů, prezentovala 
MUSICA FORTUNA téměř výhradně na sever a západ od nás. Letos poprvé jsme dostali pozvání 
od souboru z Řecka, a tak jsme se 30. června vydali na naši zatím nejdelší cestu.

S minimálním zpožděním, zarovnáni až po střechu všemi možnými zavazadly, jsme opustili 
rutinu všedního života a příjemně naladěni jsme nechali krajinu za okénky autobusu rychle plynout. 
Jako obvykle,  tak i  nyní  panovala  výborná atmosféra  a  po úspěšném „zdolání“  nevyzpytatelné 
česko-rakouské hranice vedení přebírá prezident sboru Václav Zajíc. Ten má též hlavní podíl na 
uskutečnění  a  naplánování  celé  expedice.  Společně  s  řeckou  průvodkyní  Andronikou,  která 
studovala v Turnově, pak připravili vyčerpávající program na každý den, od návštěvy Benátek až po 
ty nejvýznamnější památky antického Řecka.

Naše  trasa  vedla  celou  Itálií  až  do  přístavu  Bari,  odkud  jsme  po  16hodinové  plavbě 
trajektem dorazili do Řecka. Čas jakoby se vrátil o mnoho staletí zpět a my se mohli při  troše 
fantazie přenést do doby před naším letopočtem a vcítit se do atmosféry řeckých olympijských her, 
když jsme se procházeli po legendárním stadionu v Olympii. Poté jsme se ještě dál nechali unášet 
po křivce času a spolu s mnoha dalšími návštěvníky vyšplhali na Akropolis. Pohled z tohoto místa 
na Atény se snad ani slovy vypsat nedá. Úžasný dojem z tohoto jedinečného místa trochu kazilo 
lešení, které tam asi bohužel vzhledem k náročným opravám ještě nějaký čas bude. Samozřejmě 
jsme nemohli vynechat samotnou prohlídku Atén a světoznámého antického muzea.

Místem, kam směřovaly naše kroky další den, byly Delfy. Zde jsme poplácali „pupek světa“, 
promluvili s nejznámější věštkyní Sybilou a prohlídku završil výstup na Apollonův stadion. Dalšího 
rána nás naši průvodci zavezli do přístavu, kde už čekala malá loď, která nás dopravila na ostrov 
lásky Lichadonissi, místo, které je nedotčené civilizací a člověk si tady připadá úplně jako v ráji. 
Pláž s průzračně čistou vodou jen pro nás, stoly plné místních specialit - sulfaku, grilované rybičky, 
spousta zeleniny, plné džbány vína Racina, typická řecká hudba se line z amplionu. To vše v nás 
vyvolává pocit blaženosti, který se začne vytrácet až se západem slunce. Kotva se zvedá, ale nás 
čeká ještě jedno překvapení. Člun zastavuje uprostřed širého moře a my se spontánně vrháme do 
černých hlubin. Tento nádherný oddychový den jsme skutečně potřebovali.
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Dny ubíhají  a neodvratně se blíží vyvrcholení celého našeho zájezdu - koncert  sboru na 
folklorním festivalu, který je přehlídkou souborů z celého Řecka. Akce se koná na předměstí Atén v 
Kryoneri na velkém sportovním hřišti, které se však změnilo pod rukama organizátorů ve velkolepý 
amfiteátr. Stovky plastových židlí se naplnily do posledního místa a přehlídka mohla začít.  Čas 
našeho vystoupení je až ke konci programu, tudíž usedáme mezi ostatní návštěvníky a necháváme 
se strhnout hudbou, která je už hodně vzdálená naší středoevropské tradici a připomíná nám spíše 
orient.  Výkony tanečníků  v  nádherných krojích  z  různých oblastí  Řecka  jsou  opravdu  úžasné. 
Vždyť jen základních kroků v řeckých lidových tancích je prý 270. Každý soubor je odměněn 
velkým potleskem a my pomalu začínáme pochybovat, zda vystoupení MUZIKY FORTUNY jako 
jediného zahraničního účastníka splní očekávání. Avšak ve chvíli, kdy vstupujeme na jeviště, se 
naše  chmurné  myšlenky  rozplývají  a  my  svým  vřelým  a  radostným  vystoupením  získáváme 
pozornost publika. Ač je náš soubor vyloženě pěvecký, podmínkou naší účasti bylo, že české lidové 
písně budou doprovázeny tancem. A tak část sboru, oblečená do našich národních krojů, předváděla 
za doprovodu malé kapely a zpěvu sboru typické lidové tance z našich oblastí. Polka, mazurka, 
valčík i čardáš se těšily velkému ohlasu a došlo tedy i na přídavek. Pro tuto příležitost jsme si 
připravili  řeckou  lidovou  píseň  Xeti  mamja  Psaropula.  Již  po  několika  tónech  celé  hlediště 
překvapeně zašumělo a  posléze i  dozpívalo píseň s  námi.  A to pro nás bylo tím nejkrásnějším 
poděkováním. Po ukončení festivalu jsme byli pozváni na pohoštění do příjemné restaurace a zde 
jsme se setkali s naším hostitelským souborem. Jelikož jsme časně ráno odjížděli domů, nemohli 
jsme se zdržet moc dlouho, ale s vidinou brzkého setkání v Turnově nebylo loučení tak smutné.

Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na prohlídku monumentálních klášterů Meteora a 
přes  nečekaně  vysoká  pohoří  dorážíme  do  přístavu  Igumenitsa.  Trajekt  do  Bari  vyplouvá  ve 
večerních hodinách a ráno se probouzíme „pouhých“ dvacet hodin od domova. Se zpěvem a za 
neutichajících zvuků kytar a houslí se prokousáváme blíž a blíž k Turnovu. Začínáme hodnotit, 
sdělovat si navzájem své největší dojmy a všichni bez výjimky se těšíme domů. 10. července se po 
11 dnech šťastně a plni nezapomenutelných zážitků vracíme a poznámku jednoho našeho člena: „…
věděl bych o jednom výborném souboru z Grónska…“ nebereme úplně jako vtip.

Petra Jirků a Vítězslav Čapek
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Archeologický výzkum není romantika…

V posledních několika letech se Turnov stal i místem rozsáhlého archeologického výzkumu, 
který  přináší  zajímavé  výsledky.  Několik  tisíciletí  trvající  vývoj  osídlení  dávno  před  vznikem 
vlastního Turnova osvětlují nálezy při velkoplošném průzkumu lokality v oblasti bývalé Maškovy 
zahrady,  kde  výzkum vedený  dr.  Prostředníkem dospěl  k závěrům majícím  široký  dosah.  Také 
podoba středověkého Turnova se upřesnila při záchranném výzkumu v souvislosti s rekonstrukcí 
inženýrských sítí zvláště na náměstí.

Následující  řádky  pana  Douděry  jsou  vzpomínkou  na  dobu  téměř  před  70  léty,  kdy 
soustavná archeologická práce se začínala prosazovat.

Jeskyně a sluje skalního města sloužily jako obydlí nebo úkryty lidem již v nejstarších 
dobách. Není proto divu, že se v jeskyních nacházejí opracované kosti, úlomky hliněných nádob, 
apod. Tyto nálezy nabývají často velkou hodnotu provedením komplexního výzkumu, který může 
podat věrohodný obraz života dávných předků. Takový výzkum připravili už před válkou ve 30. 
letech profesoři Šimák a Pekař – zkoumanou lokalitou se stala „Čertova ruka.“

Profesor Šimák zajistil potřebná povolení, materiální vybavení, jen finanční úhrada dělníků 
nebyla. Ale i na to se našlo řešení. Na podobné akce – úklidy, obnovy turistických značek a jiné 
bezplatné práce zde byli skauti. Tedy i profesor Šimák požádal o pomoc, a byla mu poskytnuta. 
Vždyť byly prázdniny a vykopávky – to byla romantika pro 14-15leté kluky.

A  tak  se  pod  vedením  prof.  Šimáka  vypravila  skautská  družina  na  „Čertovu  ruku“. 
Romantika tu byla – jak by ne – ve „Skalním městě“ odkrývat prehistorické sídliště. Dlouho však 
nevydržela. Bylo horké léto – „Čertova ruka“ je na výsluní a písek je žhavý. A také práce vysněnou 
romantiku postrádala. Každá lopata písku šla na síta a ručně se přesívala. Jak to vypadalo, to si 
můžeme představit!  Pískový prach byl  všudypřítomný a horko vše umocňovalo a  kazilo radost 
z nálezů. Skautíci jen vzpomínali na kamarády v Dolánkách, kteří se ve stejnou dobu šplouchali u 
jezu. Nebyli jsme tam však sami. Pomáhaly dámy z lázní Sedmihorek. Přestože se měl dělat plošný 
odkryv, dámy vybavené zahradnickými lopatičkami tu či onde hloubily sondy a přinášely všelijaké 
předměty s velikým nadšením pánům Šimákovi a Pekařovi, aby jim nález vyhodnotili. Oba pánové 
byli „gentlemani“ a dodržovali bonton, i  když jsme věděli, že by je z „Čertovy ruky“ nejraději 
poslali na čertovu skálu. 

Horší to bylo se zásobováním. Ty naše polévkové kostky a chleba velmi brzy došly. Když se 
šli chlapci večer koupat, koupili bochník chleba, ale přesto to bylo jaksi málo. V této situaci zasáhla 
paní Šimáková. Vzpomínáme na ni dodnes, byla to dáma velmi hodná a příjemná. Celá družina byli 
pro ni jen „chlapci“. Přišla se služkou od vlaku a přinesly koš – samé dobroty. Koš postavily na kraj 
výkopu a poodešly do lesa. Po návratu zavolala paní Šimáková: „Chlapci, proč nejdete jíst?“ Ovšem 
chyba byla v tom, že nám předem neřekla, že je to i pro nás. Dámy ze Sedmihorek zkonzumovaly 
obsah koše – chuť jim znásobilo celodopolední rytí v písku na parném slunci. Je ovšem za hodinu 
čekal ještě dobrý oběd v lázních, ale pro skautíky zůstaly jen zbytky v tornách.

Nepracovali jsme na „Čertově ruce“ dlouho – konečně tato práce nebyla ani vhodná pro děti, 
i  když nadšené.  Nalezli  jsme však přece jen dosti předmětů, které jsou v turnovském muzeu, a 
dodnes jsme si zachovali vzpomínky na to, jak je archeologie fyzicky náročná.

Miloš Douděra

-7-



Ještě jednou o Standovi Noskovi

Až nečekaného ohlasu se nám dostalo ke vzpomínce na Standu Noska. Jeho přátelé a známí 
patří už ke staré generaci, ale všichni se shodují v tom, že jeho život by mohl být příkladem i pro 
dnešní mladé. Jedním z přátel byl i Ing. Jaroslav Knížek, žijící nyní v Pardubicích, který nám napsal 
delší dopis o jejich setkáních v 90. letech. Domníváme se, že bude dobré sdělit z obsahu dopisu to 
nejpodstatnější a doplnit tak vzpomínku v minulém čísle.

„Přelet bombardovacího letadla několik měsíců po únoru 1948 patřil k nejznámějším akcím 
„cest za svobodou“. Byl připraven 12 důstojníky, bývalými letci RAF v Británii, kteří létali ve válce 
na stíhačkách a nikoliv bombardérem. Mezi mladými letci si vybrali Standu a přesvědčili ho, aby s 
nimi odletěl. Přistáli v Norimberku. Důstojníci dostáli slibu, vymohli Standovi pobyt v Anglii a 
postarali se v prvních letech o jeho zařazení. V tisku už cele ovládaném komunistickým režimem 
byl tento přelet  pochopitelně utajen.V roce 1949 byl Standa Nosek odsouzen v nepřítomnosti k 
smrti. V Anglii se brzy oženil se slečnou Helenou Velebovou z Prahy. Ta už dobře znala anglicky a 
byla mu oporou v nelehkých začátcích. V dalších letech zvládla sedm jazyků a vždy říkala, že jí 
imponovalo,  když  si  vzala  odsouzence  k  smrti.  Měla  i  pilotní  zkoušky  a  byla  určitou  dobu  i 
ředitelkou letiště. Po listopadu 1989 trvalo přes dva roky, než byl Standovi trest smrti smazán - 
považoval to za nesmyslně dlouhé průtahy. Teprve pak se stal řádným občanem s možností se v 
rodné zemi usadit.

Rád vypravoval o letadlech, o tom jak pilotoval. Znal mnohá letiště, i po letech líčil, jak se 
kde přistávalo. Nejhorší byla letiště v Hongkongu a Gibraltaru, nelehké bylo přistání v mlze na 
Novém Foundlandu.V jeho době dosedy letadel ještě vždy řídil pilot - člověk, nebyly počítače ani 
lasery,  schopné  zvednout  mlhu,  aby  runway  byla  jasná.  Ve  Vietnamu  zalétával  jako  expert  a 
zkušební pilot opravená letadla a měl odtud průstřel nohy.

S humorem líčil příběh ze západní černé Afriky, snad z letiště Accra v Ghaně.

Přiletěla tam československá vládní delegace v čele s neslavným Aloisem Indrou, několika 
poslanci a vyššími funkcionáři. Měli s sebou dva tlumočníky. Všude kolem jen černé tváře. Standa, 
jediný opálený běloch, je tam provázel spisovnou školní angličtinou, aby snadněji rozuměli. Asi po 
půl hodině, kdy už se čeští tlumočníci potili při Standově výkladu, spustil na ně plynnou češtinou. 
Pánové byli překvapeni, to v černé Africe nečekali. A na to mi Standa povídal: „Člověče, měl bys 
vidět, jak se někteří zarazili, dívali se navzájem po sobě a byli v rozpacích, jak se mají zachovat ke 
krajanovi či emigrantovi v uniformě anglického důstojníka. Zda přátelsky, či tři kroky od těla.“ To 
víte, že si Standa neodpustil šťavnatou poznámku.“

Odvaha někdy až se  sklonem k hazardu a  vyhledávání  dobrodružství  předurčovaly jeho 
život už od mládí. Známý sokolský pracovník a Standův vrstevník Mirek Landyš na něj vzpomíná: 
„V klukovské partě na Trávnici se bez něho nic neobešlo, byl vůdčím duchem neobvyklých akcí. 
Jeho nápadem bylo postavit  v koruně vysokého topolu jakousi rozhlednu - byl nadšen létáním, 
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výškami,  jakoby  ho  všechno  přitahovalo  nahoru  do  oblak.  Nebál  se  přejít  most  po  železných 
obloucích,  věnoval  se  boxingu,  všude  ho  bylo  plno.  Brzy  po  válce  jsme  ještě  spolu  prožili 
vojenskou službu v Liberci. Nebylo asi pro nikoho překvapením, když se rozhodl být pilotem - 
teoreticky  byl  k  tomu vybaven důkladně.  V Budějovicích  nebo v  Plzni  se  seznámil  s  pilotáží 
bombardovacích  letadel  a  jedno  z  nich,  prý  německý  Siebel,  byl  pak  připraven  k  odletu  celé 
skupiny na Západ.“

Začteme-li  se  do  životopisu  Standy Noska,  vybaví  se  podobnost  s  jinou velmi  známou 
osobností - s Otakarem Batličkou. Jsou to lidé, jimž nezbývá než závidět, jak plně prožívali svůj 
život.

Upraveno z dopisu Ing. J. Knížka a vzpomínek M. Landyše

Smutný výlet do Ostravy (Vzpomínka)

Psal se rok 1952, byl pošmourný podzim, měsíc listopad. Na turnovském náměstí stály řady 
mužů odvedených k pracovním jednotkám PTP (černí baroni). Byli mezi nimi kulaci, jejich synové, 
živnostníci,  obchodníci,  faráři  a také jeden čerstvě vystudovaný právník,  můj muž. Jakási  tajná 
komise na OVKSČ rozhodla o jejich nespolehlivosti a o tom, že neměli KLAPOKLIDEZ - t. j. 
kladný  poměr  k  lidově  demokratickému  zřízení.  Plamenné  řeči  k  nim  drželi  tajemník  KSČ, 
předseda ONV (tehdy byl Turnov ještě okresem!) a posléze politruk, armádní zmocněnec.  Stáli 
jsme spolu s rodiči kolem útvaru, přihlíželi jsme bezmocně onomu totalitnímu aktu a přišli jsme se 
rozloučit se synem a manželem. Na turnovském nádraží je posadili do vlaku a odvezli neznámo 
kam.

Po nějakém čase jsme dostali zašifrovaný lístek tajně odeslaný, který zněl: „O stravu máme 
postaráno“ - pochopili jsme, že je odvezli do Ostravy do dolů, odkud později  přišla zpráva, že 
pracují na dole Pokrok a Hedvika, kam jsem adresovala dopisy a balíčky. Po čase jsem porodila 
prvního synka (telegram obdržel vojín horník za 14 dní!!!) a když bylo klukovi půl roku a táta se 
nemohl na něj podívat, rozhodla jsem se, že mu ho dovezu do Ostravy ukázat. 

Vypůjčila jsem si dvojčecí kočárek, pro synkovo pohodlí, napakovala jsem kočár a tašku 
plínkami a lahvičkami se Sunarem a jeli jsme. Jezdily parní vlaky, a to byla výhoda, mašinfíra mi 
ochotně ohříval mlíčko pro synáčka v páře, když vlak zastavil. Budila jsem s klukem a mlíkem 
pozornost a soucit. Šťastně jsme dojeli do Ostravy a tramvají a autobusem k lágru, obklopeném 
ostnatými dráty. Ve vrátnici mi řekli, že Václav je na šichtě. Jeli jsme se synkem na důl Pokrok a 
počkali  až  táta  vyfárá.  Konečně  jsme se  dočkali,  od výtahu se  vyvalila  horda černých chlapů, 
odevzdali lampičky a jeden z nich, statný černoch se najednou řítil k nám. A v tu ránu jsme byli 
černí všichni tři.  Jeden hodný horník -  pan Bernatík -  nám nabídl u nich doma v Radvanicích 
přenocování poblíž lágru. Táta se k nám v noci místo na šichtu připlížil pod plotem a společně jsme 
se radovali.  Klučina poznal konečně tátu a když usnul,  milovali  jsme se až do rána. Byli  jsme 
šťastni a doufali, že tento zrůdný režim brzo padne a že tátové půjdou brzo domů. Druhý den však 
jenom padla měna (1:50) a já ani neměla na cestu domů, jela jsem tedy až do Turnova zadarmo. 
Táta byl na dole déle než dva roky a ústrky zrůdného režimu jsme bohužel museli vydržet ještě 40 
let. Svoboda přišla až v roce 1989 a mnozí z nás si jí neumí ani vážit nebo ji i zneužívají.

Děti a nová generace nesmí zapomenout, co bylo a my musíme svědčit, dokud jsme naživu a 
paměť nám slouží. Už nikdy nesmíme dopustit návrat podobných poměrů, jejichž obětí byli t. zv. 
Černí baroni, kteří ze svého výdělku na dole platili byt, stravu i svoje pohůnky a mnozí z nich 
dávali dobrovolně krev, aby mohli svým rodinám, které byly bez prostředků, posílat alespoň něco 
málo. Zaopatřovací příspěvek pro manžela a dítě byl 350 Kč!!!

Milena Šolcová
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Skautské hnutí v Turnově

Dovolte nám, abychom se představili.  Je nás 39 milionů ve 
159 zemích na 5 kontinentech, hlásí se k nám malí i velcí, obyčejní 
lidé i celebrity – jsme SKAUTI.

Lord Robert Baden-Powell by se asi divil, kolik dětí stále láká 
dobrodružství, kterému on dal před více než 90 lety základ. Český 
učitel Antonín Benjamín Svojsík byl anglickým hnutím velmi zaujat. 
Obohatil Baden-Powellův vojenský styl o Setonův romantický vztah 
k přírodě.  Domácí  vzor  pak  hledal  v tradici  svobodomyslných  lidí 
sžitých  s přírodou,  silných a  statečných  Chodů  –  Psohlavců.  Znak 
českých skautů vytvořil malíř Mikoláš Aleš, hymnu složil na slova 
F.S.Procházky hudební  skladatel  Karel  Kovařovic.  Skauting,  česky 
Junák, se začal rychle rozvíjet. 

V Turnově se  o  jeho  rozšíření  zasloužil  před  85  lety  Ing.  Ladislav  Horáček.  Přišla  léta 
obrovského  rozmachu  skautingu.  Asi  největší  popularitu  měl  turnovský  skauting  ve  dvacátých 
letech.  Severočeské skautské župě velel  Jiří  Bělohradský z Turnova,  okresním zpravodajem byl 
Antonín Horáček, ředitel škol, autor řady skautských pochodů (Tamboři) a písní. Slavná byla také 
účast na I. jamboree československých skautů v Praze, kde turnovští skauti získali 1. cenu v soutěži 
v uměleckém projevu. Pravidelně byly pořádány tábory i další podniky. Bratři Procházka, Vodháněl, 
Smítko a Nejedlo se zdáli být neporazitelní v župních skautských závodech. 

Vzestup  skautské  činnosti  nejen  v Turnově  však  zastavuje  okupace  -  český  skauting 
definitivně končí 4. listopadem 1940. Okupace ani koncentrační tábory nedokázaly přetrhat pouto 
skautského bratrství. Nikdo z junáků nezradil svůj slib. Každý se snažil podle svých možností a 
schopností být prospěšný svému národu. 

 Květnová  revoluce  nalézá  junáky  připravené.  V  Turnově  vzniká  rychle  7  oddílů 
chlapeckých,  3  oddíly  dívek  a  33.  oddíl  OS.  Okrskovým velitelem  se  stává  Václav  Mazánek 
(Farmář), velitelem střediska bratr Karel Sochor (Štika). Už o prázdninách roku 1945 se konají 
tábory.  V činovnických  funkcích  se  objevují  jména,  která  jsou  pro  nás  dnes  legendami:  sestry 
Dřízhalová, Sochorová, Jelínková Eta i Vlasta, Jiřinka Knobová-Hoffmannová, Vlasta Mazánková, 
Ave  Vinšová,  Líba  Zárybnická  a  bratři  Zdeněk  Brož,  František  Bursa  –  Dlouhý  Tom,  Josef 
Flanderka – Jofla, MUDr. Jiří Hoffmann – Kytara, Miroslav Hyka – Mohykán, Zdeněk Jelínek – 
Bob, Jiří Jílek, František Kordík – Roman, Jiří Klouček – Hefajst, Max Laupy – Wittú, Josef Lukeš 
– Moře, Jarka Müller –  Master, Otakar Müller – Okar, Standa Nosek, Čestmír Palme, Ladislav 
Petrnoušek – Robin, Jiří Pokorný – Budha, Jan Sochor – Rolf, René Šefr – Dan, Olda Šilhavý, 
Jaroslav Šrajer, Bedřich Štecher, Jan Štundl – Patron, Josef Šťastný – Kim, Zbyněk Varcl – Slim, 
Antonín Verich – Táňa, Jiří Verich, Arnošt Vinš – Krim, Karel Zárybnický – Kazatel a další. V roce 
1946  Turnov  byl  pověřen  uspořádáním  srazu  Riegrovy  a  části  Podještědské  oblasti.  Byl  to 
velkolepý podnik, na který se sjely 3 000 skautů a skautek. Konaly se výstavy, akademie, závod 
čtyřčlenných hlídek o Vlajku vítěze, oblastní kolo Svojsíkova závodu, průvod městem a slavnostní 
ohně.  Skautská  činnost  běžela  na  plný  plyn.  Turnovská  střediska,  skautky  a  skauti  měli  tehdy 
samostatná střediska, čítala v roce 1946 640 členů. Organizovaly se tábory (Stráž, Hvězdov, Doksy, 
Souš), závody, kurzy, společenské akce (karnevaly, ohně, divadlo) i brigády. Přestože byl Junák již 
od roku 1945 kolektivním členem Svazu české mládeže, byl nucen v roce 1950 ukončit činnost. 
neboť  skautský  výchovný  program  neodpovídal  potřebám  tehdejšího  zřízení.  Skauti  přišli  o 
majetek, klubovny a někteří na čas i o svobodu. 

V roce 1968 se zakázané ovoce na několik měsíců stalo nezakázaným. Skauti v Turnově se 
dali okamžitě do pohybu. V několika dnech zde vzniklo 5 chlapeckých oddílů, 3 oddíly dívčí a 
začalo se se stavbou klubovny. V květnu 1969 se v rámci nové organizace Junáka konaly volby do 
nového spojeného střediska Turnov. Do čela byl zvolen br. František Bursa – Dlouhý Tom, jeho 
zástupci  Jiřinka  Hoffmannová  a  Jiří  Horáček  -  Gora.  Sloučené  středisko  dostalo  na  památku 
zemřelého  bratra  Karla  Sochora  jméno  „Štika“.  V září  zvítězila  hlídka  3.  chlapeckého  oddílu 
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v ústředním kole Svojsíkova závodu v Praze na Kotlářce. Po Lesní škole v Hlásné Lhotě u Jičína je 
pořádána opět pod vedením bratra Moře LŠ Českého ráje nad Vůstrou, mezi řadou hostí ji navštívil 
i tehdejší náčelník bratr Plajner. Brzy však vládne normalizace. 27.8.1970 se nad Vůstrou schází 60 
činovníků střediska u posledního táborového ohně. 

 Z naší 85leté historie byla tak jen polovina let 
aktivní  činnosti.  V  roce  1990  nastoupilo  83 
činovníků opět „do služby“. Do vedení oddílů se 
postavili bratr Šefr – Dan, Vráťa Tomášek – Bivoj, 
Jan Hájek – Jablíčko,  Vladimír Stránský – Sása, 
sestry Vlasta Jelínková, Manka Jeschkeová, Irena 
Skalská.  Bratři  Slim  a  nezapomenutelný  Robin 
stanuli  před  frekventanty  rádcovského  kursu. 
Začínali  úplně od nuly.  Jen díky obrovské píli  a 
vytrvalosti  se  nyní  můžeme  chlubit  krásným 
areálem  na  Sokolském  ostrově,  vybavením  pro 
stálé  stanové  tábory,  a  osobitými  oddílovými 
klubovnami.  Opět  máme  mezi  sebou  vítěze 
republikového kola Svojsíkova závodu – 2. dívčí 
oddíl (Ostrava 1995) - a několik dalších úspěšných 
reprezentantů. 

Nové  děti,  to  nejdůležitější  ve  skautingu, 
přicházejí stále. Ti, kteří vyšli na skautskou stezku 
po jejím opětovném otevření už vyrostli tak, že teď 
ji prošlapávají těm menším. Před měsícem skončil 
půlroční  rádcovský  kurz,  který  pořádáme  každé 
dva  roky.  Letos  ho  úspěšně  dokončilo  25 
účastníků. 

Od  doby  Svojsíka  se  změnilo  mnohé  - 
věda,  technika  i  žebříčky  hodnot  lidí.  Svět  je 
složitý a orientovat se v něm je stále těžší, zvlášť 
pro mladé lidi. Občas se zdá, že stále menší část 
společnosti vyznává zdvořilost, poctivost, slušnost 
a  ohleduplnost,  t.j.  hodnoty,  které  nám  skautům 
diktuje náš zákon. 

Jednou z podmínek úspěšného absolvování 
již zmíněného rádcovského kurzu je vypracování 
písemné  práce.  Z mnoha  nabízených  témat  si 
většina  zpracovatelů  vybrala  „Proč  jsem  se  stal 
skautem“.  S kritičností  a  přímostí  typickou  pro 
jejich věk - připomínám, že jim je mezi 13 a 15 
roky - pochybují nad nutností některých tradičních 
skautských  znalostí  a  nad  velkou  přísností 
morálních požadavků. Ze všech prací je však cítit 
radost,  že  jsou  skauty,  radost  ze  zážitků,  radost 

z pestrosti. Oceňují znalosti, dovednosti i samostatnost, které v oddíle získali. Nejvíc však všichni 
shodně  hodnotí  přátelství,  která  v oddílech  navázali  a  která  jsou  opravdu  silná.  Mnoho  prací 
obsahuje i předsevzetí, touhu vést, pracovat a vychovávat. Nejsou to ale prázdné sliby, pisatelé si 
uvědomují náročnost i odpovědnost, která je čeká. To je, myslím, pro současný skauting obrovsky 
důležité a pozitivní. 

Dita Veselá
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Co může skaut nabídnout mládeži? 

Možná, že člověk, který začne aktivně skautovat, bude moci po pěti letech sám přenocovat 
v lese jenom se spacákem a nožem. Ale možná taky, že ne. Jde o to, jak bude takový člověk ke 
skautingu  přistupovat.  Může  se  naučit  zodpovědnosti  za  sebe  i  druhé,  může  získat  zdravou 
sebedůvěru, může toho moc, ale taky nemusí. Může se naučit vázat spoustu uzlů, může se naučit 
poznávat stromy (zrovna mně se tohle teď hodí, znám jich nejvíc z celé třídy, heč), ale zase nemusí, 
nemusí a zase jednou nemusí. Spousta věcí se mu může v životě hodit, třeba zdravověda (a určitě 
by se toho dalo najít mnohem víc), záleží zase na postoji. Pokud člověk například od dopravní 
nehody uteče, měl by se nad sebou zamyslet. To by skaut udělat neměl. I tohle se člověk může 
naučit.  Pokud ovšem chce.  Vyplývá mi z toho, že skautem by se měl  stát  jen člověk,  který se 
skautem stát chce. Podle mě je hloupost, když rodiče děti do skautování nutí. Stejně tak, když vlče 
po pár schůzkách zjistí, že se mu to nelíbí, je zbytečné ho přemlouvat. Skauting nabízí hodně, záleží 
na jednotlivci, co si vybere. Může se dohodnout s kamarády z oddílu a o víkendu vyrazit třeba na 
vodu, nebo upravit klubovnu, ale nemusí. Místo toho může sedět doma, hrát na počítači nebo si 
někde šlehnout. Skaut tohle nedělá. Skautský život ho zaměstná natolik, že na takovéhle věci nemá 
čas. A ani je nechce dělat. Spousta z nás ani jako skauti nevypadá. Když je někdo potká na ulici, asi 
ho  nenapadne,  že  je  to  skaut.  O  to  větší  je  překvapení  nezasvěceného,  když  to  „praskne“. 
Vzpomínám si na jednoho z nás, když jsme onehdy cestovali z expedice Ještěd-Sněžka a on musel 
projít přes město ve skautském kroji. Styděl se za to. Za to, že je skaut, že jde městem v kroji. Já 
jsem na to hrdý. On skautem už není, já jsem. Jsem hrdý na to, že umím to, co umím, že jsem 
takový, jaký jsem, a doufám, že takový zůstanu. 

Je škoda,  že skauting se pomalu ale jistě dostává na okraj zájmu veřejnosti.  Snad se to 
změní, ale možná taky ne…záleží jen na nás. 

Pirát

Nestyďme se, že jsme Češi…

Již dvanáctý rok žijeme opět v demokracii,  ve které můžeme bez obav říkat svůj názor, 
svobodně podnikat, volně cestovat a využívat všechno to, co nám demokracie poskytuje. Žijeme v 
takové demokracii, za jakou bojovali naši legionáři v první světové válce a za druhé světové války 
pak naši  vojáci v zahraničních armádách. Víme, jak radostně byl vítán 28. říjen v roce 1918 a 
pamatujeme se, že v listopadu roku 1989 jsme také my radostně cinkali klíči. Ovšem to bylo. Dnes 
na to už bohužel poněkud zapomínáme. Procházíme-li v některý významný, státem uznávaný den 
naším městem, zjišťujeme, že historie většině našich občanů už nic neříká, neboť by jinak radost 
nad novou demokracií, ukončením války, svátkem patrona naší země a pod. projevili vyvěšením 
státní vlajky. Naše státní vlajka je hezká a její svěží barvy by v takový den prosvítily nejen naše 
ulice, ale vnesly i pěknou pohodu do našich duší. Nestyďme se, že jsme Češi, nestyďme se za své 
vlastenectví,  nestyďme se za svou vlajku a slibme si,  že se polepšíme, že už napříště v každý 
vhodný nebo významný den své domy vlajkami vyzdobíme.

Vladimír Drholec
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Jaké to bývalo v drogeriích

Zajímavé vyprávění o tom, jak vypadalo před téměř 100 lety tajemné prostředí drogerií, 
sepsal pan Antonín Kubánek. Řadu let byl zaměstnán v obchodě p. Hníka, jehož jméno znalo široké 
okolí i místa vzdálenější. Firma Hník byla výrobcem tehdy proslulého léčivého likéru Ventrikulínu - 
starší  Turnováci  si  na  něj  jistě  pamatují.  Vyprávění  bylo  napsáno  v  roce  1966  a  čtenářům 
předkládáme jeho část.

Je jistě už málo pamětníků, kteří by si živě dovedli představit, co znamenala drogerie před 
první  světovou  válkou.  Její  tehdejší  všestrannost  a  zase  výlučnost,  určitá  vážnost  všech  tříd 
zákaznictva jí projevovaná a podivuhodná důvěra i obliba, kterou si získala, především drogerie 
venkovská. Říkalo se tehdy, že drogerie je zlatým dolem. Bylo na tom trochu pravdy. Jistě se však 
jím nestala předražováním, ani chytráctvím, ani pochybnými praktikami. Lidé chodili do drogerie 
rádi, že se jim tu vycházelo všemožně vstříc, že jim byly poskytovány rady všeho druhu, ať už šlo o 
nějaké  lehčí  zranění  nebo bolesti,  špatné  trávení,  kašel  nebo  rýmu.  Hlavně  ženy se  drogistovi 
svěřovaly s nejrůznějšími svými potížemi. Venkovský drogista byl pokládán za jakéhosi vševěda se 
znalostmi až tajemnými. Lékař a lékárna byly považovány za jakési nejposlednější instance - říkalo 
se - před posledním pomazáním. Drogista však ničím podobným nikdy nestrašil. Chodívalo se k 
němu spíše jako k blízkému příteli, stojícímu mimo všechny komplikace a všechno neštěstí. Byl 
také polovičním zvěrolékařem. Měl  své předpisy na fluidy a  prášky pro dobytek i  pro domácí 
zvířata. Zahrádkářům prodával hnojiva (prodával je i rolníkům) a všechna zeleninová a květinová 
semena. Pro řemeslníky měl na skladě nejrůznější  materiál,  mezi svými zákazníky měl i  menší 
místní továrníky. Poskytoval rady tenkrát ještě nemnohým fotoamatérům, vlastně tento sport byl 
drogeriemi právě zaváděn. Co všechno bylo v drogeriích k dostání! Drogerií bylo poměrně málo, o 
konkurenční boj nikdo nestál. Byla to doba, kdy snášenlivost žila plně heslem: Přej a bude ti přáno.

Bylo to v krásném ránu jarního dne roku 1909, když se svým otcem a otcem mého šéfa (byli 
jsme  rodáky)  jsme  se  blížili  tenkrát  dosti  ztichlou  hlavní  ulicí,  vedoucí  z  nádraží  do  středu 
okresního  města.  V  oblouku  ulice,  přímo  proti  nám,  náhle  vystoupila  fronta  jednopatrového 
zeleného domu, hrdě nesoucí po celé délce střechy metr vysoký nápis: Drogerie Ph. Mg. Fr. Hníka. 
Dům byl nápadný svou více než dvacetimetrovou délkou a ač polovinou své délky uhýbal do ulice 
už méně významné, stál na místě pro obchod v celém městě nejvýhodnějším. Když můj šéf kolem 
roku 1900 koupil jednu ze dvou živořících drogerií v Turnově, prodal prý během zimy celých deset 
balíčků čaje. Když jsem já u něj nastoupil v roce 1909, objednával čaj přímo z Oděsy, tři až čtyři 
originální bedničky. On sám naučil lidi čaj pít. Byl skvělým organizátorem. Měl odvahu, ale také 
správné tušení, na kterou strunu udeřit, aby souzvuk byl správný. Na týdenní trhy před vánocemi 
dal  uvařit  kotel  čaje  a  každý  zákazník  byl  podělen  číškou  dobře  slazeného  čaje  s  rumem. 
Samozřejmě, že nebylo žádného, komu by nezachutnal, a bylo jich mnoho, kteří čaj ještě nikdy 
nepili. To se opakovalo i v příštím roce. Během několika let byl čaj zasílán do drogerie přímo z 
Oděsy  firmou  Bratří  Popov.  Originální  bedničky  s  nákladními  listy  byly  vystaveny  celou 
předvánoční dobu ve výkladní skříni. Později k nim přibyla i další reklama - rozsvěcující a zhášející 
se  písmena po celé  délce portálu,  hlásající  nejlepší  jakost  Popov čaje.  Byla to  první  elektrická 
reklama toho druhu v Turnově, a dlouho jediná. Mé přijetí bylo velmi přátelské a hned týž den jsem 
byl zasvěcován do všech tajů tehdejší drogerie.

Pracovní doba nebyla tenkrát ideální. Počet pracovních hodin v obchodech nebyl žádným 
zákonem stanoven. Drogerie se sice snad všude zavíraly ve 20 hodin, ale pracovalo se po uzavření 
dál.  Doplňovaly  se  zásuvky,  dolévaly  broušené  expediční  lahve,  vyráběly  se  masti  a  mazání, 
míchaly se kapky a různá koření a vybalovalo se došlé zboží. Bylo málo dnů, v nichž jsme skončili 
v 21 hodin. Ani šéf se práci nevyhýbal a laborantů v drogeriích nebylo. Prodejní místnost byla 
rozsáhlá. Při trzích se do ní pohodlně vešlo až třicet lidí, v neděli, kdy se obchod zavíral v 11 hod. 
dopoledne,  namačkalo  se  jich  tam padesát.  Zákazníci  pak  odcházeli  domovní  chodbou.  My za 
pultem jsme měli pořádnou honičku, abychom ve 12 hodin mohli za posledním zákazníkem zavřít 
dveře. Taková byla neděle a všechny zasvěcené svátky v letech před první světovou válkou. Jen 
třikrát za rok se obchod zavíral na celý den. Na hlavní svátek vánoční a velikonoční a na Nový rok. 
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Štědrý den byl dnem závodění v běhu, když i sloužící byli zapojeni do nepopsatelných dostihů. Na 
odjezd domů nebylo ani pomyšlení. Štědrovečerní večeře byla slavena s rodinou magistra a celým 
personálem společně. Nemohu nepřipomenout, že večeře byla bohatá, bohatá byla i nadílka.

Nebylo drogisty, který by nevyráběl nějaké speciality: krém na pleť,  brilantiny,  vody na 
holení,  vodičky  na  kuří  oka,  cídidla  na  skvrny,  na  kovy,  na  nábytek,  na  podlahy,  lesní  vůně, 
pečivové prášky a jiné a jiné. Někteří své výrobky inzerovali a dávali do komise zástupcům. U nás 
mimo mnoha jiných se vyráběla žaludeční specialita „Ventrikulín“, a to ve velkém. Magistr měl pro 
tento skutečně cenný a lahodný likér chráněnou značku. Po celém Českém ráji ve všech hostincích a 
restauracích  byl  stále  žádaný,  a  když  se  sám  magistr  s  ním  rozjel  do  větších  českých  měst, 
objednávek se sešlo tolik, že po mnoho dnů jsme měli práci až dlouho do noci. Ploché lahve měly 
pěknou úpravu i formu, jakost výrobku dostala zlatou medaili na výstavě ve Zbraslavi, myslím že v 
roce 1904, jež  byla  na vinětách náležitě uplatněna a  vévodila  na nich jako velké vyznamenání 
světových  výstav.  Nemíním  tím  toto  zbraslavské  vyznamenání  nějak  zlehčovat.  Před  šedesáti, 
sedmdesáti roky se začal národ teprve hospodářsky probouzet. V záplavě cizích výrobků byly to jen 
ohníčky vlastní podnikavosti a nebylo všem dopřáno, aby se rozhořely do plných plamenů. Ale 
začít  se  nějak  muselo  a  začátky  jsou  vždy  neurčité  a  skromné -  a  dnes  se  nad  nimi  mnohdy 
usmějeme.

Výroba Ventrikulínu byla dosti složitá a 
uvádím-li  o  něm  a  také  o  výrobě  větší 
počet řádků, jistě tím neprozrazuji žádné 
výrobní  tajemství,  tím spíše,  že  se  dnes 
nikdo o podobnou výrobu nepokusí a ani 
pokusit  nemůže.  Chci  jen  podrobně 
vykreslit obraz, co všechno drogerie před 
první světovou válkou znamenaly, tehdejší 
život v nich, že to byly malé výrobny a ne 
špatné,  a  je-li  dnes  uznávána  práce jako 
první hodnota v životě člověka, mohu říci, 
že  se  tenkrát  v  drogeriích  pracovalo 
svědomitě  a  daleko  pilněji  než  by  se 
předpokládalo.

Ventrikulín se vyráběl dvakrát do roka a 
jedna  dávka  obsahovala  asi  3  000  litrů. 
Vstávalo se ve 4 hodiny ráno. Nejdříve se 

řádně prometl komín prádelny na dvoře, v níž byly dva veliké měděné kotle na vaření sirupu, pro 
ten účel do zlatova vydrhnuté. Sekaly se homole cukru (bylo jich na padesát) a počalo se s vařením. 
Sirup se nosil v konvích do největšího sklepa, v jehož středu stály v řadě čtyři velké sudy, každý o 
obsahu asi 1 000 litrů. Jeden sud vždy zůstával plný pro expedici a tři další byly připraveny pro 
novou  várku.  Bylo  výsadou  titulu  magistra  pharmacie,  že  mohl  svůj  výrobek  obohatit  dvěma 
léčebnými extrakty: condurangovým a chininovým. Bylinných extraktů v likéru bylo více, ale ty 
dva  určovaly  chuť,  jakost  a  předpokládaný  účinek.  Likér  byl  zbarven  borůvkovým  vínem  v 
množství asi jedné čtvrtiny celého obsahu likéru. Víno jsme si vyráběli sami a bylo tak výborné 
jakosti, že bylo žádáno celým okruhem zákazníků. Každý v okolí věděl, že kupujeme borůvky, a o 
trzích (bývaly dva v týdnu) v době zrání borůvek jsme jich měli v síních celé bedny. Mělnicím 
strojkem  se  rozmačkaly,  v  dostatečně  velkém  lisu  se  vylisovaly  a  získaná  šťáva  s  troškou 
aromatického  koření,  zředěná  cukrovým  roztokem,  se  nechala  ve  větších  sudech,  opatřených 
kvasnými trubičkami na dvoře, kam se nejvíce opíralo slunce, do podzimu kvasit. I ořechová násada 
byla vlastní výroby, jako většina násad jiných. Skleněné balóny s nimi zaplňovaly celý jeden sklep, 
právě ten, nad kterým stála sousedova budova. Výroba jedné várky trvala celé dva dny a všichni 
jsme si oddechli z plných plic, když navečer druhého dne celé vaření skončilo.

Už jsem se zmínil, že se likér stal v celém Českém ráji populární a jak byl žádán. Na mnoha 
místech, předně u nádraží, upozorňovaly na něj reklamní tabule, v restauracích i hostincích byly 
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všude  vyvěšeny  reklamní  plakáty.  Český  ráj  se  v  těch  dobách  stal  objevem,  začínal  plně  žít. 
Turistický ruch se zde rozvinul do překvapující šíře, zatím co dříve byly především navštěvovány 
Prachovské skály. Byla vybudována Riegrova stezka, Kozákov měl dostat Riegrovu mohylu. Byly 
objeveny  Drábské  světničky,  Malá  Skála  s  celým  svým  romantickým  okolím,  tak  dlouho 
opomíjeným, a mnoho jiných míst. Jako se dnes jezdí k moři a pobyt u něho je nejvyšším stupněm 
turistiky, tenkrát to byl Český ráj. (Jak jsme byli skromní!) Kdo ho neprošel, nebyl turistou. Kraj 
měl tolik zajímavost! Prý jednou z nich byl i Ventrikulín. Řekl nám to turista-profesor z Prahy, 
ostatně gymnazijní spolužák mého šéfa: „Vždy začínám při svých cestách po Českém ráji první 
jeho zajímavostí-Ventrikulínem.“

Antonín Kubánek

Činnost divadelních ochotníků na Turnovsku a okolí

Činnost divadelních ochotníků lze rozdělit do několika období.
1. období počíná rokem 1810, kdy se v Turnově začalo hrát české divadlo, a trvá až do roku 

1869. V tomto roce byl teprve založen řádný ochotnický spolek. Žádost o povolení této spolkové 
činnosti byla podána prostřednictvím P. A. Marka již v roce 1822. Vyřízení trvalo tak dlouho proto, 
že v Turnově nebyl krajský dohlédací úřad. Již tenkrát působila byrokracie tvrdě.

2.  období  začíná  založením  ochotnického  spolku  na  podzim  roku  1869,  kdy  byly 
místodržitelstvu do Prahy předloženy stanovy ke schválení. Potvrzené stanovy byly vráceny 18. 
prosince 1869 a tím byl spolek schválen. Tento den je tedy považován za den založení „Spolku 
divadelních ochotníků“ v Turnově.  Teprve v roce 1906 byl  spolek pojmenován podle slavného 
turnovského rodáka a zakladatele ochotnického divadla v Turnově na „Ochotnický spolek P. A. 
Marka“. Toto období bylo obdobím velkého divadelního rozmachu. K tomu přispělo v roce 1874 
dostavěné  Záloženské  divadlo,  později  nazvané  „Městské“.  Vzorem  bylo  pražské  Prozatímní 
divadlo.

3.  období  je  od  roku  1906  přes  válečná  léta  až  do  roku  1951,  kdy  se  spolek  stal 
„Dramatickým odborem Jednotného zemědělského družstva v Turnově“.

4. období je od roku 1953 do současnosti. Jak čas kráčel, měnilo se i začlenění divadelních 
ochotníků do různých organizačních forem. Od počátku roku 1953 se spolek stal „Dramatickým 
odborem domu osvěty“, později pak členem „Jednotného klubu pracujících“. Po roce 1989 pak 
součástí kulturního zařízení Městského úřadu, nazvaného „Turnovské kulturní středisko“.

V našem kraji, t. j. v rozsahu bývalého okresu turnovského, byly po první světové válce 
divadelní ochotnické spolky na všech větších vesnicích, např. v Bělé, v Klokočí, Jeníšovicích, na 
Bukovině u Dolánek, v Mašově, Přepeřích, Ploukonicích, na Všeni, Hodkovicích, Českém Dubě a 
dalších obcích. Tyto spolky byly pak sdruženy v rámci „Ústřední matice divadelních ochotníků 
československých“ - ÚMDOČ v divadelní „Okrsek Český ráj“. Předsedou okrsku byl tehdy pan 
Václav  Vysůček,  ochotník  tělem  i  duší.  V  rámci  okrsku  byly  pořádány  divadelní  přehlídky 
ochotnického divadla. Vítězové pak hráli na Jiráskově Hronově, celostátní přehlídce, která se koná 
doposud.  Členové  jednotlivých  spolků  se  vzdělávali  v  -divadelních  školách  1.  až  3.  stupně  a 
podrobovali se zkouškám. Organizátorem byla ÚMDOČ. Na těchto školách přednášeli vynikající 
divadelní odborníci.

Koncem roku 1943 byla výborem ochotnického spolku ustavena devítičlenná komise pro 
přestavbu a přístavbu divadla pod heslem „Akce Turnov sobě“. Na základě mnoha výzev byla po 
delší době shromážděna částka přes 1 milion korun československých. Komise již zadala architektu 
Freivaldovi (staviteli hronovského divadla) vypracovat návrh plánu na přístavbu našeho divadla. 
Plán byl vypracován, ale k přístavbě již nedošlo. V roce 1953 po měnové reformě shromážděná 
částka jako vázaný vklad propadla ve prospěch státu. Ani na údržbu divadla nebylo z této částky nic 
uvolněno. Plány jsou snad někde archivovány.
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Od roku 1934, kdy jsem prvně stanul  na prknech našeho krásného divadla,  působila  ve 
spolku řada vynikajících členů, pracujících v různých oblastech ochotnické práce - herci, režiséři, 
techničtí pracovníci.

Dovolte, abych některé z nich vzpomenul.
Odborný učitel Otakar Fiala, předseda spolku od 5. 

6.  1940, vytvořil  mnoho zdařilých divadelních postav.  Ve 
hře  Jaroslava  Vrchlického  „Noc  na  Karlštejně“  zahrál 
mistrně krále Karla IV.. Královnu Elišku sehrála skvěle paní 
Marie Červená. Tato hra neměla premiéru v Turnově, ale v 
libereckém divadle 30. 6. a 1. 7. 1945. Bylo to první české 
představení v tomto divadle po skončení války. Další zdařilá 
postava,  kterou  O.  Fiala  vytvořil,  byl  Švanda  dudák  ve 
stejnojmenné hře J. K. Tyla, sehrané k 70. výročí otevření 
turnovského divadla.  Jeho partnerem v této  hře  byl  Josef 
Chundela  v  roli  Kalafuny,  Ladislav  Petrnoušek  v  roli 
Vocílky.  Dorotku  sehrála  Marie  Štrynclová,  Suliku  Marie 
Šmucrová,  Rosanu  Zdeňka  Sajícová.  Hudba  Karel  Knop, 
režie K. Sajíc. Divadelní kritika hodnotila toto představení 
po všech stránkách velmi vysoko. Stojí též za zmínku, že 
25.  října  1958  byla  sehrána  tisící  premiéra  turnovských 
ochotníků za 148 let. Byla jí činohra J. K. Tyla Kutnohorští 
havíři v režii M. Hubálka. V této hře si zahrála většina členů 
ochotnického spolku.

Pro úplnost je třeba připomenout činnost ještě dalších členů. Herci Karel Beran, Jan Durych, 
Josef Hofman, Václav Chundela, Vojtěch Ron starší i mladší, Bohouš Kalina, Václav Šenfeld, Karel 
Valha,  Marie  Lukešová,  Marie  Klápšťová  a  její  dcera  Helena  Brožková,  R.  Chundelová  a  M. 
Cvrčková.  Byli  ještě  další  členové a  členky,  kterým byly  svěřovány podle  charakteru postav a 
potřeb režisérů různé divadelní role. Je třeba se zmínit o členech, kteří se věnovali nejdůležitější 
oblasti  v  divadelnictví,  a  to  práci  režijní.  Nejčastěji  režírovali:  Vilém  Čeryn,  Karel  Sajíc, 
uměleckým jménem K. Klen, Josef Stehlík, Mirek Hubálek, Karel Zakouřil, Václav Prádler, Mirek 
Haken, MUDr. Ulrych a další, kteří občas vzali břemeno režiséra na svá bedra.

Nedílnou součástí  divadla  jsou  tvůrci  scén.  Byli  to  především prof.  Josef  Řehák,  Pavel 
Homola, Max Laupy, akad. malíř K. Kinský a další, kteří uměli působivé jeviště vytvořit.

K  divadlu  patří  i  nápověda.  Nejdéle,  celých  padesát  let,  tuto  činnost  zvládal  František 
Kučera, později i další členové.

Účesy tvořil Vilém Čeryn, později Hanka Sluková.
Osvětlovačem byl pan Dudek, otec Jaroslava Dudka, později Václav Batlička, který tuto 

práci dělal také přes padesát let.
Kronikářem spolku byl Karel Kinský, který popisoval dění ve spolku do kroniky, která byla 

založena v roce 1863. Jeho vzorným pokračovatelem byl Mirek Haken.
Nakonec jednu veselou historku, o které nebylo při ochotnické práci nouze. Ota Fiala hraje 

ve hře sedláka, který vejde promoklý do světnice. Aby jo byl v reálu, tak jsme jeho kabát postříkali 
vodou. Ota vletí na jeviště, oklepe kabát, kapky vody opravdu odlétaly a pronese k přítomným s 
patřičnou mimikou a gestem „lidičky, venku leje jako z konve“, načež se z hlediště ozve výkřik 
„lidičky, propánakrále, já mám venku peřiny !“. Diváci v hledišti se dobře pobavili. A to je právě to 
správné mistrovství herce, že diváka zcela zaujme a ten s ním vstoupí do děje.

Turnovská  ochotnická  divadelní  činnost  má  v  současné  době  tři  soubory.  Ochotnický 
divadelní spolek Antonín Marek, vedený paní Hanou Pavlatovou, Divadelní studio Antonín Marek, 
vedené panem Petrem Hakenem a Dívčí divadelní spolek Dóra, vedený paní Dagmar Landrovou. 
Turnovští milovníci ochotnického divadla práci těchto souborů dobře znají.

Míla Holas
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Slovo k rodákům

Vážení členové spolku rodáků, snad přijmete se shovívavostí několik vět od dnes už bývalé 
předsedkyně.  Měla  jsem  ostatně  v  této  funkci  vždycky  trochu  trému.  Nastoupila  jsem  po 
dlouholetém a úspěšném předsedovi Dr. Jiřím Šolcovi a to mě zavazovalo. Ve spolku rodáků jsem 
byla už několik let matrikářkou, ale s vedením jsem neměla naprosto žádné zkušenosti.

A problémy se také hned dostavily. Začali nás opouštět činorodí a nepostradatelní členové 
výboru. Nejdříve Mirek Haken pro zdravotní obtíže, potom nám odešel navždy. Přestal docházet do 
výboru Zbyněk Suk, v květnu 2000 také náhle opustil tento svět Jaroslav Hajfler. Přibývající léta a 
neduhy postupně omezily činnost Aleše Svobody.

Přes tyto velké a nenahraditelné ztráty se podařilo díky ostatním členům výboru a přízni 
členské základny činnost  spolku udržet  a posléze i  rozvíjet.  Výbor byl posílen o další  členy,  o 
nápady a názory nebyla nouze. Letos v květnu jsem nedokázala vyhovět požadavkům výboru, asi i 
můj zdravotní stav v předtuše vyslal varování. Tím skončila moje práce ve výboru, ale zůstávám 
nadále členkou a příznivkyní spolku rodáků.

Obracím se na členskou základnu a vůbec na občany Turnova, kteří mají zájem o rozvoj a 
historii  města i  okolí,  aby nejen podporovali  činnost  spolku jako dosud, ale aby i  sami se této 
činnosti účastnili. Nás, starší, síly opouštějí a bylo by neprozřetelné, aby spolek rodáků, který přece 
jen už něco svými snahami dokázal, postupně zanikl.

Děkuji všem, kteří byli shovívaví k mým omylům a chybám a do roku 2002 přeji všem 
hlavně hodně zdraví a životní síly!

Dagmar Jandová

S  lítostí  jsme  přijali  nečekané  rozhodnutí  paní  Jandové  ukončit  několikaletou  velmi 
úspěšnou činnost předsedkyně spolku. Je to pro nás velká ztráta. Nenajde se mnoho lidí, kteří v 
sobě spojují tolik vlastností podmiňujících úspěšnou spolkovou práci - pracovní aktivitu, obětavost, 
schopnost komunikace, rychlé reagování na situaci, široký okruh přátel a známých, na něž je možno 
se spolehlivě obracet se žádostí o pomoc. Takové osobnosti se nahrazují jen těžko a jejich náhrada 
může  být  pouze  částečná.  S  povděkem  konstatujeme,  že  paní  Jandová  se  nadále  účastní  naší 
činnosti, že i v budoucnu budeme moci využívat jejích zkušeností. 

Čeká nás nyní nelehký úkol - najít nového předsedu. Měl by být turnovský rodák či člověk, 
spjatý dlouhodobě s městem; je vhodné podotknout, že funkce předsedy v sobě obnáší značnou 
míru reprezentace. Bude nutné také získat nové, mladší členy, kteří by byli ochotni se účastnit naší 
činnosti. Je těžko předpokládat, že se podaří získat větší počet takových lidí v produktivním věku. 
Mohli by nám však prospět ti, kteří vstupují do důchodu a mají tak přece jen více volného času. 
Uvítáme, kdyby naši členové nám pomohli takové osoby vyhledat.

Výbor
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Z činnosti spolku

Vlastivědné vycházky a  výlety jsou už  tradičně jednou z  forem naší  činnosti,  mnohými 
našimi členy vítanou. V letošním druhém pololetí jsme se pokusili o poněkud nový způsob jejich 
organizace. Byly uspořádány tři akce, při nichž dopravu zajišťovala osobní auta a malý mikrobus. 
Ukázalo  se,  že  při  předpokládaném počtu 30  účastníků  je  tento způsob výhodný.  Auta mohou 
parkovat velmi blízko vytčenému cíli, zvětší se i pohyblivost a možnost vybrat dodatečný objekt 
návštěvy, lépe se i hledají místa k občerstvení. Ukázalo se zároveň, že to má i svá omezení. Pokud 
by počet aut přesáhl 8-10, není možno někdy najít vhodný tak velký prostor k parkování, je nutno 
pak kolonu rozdělit, čímž se výhody vlastně ztrácejí a vzájemné propojení mezi auty je i v průběhu 
cesty obtížnější. 

O našich akcích jsme informovali naše členy i veřejnost v Pojizerských listech - je nutno 
opakovat,  že byly velice zdařilé a  účastníky vysoce hodnocené.  Přispívala k tomu velmi dobrá 
příprava, vlastní organizace a i nezbytná podmínka - počasí. Někde čekalo dokonce překvapení, 
jako tomu bylo při výletu do zámku Dětenice a Starých hradů, kdy v Kopidlně na náměstí probíhala 
oblastní soutěž mažoretek, při výletu na Lemberk se pak mohli účastníci zásobit houbami, které 
letos rostly tam, kde je snad nikdo nepamatuje, kdo chtěl mohl i upevnit své zdraví doušky léčivé 
vody z pramene sv. Zdislavy pod Lemberkem. Napříště se budeme snažit získat pro takové akce 
ještě větší počet našich členů. Pokud se jich přihlásí přes 35, bude asi výhodnější a i hospodárnější 
cestovat autobusem.

Poslední  letošní  cestou  za  poznáním  zajímavých  míst  byl  výlet  do  Liberce  -  tentokrát 
vlakem. Přes  30 účastníků se mohlo v nové knihovně,  která  patří  k  nejmodernějším v Evropě, 
poučit,  jak se  takový kolos řídí,  jaké má vybavení  a  jaké možnosti  poskytuje.  Nezklamala ani 
odpolední prohlídka libereckého muzea. Potěšilo, že mezi účastníky byli i dva studenti gymnázia. 

Velmi  úspěšnou  akcí  byla  přednáška  Dr.  Jana  Šolce  (předsedy  Etického  fora  1999, 
několikaletého poradce prezidenta) o smyslu života ve světle současných událostí. V sále Obchodní 
akademie a Hotelové školy v bývalých kasárnách se sešlo hodně přes sto lidí, což je v dnešní době v 
Turnově zcela neobvyklé (na přednáškách tu bývá 30-50 posluchačů).  Přišlo i  několik mladých 
zájemců z místních škol. Prokázalo se, že přednáška zůstává i při konkurenci jiných mediálních 
prostředků formou dostatečně přitažlivou, v určitém směru nenahraditelnou. Podmínkou ovšem je 
její vysoká úroveň obsahová i způsob její prezentace. A to splnil dr. Šolc dokonale a s noblesou. 
Poděkování patří Městskému úřadu v Turnově, který zařadil přednášku jako volnou část oslav 28. 
října a pomohl k její propagaci. Neobyčejnou vstřícnost prokázalo ředitelství OA a hotelové školy, 
které poskytlo vhodný sál. Mezi účastníky byli i někteří, kteří tuto novou školu viděli poprvé.

O  činnosti  Spolku  bude  podrobně  informovat  zpráva  na  výroční  schůzi  v  lednu  v 
Sedmihorkách. Bude tu i možnost setkat se s přáteli, porozprávět, zavzpomínat. . .

DS

Redakce časopisu vyslovuje dík Městské knihovně, která nám po celý rok poskytuje místo 
ke  schůzkám  výboru.  Dík  patří  i  výtvarníkům  Ludmile  Matoušové,  Zbyňkovi  Sukovi  a  Janu 
Solovjevovi  za  ilustrace  k  tomuto  číslu,  jakož  i  všem,  kteří  do  našeho  časopisu  přispívají  – 
vycházejí nám vstříc s nevšední ochotou.
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Informace členům

Členský  příspěvek  na  rok  2002  budete  mít  možnost  zaplatit  během  členské  schůze  v 
Sedmihorkách  26.  ledna  2002.  Pokud  se  schůze  nezúčastníte,  uhraďte  laskavě  svůj  členský 
příspěvek do konce března 2002 v pobočce České spořitelny a. s. v Turnově nebo v místě Vašeho 
bydliště v hotovosti na běžný účet našeho spolku na číslo 1260857339/0800 a u bankovní přepážky 
oznamte Váš variabilní symbol.

Po zkušenostech z minulého roku jsme se rozhodli, umožnit účastníkům výroční členské 
schůze větší prostor pro vzájemná setkání a osobní rozmluvy. Sál bude tedy otevřen již od 12.00 
hodin s možností oběda. Vlastní jednání začne pak ve 14.00 hodin.

Připravujeme umístění  druhé spolkové vývěsky v Turnově II.  Je  již  zhotovena,  místo je 
určeno a tak doufáme, že občané budou mít ke zprávám o naší činnosti blíže. Ve vývěskách najdou i 
oznámení výročí významných turnováků.

Občané  procházející  parkem  u  letního  kina  si  již  jistě  všimli,  že  u  „Stromu  milenia“, 
vysazeného letos na jaře, byl umístěn velký balvan, k němuž byla připevněna deska. Balvan byl 
obstarán hlavně zásluhou našeho člena p. Loudy. Desku s nápisem vyhotovili p. Válek a Šída ze 
střední umělecko průmyslové školy. Na kámen ji upevnil p. Gábrt. Jim patří náš dík. 

Stromu přejeme, aby těšil svou zelení mnohé příští generace...

Pozvánka

na výroční členskou schůzi
Spolku rodáků a přátel Turnova

Lázně Sedmihorky - sobota 26. ledna 2002 ve 14.00 hodin

Sál bude otevřen již od 12.00 hodin, možnost občerstvení

Trasa autobusu: Nádraží ČD, nádraží ČSAD, Karel IV, 
bývalá masna,Výšinka Granát

Odjezd: 11.30 hod, 13,00 hod od nádraží ČD
Zpět jedou autobusy od 17.00 hodin

Výbor SRPT

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova

V čele redakční rady Milena Šolcová, Skálova 917, 511 01 Turnov,
Jednatel spolku Vladimír Drholec, Komenského 770, 511 01 Turnov,
Číslo účtu SRPT: Česká spořitelna a. s. Turnov, ú. č. 1260857339/0800
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PF 2002
Radostné Vánoce, spokojenost, pohodu a hlavně zdraví 
v novém roce přeje všem lidem dobré vůle Výbor SRPT
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