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Slovo starosty Turnova

Upřímně  jsem  přivítal  nabídku   seznámit  členy  spolku  i  další  čtenáře  s  některými 
informacemi a pohledy  z našeho města.  Přestože mám do časopisu rodáků možnost přispět po 
delší době, myslím si, že není vhodná doba na hodnocení. Důležitější jsou aktuální informace a 
koncepční otázky, které nyní řešíme.

Prioritou aktuálních otázek je zaběhnutí funkčních procesů města po loňských komunálních 
volbách a po zvýšení úlohy  jeho úřadu při reformě veřejné správy. To  lze jednoznačně doložit 
navýšením počtu pracovníků úřadu o 50 na celkových 135 a obnovením role spádového města i pro 
mnoho obcí z okresů Liberec a Jablonec.  Obecně si dále dovolím naznačit, že řešíme neuvěřitelně 
mnoho  konkrétních  kroků  v  otázce  rozhodovacích  mechanismů,  organizačních  řádů,  složení  a 

jednání komisí, rady, zastupitelstva, kompetenčních vazeb, při zahájení výkonů nových činností 
státní  správy a podobně. Zajímavý je současně pohled na nové složení rady i  zastupitelstva. Je 
potřeba pochválit  nové členy, jak se zapracovali,  jak jednáme vstřícně se snahou řešit  otázky a 
posouvat  je  kupředu.  Určitě  budeme mít  uvnitř  městského  systému ještě  dlouho  co  zlepšovat. 
Pohled zvenčí však  podle mě ukazuje, že základní věci fungují tak, jak mají.
  Druhým aktuálním krokem je ustavičná snaha o vyrovnání se s nepříjemnou skutečností, že 
je již půl roku a možná i navždy zastaven přísun peněz pana Horáčka přes jeho nadaci. Je důležité 
upozornit,  že  jsme  v  době  prvních  problémů  po  úmrtí  mecenáše  měli  podepsány  smlouvy  s 
dodavateli  stavebních prací  za  180 mil.  Kč,  z  nichž měla  Nadace B.  J.  Horáčka Českému ráji 
uhradit  přibližně  150  mil.  Kč.  Konkrétní   plnění  na  stavbách  bylo  v  tom  samém  okamžiku 
necelých deset milionů. V Turnově však byly reálně nastartované dva ohromné týmy stavebních 
firem, které měly podle uzavřených smluv postavit kulturní areál Střelnice a smuteční síň. Podle mě 
jsme  udělali  správnou   a  jedinou  možnou  věc.  Zastupitelé  schválili  dostavbu  smuteční  síně  a 
zastavili  areál  Střelnice,  jehož  výstavba  naštěstí  v  té  chvíli  přešlapovala  na  místě,  protože  se 
prověřovaly  podmínky statického založení  objektů.   Potřeba  peněz   na   úhradu všech  nákladů 

smuteční síně a realizaci některých kroků související s přeměnou prostoru U Raka bohužel  zásadně 
omezila nejméně na dva roky jiné investiční aktivity ve městě a mírně navýšila zadlužení města.

Z koncepčních akcí a myšlenek na radnici bych vyzdvihl následující. Připravujeme pro příští 

rok  totální  přeměnu Sobotecké  ulice  a  na  rok  2005  ulice Nádražní.  Obě dvě  akce  přinesou i 
přeměnu jejich okolí  -  v prostoru bývalého podniku Maso Turnov se připravuje výstavba dvou 
supermarketů,  na  Nádražní  ulici   město  bude  prodávat  s  podmínkou  výstavby  podle  našich 
urbanistických a architektonických požadavků dva klíčové pozemky u Drahstavu a za kubistickým 
domem. Ke komunikačním prioritám, které pomáháme připravit, je potřeba zařadit také jižní sjezd z 
nové průmyslové zóny a samozřejmě výstavbu severního obchvatu města - silnice I/10, kde pevně 
věřím v zahájení ze strany státního investora v příštím roce. Jaké další stavby budou prioritou pro 
příští čtyři roky určí zastupitelé na svém květnovém jednání. Dají se očekávat samozřejmě určitá 

forma  výstavby  kulturního  areálu,  zahájení  sportovního  areálu  v  Maškově  zahradě, postupná 
rekonstrukce nemocnice, odkanalizování okrajových částí města, přeměna údolí Stebénky a Jizery 
na  rekreační  zóny,  dokončení  kuchyně na OAHŠ v kasárnách a  mnoho desítek dalších.  Hodně 
očekáváme od koncepčních činností  při  rozvoji  nových bytových zón, regulačních plánů centra 
města a průmyslové zóny na Vesecku.

Na závěr mého jednoduchého výčtu bych chtěl  naznačit, jakých změn k lepšímu se s velkou 
pravděpodobností v letošním roce Turnově dočkáme. Máme před sebou zásadní přeměnu vstupní 
části Koňského trhu, dokončení rekonstrukce klasicistní budovy na Valdštejně, rekonstrukci střechy 
na  historické  budově  SUPŠ,  přeměnu  chirurgického  oddělení  v  nemocnici,  výstavbu  nového 

sportovního hřiště u gymnázia, úplnou přeměnu areálu U Raka,  rekonstrukci schodů na Hlavatici, 
dokončení  rekonstrukce  školičky  v  areálu  III.  ZŠ,  zlepšení  povrchů mnoha  komunikací  včetně 
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Dolánek a mnoho a mnoho dalších .  Privátní investoři  zahájí  viditelnou výstavbu supermarketu 
naproti čerpací stanice firmy Kontakt a dostaví objekty v průmyslové zóně u Ohrazenic.

Máme štěstí, že je Turnov  díky své poloze a aktivitě firem i občanů pulsujícím městem. 
Jsem přesvědčen, že členové Vašeho spolku svými zkušenostmi, ochotou i zápalem řešit třeba jen 
drobné věci pomohou posunout město také o potřebný  kousek dále.

Ing. M. Hejduk

Karel Vik – 120 let od narození (4. listopadu 1883)

Rozhodla jsem se ujmout pro mne nevděčného a těžkého úkolu: pro časopis Spolku rodáků a 
přátel napsat článek k 120. výročí narození svého dědy Karla Vika.

Na  začátku  stála 
otázka, zda jej pojmout jako 
čistě  osobní  vzpomínku, 
nebo se pokusit  o co možná 
objektivní  črtu  o  jeho 
osobnosti. První by bylo pro 
mne  schůdnější,  ale  pro 
čtenáře  asi  málo  zajímavé, 
protože  když  děda  zemřel, 
bylo mi 14 let,  a proto jsou 
moje  vzpomínky  převážně 
dětské a velmi osobní. Děda 
je v nich starý pán v té době 
již velmi špatně slyšící a pro 
potíže s komunikací s okolím 
zcela do sebe uzavřený. Jeho 
duševní život v té době zůstal 
pro  mne  tajemstvím, 
setkávala  jsem  se  spíš 
s prostředím,  kterým  byl 
obklopen.  Kromě  množství 
jeho  malířské  i  grafické 
tvorby  to  byla  specifická 
atmosféra  jeho  ateliéru, 
provoněného  (vyuzeného) 
dýmkou  a  viržinkami, 
smíšená  s vůní  barev,  jeho 
tajuplné  nářadí  na 
opracovávání  dřevěných 
desek  –  řada  speciálních 
dlátek i hrubší nástroje. Teprve po jeho smrti jsem postupně získávala širší obrázek o jeho osobě.

Proto se raději pokusím ubírat druhým naznačeným směrem. Karel Vik nebyl turnovským 
rodákem, pocházel z Hořic v Podkrkonoší, a teprve v roce 1918 po svatbě s Marií Křepinskou, jejíž 
rodinné kořeny tkvěly pevně v Turnově,  se zde natrvalo usadil  a stal  se místním občanem. Byl 
nejstarším potomkem hořického krejčího, který měl vždy „hluboko do kapsy“ a notně se nastaral, 
aby uživil početnou rodinu. Ze strany jeho rodičů bylo proto velkou obětí a v podstatě hrdinstvím, 
že souhlasili s tím, aby jejich nejstarší syn šel studovat „na umělce“, na takovou nesolidní a nejistou 
živnost. Vik byl bez odkladů přijat na Akademii výtvarných umění do krajinářského ateliéru, kde 
zastihl  ještě  žáky prof.  Mařáka.  Byl  přijat  na  základě  zkoušky jako  jedna  z tehdy  povolených 
výjimek,  přestože  nebyl  vlastníkem  maturitního  vysvědčení.  Na  akademii  absolvoval  velmi 
důkladnou a poctivou přípravu, bez ohledu na různé –izmy, jak rád zdůrazňoval.
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Během pražských studií si intenzivně a s chutí doplňoval znalosti ve všeobecném vzdělání. 
Protože byl žákem krajinářské školy, účastnil se pravidelných výjezdů ateliéru do přírody. Častým 
cílem těchto výprav akademie byla v té době Malá Skála, která byla tehdy všeobecně oblíbeným 
cílem letních pobytů pražských umělců různých oborů. Vikovi se tam pro krajinnou romantiku tak 
zalíbilo, že již v době studií zde zapouštěl kořeny a po studiích zde žil až do výše zmíněného roku 
1918. Seznámil se tu s mnoha vynikajícími osobnostmi a navázal zde některá celoživotní přátelství, 
například s básníkem Viktorem Dykem a jeho vzácnou paní. Mimo jiné se spřátelil i s architektem 
Janem  Kotěrou,  který  byl  později  autorem  návrhu  Vikovy  rodinné  vilky.  Vikova  romanticky 
založená duše dala přednost životu v pro něj inspirativní oblasti před Prahou, kypící ruchem ve 
všech tehdy bouřlivě se rodících uměleckých směrech. Vždy dával přednost své vlastní umělecké 
cestě před parazitováním (jak říkal) na těch různých –izmech, které vynalezl někdo jiný. Zda to byl 
šťastný postoj, posoudí jediný objektivní rozhodčí – čas.

Ve svých uměleckých začátcích se převážně věnoval olejomalbě, kromě krajinných motivů 
vytvořil  v té  době  řadu  portrétů.  Pokud  vím  i  v Turnově  se  jich  nachází  řada  v soukromých 
majetcích.

V době blížící se roku 1910 se začal intenzivněji zajímat o grafické techniky, mezi nimiž ho 
zvlášť zaujala technika dřevorytu. První cyklus 12 černobílých dřevorytů „Na horách“ na motivy 
z Krkonoš a Jizerských hor vydal v roce 1917. V témž roce se stal  zakládajícím členem spolku 
grafiků Hollar. Rok 1917 byl pro něj významný i proto, že musel narukovat do 1. světové války. 
Z pobytu v terezínské pevnosti existuje mnoho kreseb (nyní v majetku terezínského muzea) a též 
pozoruhodné dřevoryty (např. „Operace MUDr. Levita“, „Hráči karet“ aj.).

Protože ho příroda obdařila  vysokou postavou a  výborným zdravím,  nachodil  se  během 
života za svými motivy spousty a spousty kilometrů pěšky. Dobře věděl, že mnohá půvabná zákoutí 
a staré chaloupky, jež byly jeho oblíbenými modely, by jinak neobjevil. Mimo jiné patřil i mezi 
první  lyžaře  v Krkonoších  a  Jizerských  horách  (viz  zimní  motivy  cyklu  „Na  horách“,  „Zimní 
pohádka“).

Po technickém zvládnutí  černobílého dřevorytu chtěl  jít  dál  –  začal  ho zajímat  dřevoryt 
barevný. Ale protože vždy, když se do něčeho pustil,  vzal to „zgruntu“, nespokojil  se s úrovní, 
s jakou se u barevných dřevorytů tehdy setkal (inspirace v knize o New Yorku Čechoameričana 
Růžičky, na kterou upozornila Zdenka Hásková-Dyková). Rozvinul techniku o použití více barev 
(až 7)  a  hlavně  překrýváním různých barev  vytvářel  další  odstíny,  čehož  se  do té  doby nikdo 
neodvážil. Zdá se, že se touto cestou ani později nikdo nepustil, čímž se stávají jeho díla po této 
stránce unikátními,  a  rozhodně dosáhl v barevném dřevorytu vysokého technického mistrovství. 
Pokud jde o mistrovství umělecké, necítím se kompetentní ho hodnotit.

Jeho dřevoryty a knihy byly tištěny převážně v turnovské tiskárně Müller a spol. Díky úzké 
spolupráci grafika s firmou a přímo s dělníky a jeho pečlivému dohledu nad každým dílem se mu 
podařilo  sehrát  skupinu  tiskařů,  kteří  dokázali  dodržet  kvalitu  tisku  podle  jeho  představ.  To 
znamená, že i ze strany tiskárny byla kvalita vždy unikátní. Bohužel dnes by tradičním způsobem, 
bez zkušených dělníků a úzké spolupráce autora, zřejmě nebylo možné barevné dřevoryty znovu 
vytisknout, i když původní dřevěné desky existují a jejich kvalita je zachována.

Jeho  nejčastějšími  motivy  byly  krajina  a  architektura,  ta  jednak  lidová,  ale  později  i 
velkolepá  městská.  Díky  oblibě  lidové  architektury  a  krajinných  zákoutí  se  mu  podařilo 
zdokumentovat spoustu prvků, staveb a míst, která již neexistují, a domnívám se, že by to mohlo 
být zajímavé pro místní obyvatelstvo i pro odborníky v tomto oboru.

Za svůj život Karel Vik vytvořil mnoho grafických cyklů, soustřeďoval je do tematických 
knih, které byly vydávány často s velmi kvalitním slovním doprovodem (Z. Wirth, J. Pekař, Anna 
Horáková-Gašparíková – sekretářka T. G. M.). Nemohu jmenovat všechny, proto zmínka jen o těch 
nejvýznamnějších. Samozřejmě zpracoval svůj milovaný „Český ráj“, za války vydal vlastenecky 
pojatou  „Mateřídoušku“  s vlastním  slovním  doprovodem,  kde  zdaleka  nejsou  jen  dřevoryty. 
Umělecky  nejvýznamnější  bylo  ovšem jeho „Slovensko“  doprovázené  textem Anny Horákové-
Gašparíkové. Pracoval na něm zhruba od roku 1928, první vydání vyšlo až po druhé světové válce 
v roce 1946 s předmluvou T. G. M. a dr. E. Beneše. Do roku 1938 každé léto trávil putováním po 
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Slovensku a tvořením podkladů pro svoji knihu. Kromě kreseb a akvarelů si pořídil velkou spoustu 
fotodokumentace,  která  ještě  na  filmech existuje  (nevím,  jestli  je  v použitelném stavu).  V jeho 
snažení  ho  finančně  i  pomocí  písemných  doporučení  podporoval  pražský  bankovní  ředitel 
Bělohříbek.

Součástí jeho publikací byly kromě dřevorytů i jiné grafické techniky, spoře použitý lept a 
akvatinta, v pozdějších dílech hojněji používal kresbu a lavírovanou perokresbu.

Objemově  významnou  součástí  jeho  tvorby  byla  také  drobná  užitá  grafika  –  exlibris, 
novoročenky, diplomy, blahopřání, pro poštu dělal příležitostnou grafiku a rovněž sérii známek, 
které byly m.j. k vidění loni na výroční výstavě turnovského filatelistického spolku. 

Aby  nebyla  opomenuta  jeho  činnost  místní,  zmíním se  ještě  o  aktivním spolupůsobení 
s turnovskými ochotníky, zejména s loutkovým divadlem. Rovněž byl zakladatelem a dlouholetým 
předsedou  místní  odbočky  spolku  výtvarných  umělců  „Dílo“.  Také  byl  člověkem  velmi 
společenským - jeho vilka zažila spoustu významných návštěv, o čemž svědčí i Kniha návštěv, která 
obsahuje originální podpisy mnoha významných osobností té doby.

Mám-li na závěr tuto úvahu nějak shrnout, je zřejmé, že šlo o člověka, který věděl dobře, co 
chce, šel za tím úporně celý život, byl velmi pilný a přesto zdaleka nestihl vše, co měl v plánu. Snad 
v Turnově vzpomínka na něj ještě hned nevybledne.
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Milena Jeřábková, vnučka

O chrámu Narození Panny Marie v Turnově

Nynější chrám Narození Panny Marie jest již novodobá stavba z počátku 19. století. Na jeho 
místě stával kdysi mariánský kostel, který byl klášterním kostelem dominikánského řádu. Profesor 
J. V. Šimák ve svých „Příbězích města Turnova“ uvádí, že kostel i klášter tehdá řádu kazatelského 
byl založen již kol r. 1250 snad při založení města nebo málo před tím při hradbách v sousedství 
hradu – neb snad v hradě samém. 

19.  dubna 1380 vydal  olomoucký biskup Jan IX.  klášteru milostivý list  stran odpustků; 
každému poutníku, který v klášteře vykoná pokání o posvícení neb o svátcích patronů mající oltáře 
v chrámu, dostane se čtyřicetidenních odpustků.

Řádu náležely rozsáhlé pozemky u kláštera i zboží vzdálenější na horní Jizeře, a byly to vsi: 
Vranové, Záblatí, Leštné (Lišný) a Sněhová (Sněhov). Na klášter hojně pamatovali okolní šlechtici i 
turnovští měšťané, kteří za to požadovali modliteb za spásu svých duší a posledního odpočinku 
v kostelních kryptách. Přízní hojných donátorů mohl se skvíti klášter i řád turnovský mezi ostatními 
kláštery v Čechách. 
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A pak se ti  ten obrovitý šíroširý svět
scvrkne do pocitu „DOMA“,

který kvete pohodou a štěstím tak závratným,
že se z toho člověku až točí hlava.

„DOMA“, to je ta cestička mezi poli
vroubená chomáči hvozdíků,

šalvěje, kopretin a pryskyřníků,
„DOMA“, to je ta stráň nad řekou,

lesknoucí se v slunci,
„DOMA“, to je maminka věčně živá,

na stole bramboračka a obyčejný žitný chléb.
„DOMA“ je doma, zázrak nad zázraky,

po modrém nebi plují bílé mraky
a hned před námi se modrá Kozákov,

Napravo Trosky, Hruboskalsko,
za zády Říp, Bezdězy a Rálsko
a kolem dokola krajina utěšená,

zemský ráj to napohled…
Nepřestávám děkovat Ti, můj Pane za to,

že mi tu dovoluješ žít…
Jan Solovjev



Řád dominikánský nejvíce přispěl, že lid se nepřikláněl učení husitskému v počátcích XV. 
století, přestože v jiných krajích moc husitská rostla den co den. Začátkem r. 1424 pobýval Žižka se 
svým vojskem v severovýchodních Čechách. Koncem února zaměřil rychle do turnovské krajiny. A 
již počátkem března padl Turnov – bez valného odporu – do jeho rukou. Klášter s kostelem byly 
zapáleny a mniši svůj odpor zaplatili hroznou smrtí na hranici. Od těch dob zdi kostela i kláštera 
stály v rozvalinách. Bratří kazatelé již do Turnova ani později nepřišli a statky klášterní zabrala 
vrchnost skalská. Téměř půldruhého století ležel klášter a chrám pustý a opuštěný.

Náboženské  poměry  XVI.  století  i  poměry  obecné  obrátily  zřetel  turnovských  občanů 
k rozvalinám chrámu. A s dovolením skalské vrchnosti obec započala s obnovou chrámu. Nemajíc 
sama  dosti  prostředků  štědrostí  Karla  z Wartmberka  a  měšťanů  byl  kostel  „nový“,  též  zvaný 
„hrubý“, odevzdán bohoslužbě. Dům klášterní však nadále zůstal pustý.

7. května 1643 švédští vojáci z armády Torstensonovy pekli chléb v domě od radnice třetím, 
patřícím Václavu Ezdrášovi. Při zatápění pece si tak neopatrně počínali, že chytla sláma, na níž 
vojáci lehali. Pro dým otevřeli okna – oheň průvanem se rozšířil, zasáhl krov a okolní domy. Na 
hašení nebylo pomyšlení, neboť nebylo vody v kašně. Vítr pak byl mocnou posilou plamenům, jimž 
padlo za oběť 116 domů, dům radní a taktéž „hrubý kostel“. Plná čtyři léta zůstal kostel v troskách. 
Teprve obrácením desátků z libuňské fary a dary jednotlivců byl obnoven po r. 1647.

20. dubna 1707 vznikl oheň nedaleko nového chrámu Panny Marie. Ač ohni padlo téměř 
celé město, „nový chrám“ stojící blízko počátku ohně byl ušetřen. 

Na poděkování za ukončení hrozné nemoce, která v městě řádila v roce 1756 a i na jaře 
1757,  věnoval  magistrát  turnovský  na  jaře  t.  r.  30  liber  těžkou  voskovou  svíci  do  chrámu 
Mariánského.

V posledních letech života císaře Josefa II. hrozila zkáza kostelu mariánskému. Zub času byl 
příliš  patrný  na  nedosti  důkladné  stavbě  a  chrám  vyžadoval  mnohých  oprav.  Obec  se  snažila 
vzácnou památku zachrániti a podala o nákladné opravě zprávu krajskému úřadu. Tomuto zdál se 
však náklad příliš vysoký a i prý nepoměrný a podal proto zprávu dále k císařskému dvoru. A tak 
místo schválení oprav přišel r. 1789 do Turnova císařský rozkaz, aby mariánský chrám byl uzavřen, 
odsvěcen a proměněn ve vojenské skladiště. 

Císařský rozkaz byl překvapením pro obecní správu i obyvatelstvo města. I byla podána 
prosba  k císaři  a  zároveň  byl  požádán  turnovský  rodák  P.  Fortunát  Durych,  toho  času  dvorní 
bibliotekář, aby užil svého vlivu a rozkaz císařský byl odvolán. Však ani nejdůtklivějším prosbám 
Durychovým nebylo vyhověno a pouze smrt císaře Josefa II. (20. 2. 1790) dala naději, že nový císař 
bude prosbě přístupnější.

A naděje  nebyla  marnou  –  neboť  opravdu  se  podařilo  F.  Durychovi  u  nového  císaře 
Leopolda vymoci, že 14. června 1791 byl 
rozkaz císaře Josefa II. zrušen a mariánský 
chrám opět bohoslužbě měl býti odevzdán, 
ne však dříve až bude přiměřeně a podle 
potřeby opraven.

O třicet let později 11. srpna 1821 
hrabě František Adam z Valdštejna prodal 
své  hruboskalské  panství  někdejšímu 
úředníku  svého  otce  Janu  Lexovi,  nově 
jmenovanému  rytíři  z Aehrentálu.  Koupí 
stal se on i novým patronem turnovských 
chrámů.

Nedostatečná  oprava  mariánského 
chrámu r. 1791 nezachránila jej na dlouhý 
čas.  V době,  kdy  nový  majitel  přejímal 
panství, byl chrám opět velmi sešlý a bylo i 
nebezpečné v něm přebývati.  I  rozhodl se 
nový patron postaviti na jeho místě novou 
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velikou stavbu chrámovou.  Zvláštní  komise prohlédla stavbu a  seznala její  veliké nedostatky a 
rozhodla  se,  aby  chrám  byl  uzavřen.  V poslední  den  roku  1823  přenesl  turnovský  děkan  ve 
slavnostním procesí z mariánského kostela sanctissimus a drůžičky obraz Panny Marie do chrámu 
sv. Mikoláše. Potom za upřímného pláče a nářku byl kostel Panny Marie navždy uzavřen.

4.  února 1823 zemřel  majitel  panství,  který v závěti  svému synovi  odkázal  i  povinnost, 
kterou on sám na sebe vzal: pečovati o postavení důstojného chrámu Páně. Na jaře t. r. byl kostelní 
nábytek,  sochy,  oltáře  a  j.  kostelní  předměty  odneseny a  činěny přípravy ke  zboření  starého a 
postavení nového kostela. Po schválení plánů počal se 8. dubna 1825 starý chrám bourati. Když se 
došlo k základům, byly nalezeny 6. května t. r. dvě cínové rakve s tělesnými pozůstatky bratří rytířů 
Jana a  Karla z Wartmberka.  Rakve byly uloženy nejprve do klášterní krypty,  později  na žádost 
hraběte Krist. z Valdštejna převezeny do valdštejnské hrobky v Mnichově Hradišti.

Již 25. června 1825 položil syn zakladatele základní kámen příští budově chrámové. K práci 
při bourání i stavění přicházelo – po práci dělníků – občanstvo na pomoc a pracoval chudý i bohatý, 
ženy i děti dobrovolně až do tmy. A pracovali „jako lvové“, takže více práce za tu chvilku udělali 
než  dělníci za den.

Z „Mašovské kroniky“ se dovídáme, že pro tento chrám lámala se opuka za kaplí sv. Jana u 
Turnova k věčné památce od sedmi skutečných Andělů:

„Z panstwj Rohozeckýho ze wsi Wohrazenic byli wywoleni lomaři, které k božj slawě toho 
chrámu skrz požehnánj toho wystawenj chrámu sedum osob stegného přjgmenj se nazýwali: to gest  
přjgmenjm  Andělé  a  též  také  přiwážel  tu  forotu  sedlák  přjgmenjm  Anděl,  které  skutečně  
wyznamenané gest“.

Pro nedostatek odborných sil stavba nepokračovala tak, jak si dárce přál. Teprve když našel 
pražského architekta  a  stavitele  Hausknechta,  stavba  pokračovala  rychleji.  Když  však  zdi  byly 
vyhnány do výše, tu bylo shledáno, že pro nedostatečnou hloubku základů věž se odděluje od lodě 
chrámové a kloní se na stranu.

Byl proto povolán odborník z Prahy, který po dohodě se zakladatelem dal kopati  u věže 
hluboko pod základy a do každého rohu dal zapustiti 20 centů železa a na to velké kvádry, které 
vozili až z Kotelska. Stálo to 19 000 zlatých.

Následujícího  roku 19.  února  1843 zemřel,  aniž  se  dočkal  zakončení  stavby,  zakladatel 
mariánského chrámu Alois Lexa z Aehrentálu a byl nesen přes Turnov u veliké slávě.

Až deset let po jeho smrti, r. 1853, byla stavba chrámu Narození Panny Marie ukončena.
11.  září  1853  byl  slavnostně  vysvěcen  litoměřickým  biskupem  Aug.  Barth.  Hillem  za 

asistence 91 kněží.

Událost byla to nadobyčejná a sláva veliká. 
Slavnosti,  která  trvala  od  7  hodin  ráno  až  do  4 
hodin odpoledne, byli přítomni patron chrámu Jan 
svob. pán z Aehrentálu, kníže Kamil Rohan, hrabě 
Thun-Hohenstein,  místní  státní  úřady,  městské 
úřady, úřednictvo z panství a nesčíslné davy lidu. 
Slavnostní  kázání  měl  Petr  Krejčí,  metropolitní 
kanovník v Praze, bývalý děkan turnovský.

Tak  konečně  chrám  –  ač  v lodi  dosud 
neupravený  a  kostelním  nábytkem  neopatřený  – 
byl  po  30leté  stavbě  vysvěcen.  Hostina  pro  75 
účastníků byla na děkanství na náklad patrona. Pro 
ostatní  hosty  –  na  náklad  téhož  –  v panském 
pivovaře (později pivovar Táborských).

U  příležitosti  vysvěcení  mariánského 
chrámu  byl  vydán  příležitostný  tisk  velikosti  40. 
Jest to básnicky podaná „Pověst o chrámu Marie 
Panny v Turnově“.
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Byla dedikovaná veleurozenému Pánu, panu Janu Lexovi  svobodnému Pánu z Aehrentálu, 
pánu na Hrubé Skále, Doxanech atd.

Autorství se připisuje Antonínu Markovi, libuňskému jemnostpánu. Tištěna je ve dvorské 
knihtiskárně Synů Boh. Haase v Praze.

Zkráceno podle K. Kinského

Kostel sv. Josefa – místo letních koncertů

V minulém  čísle  Našeho  Turnova  jsme  psali  o  koncertech,  které  jsme  v loňském  roce 
připravili v nově opraveném kostele sv. Josefa na Hrubé Skále.

Zájem, pochvalná hodnocení a pěkná návštěvnost vede výbor SRPT a obecní úřad v Hrubé 
Skále k myšlence pokračovat i letos v jejich pořádání. Předpokládáme, že bychom připravili čtyři 
koncerty v průběhu letních měsíců, vždy v sobotu od 17 hodin. První bude 21. června, kdy uvítáme 
jaro  s Komorním  smíšeným  pěveckým  sborem  Musica  Gaudens  z Mnichova  Hradiště.  Další 
koncerty budou následovat nejspíše ve dnech 12. července, 16. a 30. srpna.

Jistě nebude na škodu seznámit naše čtenáře s historií výstavby kostela. Kostel sv. Josefa 
nepatří  ke  kostelům  starým.  Valdštejnové  započali  s výstavbou  kolem roku  1800.  Do  té  doby 
obyvatelé  zámku  včetně  panstva  jezdili  na  mše  svaté  do  poměrně  vzdálených  Přáslavic,  což 
příjemné zrovna nebylo. Stavba kostela na Hrubé Skále měla tedy zcela prostou příčinu. Už roku 
1813  sem  byla  převedena  farnost  z Přáslavic,  kde  byla  fara  zrušena.  Tato  obec  byla  citelně 
poškozena  nakonec  i  tím,  že  v roce  1830 byla  přestěhována  škola  nejprve  do  Sedmihorek,  po 
několika letech pak do Doubravice. Jednalo se dokonce o tom, že přáslavický kostel bude zbořen. 
Toto vše se samozřejmě občanům obce nelíbilo a došlo k místní malé bouři v roce 1860. Spory 
s panstvím došly až ke hrozbě vystoupení z katolické církve. K tomu nedošlo, avšak tento spor se 
stal ve své době obecně známým a zabývaly se jím i tehdejší celonárodní noviny – „Národní listy“ a 
„Svoboda“. V soudní dohře vynesl soud osvobozující rozsudek, i když státní návladní navrhoval 
pro několik občanů několikaměsíční vězení. Kostel však bohudík zbořen nebyl. 

Známý  spisovatel  Miroslav  Ivanov,  který  luští  historické  plně  nevyřešené  problémy,  se 
domnívá, že kostel na Hrubé Skále může mít podíl na vzniku Rukopisu královédvorského.

Tuto svou domněnku vysvětluje takto: 1815 byl v hruboskalském kostele slavnostně zasazen 
český  náhrobek  K.  J.  Valdštejna,  který  si  do  svého  jména  připojoval  i  historizující  příjmení 
Vartenberk.

Zámeckým kaplanem byl tu tehdy Antonín Marek. Je velmi pravděpodobné, že k slavnosti 
pozval  své  přátele,  s nimiž  ho  pojilo  vřelé 
obrozenecké  úsilí.  Mezi  ně  patřil  i  Václav 
Hanka,  hlavní  falzifikátor  Rukopisu. 
Romantická  krajina  mohla  být  inspirací 
Hankovi, který sem zasadil proslulou báseň o 
pobití Sasíků a tento falzifikát pak zařadil do 
13.  století.  Je  namístě  se  i  zmínit,  že  obraz 
v turnovském  muzeu  tedy  může  mít  vztah 
k hruboskalskému kostelu, a dodat, že deska 
K. J.  Valdštejna se dodnes nachází vlevo za 
oltářem.

Při nedávné opravě kostela byl značný 
podíl nákladů získán z Nadace B. J. Horáčka. 
Byly opraveny i varhany. Vznikl tak objekt, 
který jistě vzbudí pozornost mnoha návštěvníků Českého ráje. Jak ukázaly loňské zkušenosti, je 
vhodný pro komorní koncerty, které si všichni pochvalovali.

Informační skříňky SRPT vás budou informovat o náplni jednotlivých koncertů, oznámení 
přinese i tisk. Přijďte – jistě nebudete zklamáni.
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A. Kuchařová

Granát Turnov – družstvo umělecké výroby

Existují měřicí přístroje, které dokážou změřit pro laika až neuvěřitelné věci. Mnoho lidí už 
ví,  že  lze  například  změřit  sledovanost  televizních  pořadů,  sebemenší  seismologické  otřesy  na 
nejvzdálenějších místech. Přístroj na měření dobré nálady, radosti a veselí dosud není. Škoda, neboť 
Turnov  by  měl  patřit  k městům,  kde  dobrá  nálada  je  domovem,  kde  žijí  lidé  se  silnou  vůlí  a 
sebedůvěrou, lidé odvážní s nadprůměrnou životní silou.

Turnov  je  totiž  už  po  staletí  ozařován  leskem českých  granátů,  které  jsou  v symbolice 
označovány  za  kameny  působící  štěstí  a  odhánějící  chmury.  Tak  se  tvrdí  v knihách  už  z doby 
Rudolfa II, který podporoval vývoj všeho nového, neprozkoumaného, i když často za spolupůsobení 
magie. V jeho době začíná pronikat do světa i sláva českého granátu. Jeho využití jako šperku je 
však mnohem starší.  Granáty zdobily pás královny Elišky ve 13. století,  v téže době nacházíme 
tento kámen na zlatém křížku Přemysla Otakara II.  Granát měla v oblibě Marie Terezie i  ruská 
carevna Kateřina Veliká, v současné době vlastní granátové šperky např. papež Jan Pavel II., britská 
a belgická královna ad.

Krásu získává granát vybroušením, kdy jednotlivé plošky sestavené do umných seskupení 
dodávají  výrobku  neopakovatelnou  hru  světel,  kdy  krása  je  umocněna  i  působivým  rudým 
zbarvením. Tento kámen patří k symbolům české země, uctívaným ve všech vrstvách obyvatelstva – 
i v chudších rodinách mívali granátové křížky děděné v pokoleních dodnes.

Téměř  každý  v Turnově  ví,  že  jeho  město  se  proslavilo  zpracováním  granátů  a  jejich 
vývozem do mnoha oblastí světa. Podnikem, který v současné době navazuje na tuto 600 let trvající 
tradici je družstvo Granát. Patří mezi největší šperkařské a zlatnické firmy v Evropě.

Nosným programem DUV Granát je především tradiční výroba granátových šperků. Tento 
drahý kámen se vyznačuje  temně červenou, ohnivě jiskřící barvou. Je i mimořádně odolný ohni, 
když vydrží bez poškození až 1600 °C.

V nabídce firmy nalezneme  velmi široký sortiment zlatých a stříbrných šperků, převážně 

doplněných  přírodními nebo  syntetickými  kameny.  Kameny  družstvo  brousí  ve  vlastních 
brusírenských  provozech,  zdatní  brusiči  dokážou  vybrousit  i  nejdražší  přírodní  kameny,  např. 
diamanty.  V kolekci  jsou i  velmi exkluzivní  šperky v kombinaci  s českými  granáty a  diamanty, 
smaragdy, akvamaríny. Družstvo vyrábí i netradiční dárkové předměty – miniatury korunovačních 
klenotů,  Myslbekovo  sousoší  Sv.  Václava,  sluneční  hodiny  či  skleněná  těžítka  se  zatavenými 
granáty.

Zvláštním fenoménem firmy je propojení všech stupňů výroby od prvopočátku až k finálním 
výrobkům. Český granát se v současné době získává jen na dvou místech – v dolech v Podsedicích 
u Litoměřic a druhý u Trutnova, které dnes patří družstvu. Z jedné tuny horniny se získává asi 13 
gramů suroviny, která se zpracovává už 250 let stejným způsobem broušení a leštění.

Počátek  2.  poloviny  19.  století  byl  pravděpodobně  nejdůležitějším  obdobím  v rozvoji 
technologického zpracování a tvarové originality českého granátového šperku. V té době se poprvé 
objevil pravý klasický šperk, u kterého je základním charakteristickým znakem seskupení drobných 
kamínků kolem jednoho velkého středového kamene, čímž vzniká dojem, že kámen dominuje nad 
kovem. Kovové části  granátových šperků jsou tak nepatrné a  miniaturní,  že musíme obdivovat 
zručnost zlatníků, pracujících v družstvu Granát.

Na  začátku  unikátního  granátového  šperku  je  představa  výtvarníka.  Podle  výkresů 
technologové  rozpracují  podrobný  postup  a  sepíší  technickou  dokumentaci  výroby  až  do 
nejmenších  detailů.  Velmi  důležité  je  přesně  propočítat  množství  materiálu  (drahého  kovu  a 
kamenů).  Na  pracovišti  je  čisto  jako  v laboratoři,  drahý  prach  se  smývá  vodou  a  stéká  do 
rezervoáru, kde se kov zachycuje filtry. Ztráty jsou minimální.

Podle výtvarné předlohy a předepsaných operací se nejprve vytvářejí kovové detaily šperků. 
Před konečnou úpravou budoucí nádhery probíhá „zkouška ohněm“ neboli sjednocení polotovarů. 
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Po celkové montáži zlatníci polotovar pokrývají speciálním práškem, který zahřívají na ohni a teplo 
způsobí pevné spojení jednotlivých dílků budoucího šperku. Další operací pak je leštění polotovaru.

Konečný, neopakovatelný vzhled dostává šperk teprve po vsazení broušených granátových 
kamínků do obruby. Broušení probíhá zvlášť a v současnosti je mechanické. Na brusičském stroji se 
současně brousí 79 kamenů. Každé pootočení přidá na opracované kuličce či oválu další fasetu.

V poslední etapě sesazuje zlatník celý výrobek. A před námi leží třpytící se nádhera – český 
granátový šperk.

Těžba i  zpracování jsou tedy soustředěny v jedné firmě, ojedinělé je i  spojení brusičů a 
zlatníků. Družstvo má své proškolené návrháře a zvládá tak celý postup výroby.

Mnozí  z téměř  500 
zaměstnanců  pokračují 
v zaměstnání  svých  rodičů. 
Práce  tu  vyžaduje  jemnost, 
zodpovědnost  při  dodržování 
preciznosti  na  všech 
jednotlivých  stupních 
zpracování.  O  vysoké  úrovni 
svědčí  řada  ocenění  na 
světových  výstavách  –  např. 
v Bruselu  (1957),  Montrealu 
(1967), v Ósace (1970).

V současné době – otevřením našich hranic i  světových trhů – popularita  granátu velmi 
vzrostla, a tak se objevuje v obchodech i mnoho padělků a napodobenin, které zaplavují klenotnické 
prodejny. Nejčastěji bývají za český granátový šperk vydávány napodobeniny z Thajska a Itálie. 
Ani jedna z těchto zemí nemá k dispozici pravou českou surovinu a ani ji mít nemůže, neboť český 
granát je pro naši republiku strategický materiál a není komerční komoditou.

V tomto roce slaví firma 50 let svého trvání. Při této příležitosti pořádá výstavu svých prací 
v Muzeu Českého ráje v Turnově, která probíhá do 6. října letošního roku . Snad každý z nás rád 
obdivuje krásné věci a tady má příležitost si skutečně přijít na své.

Přejeme Granátu, aby překonal odbytové potíže a udržel svou tradiční výrobu ve vysoké 
kvalitě a reprezentoval ve světě český (a také turnovský) um.

Podle firemní dokumentace zpracoval Dalibor Sehnoutka

Předjaří

Malíř František Kaván z Libuně chodíval malovat svůj milovaný kraj nejraději v předjaří. 
Často bylo velmi pošmourno, brával si holínky a plášť do deště. Někdy padal sníh, do toho se 
mísily studené kapky. Ale František se nedal odradit, vybalil své náčiní a s velkým zápalem se pustil 
do práce. Plátno míval zavěšené na kšandách, aby nemusel nosit malířský stojan. Občas jsme se za 
ním s otcem vypravili. Když nám lidé řekli, kde asi maluje, zastihli jsme jej při práci. Bylo nám 
divné, proč má tak rád špatné počasí, tající sníh, rozvodněné potůčky, bláto i bahno. On se na to jen 
usmíval  a  říkal,  že  právě  v těchto  chvílích  se  připravuje  zázrak  nového  jara,  že  jsme  svědky 
vzkříšení. Byl to skromný, věřící člověk a vzkříšení i věčný život po smrti byla pro něj naprostá 
jistota.

Až se někdy setkáte s jeho obrazem, zamyslete se. Uvidíte jasně jeho čistou duši, z jeho díla 
vyzařuje pokora i síla.
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Na  Kavána  jsem  vzpomněl  proto,  že 
bezpečně viděl novou slávu života právě ve 
chvílích,  kdy  se  ten  zázrak  chystá. 
V chumelenici, plískanici, v předjarní slotě. 
Právě  v tento čas  se  pod zemí probouzejí 
skryté pupeny, z nichž bude nová rostlina. 
Semínka  v zamrzlé  hroudě  trpělivě  čekají 
na předjarní zavolání.

Stejně  toužebně  čekají  na  vzácný  čas 
probuzení  i  lidé  na  horách  a  v podhůří. 
Dokonce si dříve s potěšením sdělovali, že 
na  jejich  políčku  už  je  kopno.  (To  totiž 
znamená, že v místech, kde roztál sníh už 
půda  měkne a  dá  se  kopat  motykou).  To 
dnes  už  skoro  zapomenuté  slovo 
probouzelo v lidech novou sílu, touhu jít na 
pole,  na  záhon  a  pomáhat  zázraku 
vzkříšení. Prostě je krásné být při tom.

V současné době cítíme v celé naší zemi 
i  v širém  světě  mnoho  špatného.  Zdá  se 
nám, že situace je neřešitelná, chybí láska, 
odpuštění,  vládne  sobectví.  Ale  snad  to 
může být i předjaří. Je docela dobře možné, 
že pod nánosem kalu a odpadků civilizace 
je  ještě  dost  zdravých  pupenů,  zárodků 
vzkříšení  pravdy,  lásky,  víry  i  radosti. 
Možná,  že už je dokonce kopno! To tedy 
znamená nečekat, jít pomáhat, zase být při 
tom.  Že  je  dosud většinou  tvrdý  úhor,  je 
nám zima a prší na krk? „To přece k tomu 
patří“  –  řekl  by  Kaván  a  přidal  barvy 
života.

P. F.  2003 
Ad multos annos!

Ivan Šolc

Vzpomínka na Václava Kudrnáče

28. září 1855, na den patrona České země, spatřil  v Hořicích v Podkrkonoší světlo světa 
Václav  Kudrnáč.  Den  narození  jakoby  předznamenal  i  obsah  jeho  činnosti.  Jako  dlouholetý 
redaktor,  vydavatel  a  administrátor  „Hlasů  pojizerských“,  „Listů  pojizerských“  a  regionálního 
časopisu „Český Dub“ propojil hluboký cit vlastenecký s neméně hlubokým vztahem ke krásám 
Českého ráje.

Pocházel  z chudé  rodiny  a  neustále  zápasil  s finančními  potížemi  a  s nepochopením 
rakouské  byrokracie,  která  zvláště  v době  první  světové  války  cenzurovala  každičký  volnější 
vlastenecký  projev.  Svou  žurnalistickou  činnost  vykonával  jen  a  jen  pro  čest  a  slávu  našeho 
krásného koutu české země.

Zasloužil se nesmírnou měrou o obrovskou propagaci Českého ráje, propagoval v pražských 
novinách, vyjednával zvláštní  vlaky na zájezdy sem na Turnovsko a Jičínsko, při  tom se musel 
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zaručit, že vlaky budou plně obsazené. Na svůj náklad vydával propagační brožury o Českém ráji. 
Vydal také např. velký plakát zvoucí k návštěvě kraje a téměř sám jej musel zaplatit. Tak se dostal 
do dluhu na tehdejší dobu velikého. V roce 1892 bylo 800 zlatých opravdu značným majetkem. 
Kudrnáč tyto peníze rád obětoval a sám osobně z takových akcí neměl žádný prospěch. Ale věděl, 
čemu slouží.

Ve svém nevelkém krámku zřídil i turistickou noclehárnu, vydal Průvodce po Českém ráji, 
vydával  i  výletní  listy  a  časopis  (věstník)  „Český ráj“.  Veškerým svým konáním položil  dobré 
základy pro rozvoj turistiky v Českém ráji. Právě jeho zásluhou se tady u nás rozvíjela mnohem 
rychleji a účinněji nežli tomu bylo v jiných oblastech naší vlasti.

Musíme obdivovat jeho vytrvalost a houževnatost, kterou dovedl překonávat všechny potíže 
a nepochopení tehdejší společnosti, ale i například majitelů panství, kteří se dlouho zdráhali povolit 
vstup turistům do panských lesů a budovat v nich turistické stezky.

Na  úseku  regionální  žurnalistiky  a  propagace  turizmu  v Českém  ráji  pracoval  Václav 
Kudrnáč až do své smrti 5. března 1923 – před 80 lety. Byl pohřben na turnovském hřbitově u zdi 
chrámu Panny Marie. Na jeho náhrobku se objevil velmi výstižný nápis: „Celý svůj život zasvětil 
zájmům Turnova a turistice v Českém ráji.“

Václav  Kudrnáč  si  zaslouží,  abychom  nezapomínali  na  jeho  velké  zásluhy  na  rozvoji 
turistiky v Českém ráji a na propagaci tohoto krásného koutu české vlasti. Položme alespoň v duchu 
kytičku vzpomínek na jeho hrob na hřbitově v Turnově.

František Mlejnek

Z činnosti spřátelených spolků

Sdružení  rodáků a  přá te l  kra je  K.  Svět lé

Sdružení    vzniklo   v   době,   kdy   se   komunistický    režim   těžko   smiřoval   s   existencí
vlasteneckého   spolku,   který  si  udržoval   ve  vlastivědné   práci  i  za Husákovy  éry velkou 
míru
svrchovanosti  a názorové svobody. Ustavující  valná hromada Sdružení se konala ve Světlé pod 
Ještědem 27. října 1969.

Náplň   činnosti  byla   nastíněna  v  usnesení   valné  hromady.  Činnost  se  musí  zaměřit  na
zlepšení  kulturní  úrovně  kraje,  k  zachování  tradice,  k  propagaci  díla  K.  Světlé  a  k  záchraně 
přírodních  krás.  Jeden  z  hlavních  úkolů  bylo  vydat  „Malé   nebíčko“  od  Anežky   Čermákové-
Slukové.

Po  dobu  dvaceti  let  muselo  sdružení  hájit  svoji  existenci  a  čelit  nástrahám  tehdejších 
stranických funkcionářů.  Přesto díky svým statečným představitelům  náš spolek vzkvétal.  Náš 
časopis vznikal často za svízelných okolností a dvakrát byl učiněn pokus o jeho zastavení. První 
čísla vyšla již v roce 1970.

Činnost   sdružení   rodáků   nabývala   rok  od   roku  větších  rozměrů  a  významu.  Musíme
vzpomenout alespoň na několik funkcionářů, kteří se o rozvoj od počátku nejvíce zasloužili a kteří 
už nejsou mezi námi. Byl to první předseda Hynek Sluka-Hujač ze Světlé, pak první  jednatel a po 
Hujačově  smrti  druhý předseda  ing.  Jaroslav  Pavlů  z Liberce,  Eduard  Bulíř  z  Hořeních  Pasek, 
František Bulíř z Hodek,  Vladimír Bulíř z Českého Dubu, Oldřich Krupka z Rozstání, dr. František 
Prokop z Prahy, František Slavík z Liberce, Jarmila Škodová z Frýdlantu v Čechách, Josef Třešňák 
z Modlibohova. S obdivem listujeme v dalších ročnících Zpravodaje, které jsou důkazem,  že i v 70. 
letech kvetla u nás vlastenecká osvěta, výsledek statečnosti a houževnatosti horáků, kteří se věrni 
staleté tradici ani za husákovské éry nedali.
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Svou činnost rozšířili  i o ochotnické divadlo. Z počátku pod vedením Oldřicha Krupky. Byla 
to  v  roce  1973  „Lesní  panna“,  kterou  napsal  František  Kožík  a  Olga  Horáková.Tato  hra  byla 
čtyřikrát  reprizována  v  plně  obsazeném  sá1e  světelského  hostince.  V  roce 1975  to  byla  hra 
„Frantina“,  kterou pro nás opět  podle románu K. Světlé  zdramatizoval  František Kožík a  Olga 
Horáková. Další divadla se pak uskutečnila pod vedením Milana Pavlů v dramatickém souboru 
„Skalák” pod naším sdružením.

V roce 1977 jsme pořádali koncert Ústřední hudby čs. armády na paměť podještědského 
rodáka plk. Hynka Sluky. Koncert byl na dolnopaseckém hřišti a vyslechlo ho na tisíc návštěvníků. 
V cyklu pěti  roků následovalo ještě něko1ik koncertů.

V tomto  roce  vzniklo  také  pásmo  barevných  diapozitivů  Standy  Poplužníka,  hudby  a 
průvodního slova „Vítáme vás v Podještědí“. Toto pásmo bylo v příštích letech více jak 150 krát 
reprizováno.

Také průvodcovská činnost se rozmáhala. Ročně se provedlo naším krajem víc jak 500 turistů. 
Podještědí  vítalo  desítky  početných  zájezdů  prostých  lidí  i  univerzitních  studentů  a  profesorů. 
V Praze jsme  získali 1. cenu za putovní výstavu „Kde každý statek zrodil román“. Pořádaly se také 
četné besedy v různých místech Českodubska a Liberecka a zdařilé kulturní slavnosti.

Významně  pokračovalo  sdružení  v publikační  činnosti.  Po  studiu  Věry  Mazlové  „Petr 
Mužák, manžel slavné ženy“ bylo vydáno „Podještědské nářečí“ od prof. Miroslava Fendrycha, 
„Vyprávěnky z Podještědí“ od Anny Slukové – Caforčice, „Lidový kroj v Podještědí“ od ředitele 
muzea dr. Tomáše Edela, „Podještědské verše“ paní Bohumily Košíčkové, „Malé nebíčko“ – I. a II. 
díl paní Čermákové-Slukové, „Podještědí  v  kresbách  Franty  Patočky“  a  „Devět fejetonů o 
Karolině Světlé“ od prof. Janáčka – celkem 12 svazků.

V dalších letech se naše činnost ještě rozšířila o pořádání turistických akcí jako je výstup na 
Vápenici „Mys dobré naděje“ (jak ho nazval Fr. Kožík), nebo turistický pochod „Po stopách dějů 
v románech K. Světlé“, který vede ze Světlé přes Hodky, Hoření Paseky, Dolení Paseky, Rozstání 
na  horku  (Skalákovna)  a  zpět  na  Světlou.  Pořádáme  pravidelné  besedy,  koncerty  v kostele  sv. 
Mikuláše ve Světlé. Pravidelně pořádáme 2x až 3x výlety po naší republice, které se většinou vážou 
na kulturní tradice našeho národa.

Zpravodaj našeho sdružení vydáváme 2x a někdy i 3x za rok. Sdružení má v současnosti přes 
600 členů, a to po celé republice.

Jsme  rádi,  že  jsme  našli  cestu  k rodákům  z Turnova.  Z našich  setkání  vyplynulo  to,  že 
turnovští občané považují náš kraj za blízký jejich srdcím, i když nás dělí hranice okresů. Vděčně 
vzpomínáme na  setkání  u  nás  ve  Světlé  a  následně  v Turnově  na  besedě  s promítáním našeho 
pásma.

Věříme, že v tomto stručném výčtu jsme vás seznámili s naší činností od založení Sdružení 
rodáků a přátel kraje K. Světlé až do dneška.

Milan Pavlů, předseda Sdružení rodáků a přátel kraje K. Světlé

Okrašlovací  spolek  v  Rovensku pod Troskami

Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami byl založen prvního listopadu 2000. Nově 
založené občanské sdružení se snaží navázat na činnost a aktivity stejnojmenné organizace, která 
v Rovensku působila za první republiky.

V létě roku 1926 byla péčí okrašlovacího spolku dokončena a otevřena rovenská plovárna se 
třemi bazény. Největší a nejhlubší byl vybaven tři metry vysokou věží pro skoky do vody a dalším, 
asi metr vysokým podstavcem se skákacím prknem. Druhý bazén byl určen pro neplavce, i když 
v jeho dolní části byla dosti veliká hloubka. Nejmenší nádrž užívaly děti.

V průběhu času  plovárna  velice  zpustla  a  obrovské  úsilí  členů  někdejšího  spolku  přišlo 
téměř zcela vniveč. Až v posledních letech byla ze strany města projevena snaha i reálně odvedená 
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práce na zlepšení tohoto stavu. Na plovárně je provozován jeden zrekonstruovaný bazén, oficiálně 
vedený jako hasičská nádrž.

Dalším velice významným počinem předchozího okrašlovacího spolku byla úspěšná snaha o 
zřízení jedné z nejvýznamnějších dominant rovenského náměstí. Dne 29. srpna 1937 bylo za účasti 
zástupců  vědy,  umění  a  významných  organizací  slavnostně  odhaleno  sousoší  Rozhovor  a 
slavnostního aktu byl přítomen i samotný autor díla – prof. Josef Drahoňovský. Okrašlovací spolek 
se nemalou měrou podílel na všech pracech spojených se zajištěním a instalací pomníku. Nespornou 
zásluhu na celé realizaci záměru i na skutečnosti, že mistr Drahoňovský tento klenot našemu městu 
věnoval, měl MUDr. Arnošt Krus, vedoucí funkcionář bývalého okrašlovacího spolku.

Nově založený a dosud dva roky působící Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami se 
snaží navázat na tradici svých předchůdců. Podařilo se vytvořit nezávislou a naprosto nepolitickou 
organizaci, která sdružuje občany s upřímným zájmem o zvelebení našeho městečka. Hlavní cíle 
okrašlovacího  spolku  jsou  následující:  posilování  vztahu  občanů  k našemu  městu,  ochrana  a 
obnovení  kulturních  památek,  rozvoj 
kulturního života ve městě a ochrana 
životního prostředí. 

Dosud  nejvýznamnějším 
počinem bylo zřízení zastávky Katova 
tůň u Štěpánovic na trase připravované 
naučné  turistické  stezky  Rovenskem 
pod  Troskami.  Naše  úsilí  bylo 
podpořeno  získaným  grantem  od 
Libereckého kraje.

Vyvrcholením  projektu  Pocta 
Václavu Karlu Holanovi Rovenskému 
bylo odhalení bronzové pamětní desky 
umístěné  na  kostele  sv.  Václava  na 
Týně. Slavnostním odhalením pamětní 
desky v září roku 2001 však naše úsilí 
o  znovunavrácení  nejvýznamnějšího 
rovenského  rodáka  do  myslí  a  srdcí  nejen  zdejších  občanů  v žádném  případě  neskončilo. 
S nezištnou pomocí hudebníka Michaela Pospíšila se podařilo zorganizovat několik přednášek a 
koncertů  představujících  život  a  dílo  významného  barokního  básníka  a  skladatele  V.  K.  H. 
Rovenského.

Pořádáním masopustů, přednášek, kulturních akcí i  angažovaností  na zkrášlení Rovenska 
pod Troskami se snažíme nabídnout další přínosnou alternativu naší veřejnosti. Není nám lhostejný 
stále se prohlubující úpadek veřejného a společenského života. Jediný způsob, kterým lze přispět 
k možné změně tohoto stavu, spatřujeme ve zvýšení zájmu o věci veřejné. Nečekat pasivně, až pro 
náš veřejný život někdo něco udělá. Mnohé dokážeme sami a v tomto úsilí se snažíme jít svému 
okolí příkladem.

Za Okrašlovací spolek v Rovensku pod Troskami Vratislav Kůtek a Pavel Matys

Pozvání k návštěvě Českého ráje

Před  druhou  světovou  válkou,  v  30.  létech  měl  cech  pražských  cukrářů  svůj  pěvecký 
kroužek. Jeho členem byl i turnovský cukrář pan Ladislav Jína, který měl cukrárnu v Hluboké ulici. 
V roce 1937 pan Jína pozval své pražské kolegy k návštěvě Českého ráje a svoji pozvánku jim 
poslal  veršovanou  formou.  Pravda,  verše  jsou  to  naivní,  někde  škobrtají,  ale  když  je  čteme, 
vybavuje se nám všechna ta krása, kterou Český ráj až rozmařile nabízí…
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Vy pražští zpěváci z cukrářských kruhů, 
že jste mě pozvali k Vašemu kruhu -
bylo mi velkou ctí, Vámi být zván, 
bohužel daleko, daleko k Vám. 
Dávno jsme zpívali v mládenců spolku, 
vesele tančili besedu, polku -
mládenci, děvčata jak jara květ, 
mnozí se rozešli v široký svět.
Z lásky k Vám, Pražáci, kterou k Vám lneme, 
proto Vás mezi nás upřímně zveme -
povedem Vás přes pahorky, dolinou i hájem, 
vábným krajem, zvaným Českým rájem.
Zříte u nás temné sluje, ba i krásné sady, 
letoviska, zříceniny, mnohé staré hrady -
z vyhlídky Hlavatice rozhlédnem se kolem, 
město, hory, řeka mezi žírným polem. 
Z Hlavatice v lesním stínu,
dospějeme až k Valdštýnu -
branou, mostem soch baroka, 
hostů projde sta do roka. 
Ze stran lesy, střed zákoutí,
tam je místo slavných poutí -
od Skály chodívá zvláštní procesí, 
které se hudbou, zpěvem honosí. 
Skalní město stále vlevo, 
Slon, Cigán a jiných mnoho -
Kapelník, s ním muzikanti,
v houšti hnízdo, zvěř, bažanti.
Dole zříte čisté domky
z kraje lesa Sedmihorky -
krčmář vzorný Vás přivítá, 
dobrou kuchyň, nocleh skýtá.
Chcete hledět v dálné strany
toť vyhlídka Marie Panny,
opojeni krásou povzdechnete Bóže,
odtud kousek dále Adamovo lóže.
Dál při cestě stojí velikány buku, 
kavky z protějších skal, nadělají hluku -
pak se Vám objeví zachovalý zámek
který skýtá mnoho prastarých památek. 
Tam penzion Šteklův, pověst samá chvála,
fara, kostelíček, je to Hrubá Skála -
dále vpředu pnou se majestátné Trosky,
šíro-širý rozhled až ku hradu Kosti.
Vlevo je Kozákov, masiv mohutný,  
již dávno otec vlasti, vladař slovutný,

Rodáci v Praze besedovali o současnosti a budoucnosti Turnova

V pondělí 24. března t. r. se uskutečnila v nabité zasedací síni Českého institutu interních 
auditorů v Praze na Karlově  náměstí  beseda pražské  pobočky Spolku rodáků a  přátel  Turnova, 
věnovaná  problematice  současného  stavu  i  budoucího  rozvoje  Turnovska.  Za  početné  účasti 
zástupců  z mateřské  organizace  SRPT v čele  s jejím předsedou  p.  Bohušem Pleslem ji  otevřel 
předseda pražské pobočky MUDr.  Vlastimil  Drbohlav bilanční zprávou o hospodaření  pobočky 
v uplynulém roce.
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vzácné kameny tu sbírat dal,
hradčanské síně jimi vykládal.
Až pak dáte Hrubé Skále vale, 
Myší dírou dolu k Dračí skále -
její temeno zříte jako dlaň, 
tam prý sídlívala dravá saň.
Od Kosti údolím ke Skále zpátky
rybníky, skaliska, potkáte i párky -
Věžák, Semín, Nebák, Vidlák, Roketnice,
z druhé strany Cihlák, Křižák, Nohavice.
Až přijdete do Turnova, uvidíte tady 
mnohé školy, krásu města, jedinečné sady -
dole řeka v splavném toku, 
zelenavá luka, jež lahodí oku -
Je tu ještě jiná škola, je to chlouba městská,
ta vychovala umělců, vysoká šperkařská -
průmysl je zastoupený, vyrábí se perle,
brousí se tu diamanty, pro Indii bengle.
Máme mnohé restaurace, všecky dobře vaří,
dobře obsloužiti hosty zajisté se snaží -
Obchod je tu dosti čilý, mnoho hezkých krámů
nezapomeňte navštívit Jínovu cukrárnu.
Z druhé strany vrchol Kopanina,
Frýdštejn, Vranov, zřícenina -
Drábovna, Panteon, Skály Malé,
tam stékají jarní toky dravé.
V tiché vodě můžete se koupat,
na lodičce třeba dívku houpat -
odtud k Brodu je cesta hezká,
dál do Semil je Riegrova stezka.
Na východ je řada Suchých skal,
naproti zámek hrdě stál -
tam dlouho bydlel jeho pán,
odjel, není známo kam.
Od Suchých skal, směrem na jih,
přes Sokol, zříte labyrint Kalich -
tam zrak Váš smutně patří,
kde skrytí byli Čeští bratří.
Odtud lesem dále za roh,
býval menší hrad Zbiroh
naproti skály Klokočské,
Rotštýn hrad, Zdenčí a Betlémské.
Zase vracíme se k Turnovu,
vláček  Vás vezme k domovu -
u nás dařívá se ovoce,
vypsal jsem pro Vás průvodce.



Hlavním hostem podvečera byla místostarostka Turnova PhDr. Hana Maierová. Ve svém 
odborně  zasvěceném vystoupení  obsáhla  základní  aktuální  témata,  vyvolaná  zrušením okresů a 
pověřením Turnova vykonávat řadu nových pravomocí na rozšířeném spádovém území. Seznámila 
přítomné  i  s plány  připravovaných  staveb  bytových  zón  i  dopravním  řešením  ve  městě. 
Z probíraných  témat  zaujal  osud  Nadace  B.  J.  Horáčka,  rekonstrukce  hradu  Valdštejna,  kauza 
Walderode i stavba rychlostní komunikace.

Na závěr besedy vystoupil Ing. Jaroslav Knížek se vzpomínkou na absolventa turnovského 
gymnázia Dr. Prof. Ing. Josefa Plívu, světově proslulého vědeckého pracovníka v oboru chemie, 
který před třemi roky zemřel v USA.

Úspěšná beseda skončila  pozvánkou na setkání  všech rodáků v Turnově,  svolané na 31. 
května  a  1.  června,  a  informací  o  připravovaném  zájezdu  členů  SRPT  do  Prahy,  spojeném 
s prohlídkou Vyšehradu a setkáním s pražskými Turnováky.

Za pražskou pobočku Ing. arch. František Kobosil

Z činnosti spolku

Činnost SRPT v letošním roce začala lednovou přípravou výroční členské schůze a jejím 
uskutečněním 25. ledna v Sedmihorkách. O schůzi jsme již při několika příležitostech referovali a 
proto  je  možné  pouze  shrnout  některá  fakta.  Zúčastnilo  se  přes  120  členů,  zástupci  pražské 
organizace  turnovských  rodáků  a  spolků  z Podještědí  a  z Rovenska.  Z pozvaných  hostí  jsme 
přivítali  poslance  dr.  Františka  Pelce,  starostu  a  místostarostku  z Turnova,  zástupce  některých 
organizací – vzácným hostem byl p. Kraus, který působí ve Švýcarsku v krajanském českém spolku 
Svatopluka Čecha. Bylo vzpomenuto těch, kteří nás opustili,  zvláště členů výboru a zakladatelů 
spolku  Karla  Zeleného a  Aleše  Svobody.  Zdařilý  průběh jednání  zajistila  zkušená  p.  Kordová. 
Zpráva  shrnula  vcelku  úspěšnou  činnost,  která  navázala  tematicky  na  minulá  léta,  naznačila  i 
programové zaměření na letošní rok. Hlavním bodem jednání byla ovšem volba nového výboru. Na 
příští dva roky byl zvolen 15členný výbor, v němž nacházíme několik nových tváří, které přece jen 
poněkud  snižují  průměrný  vysoký  věk,  i  když  nikoliv  v míře  patřičné.  První  výborová  schůze 
počátkem února pak zvolila předsedu, místopředsedy a rozdělila další funkce. Výbor bude pracovat 
v následujícím složení: Bohuš Plesl, Marie Meixnerová, Dalibor Sehnoutka, Vladimír Drholec, Jana 
Strnadová, Milena Stelzigová, Ing. Josef Pekař, Antonie Kuchařová, Zbyněk Suk, Milena Šolcová, 
Ing. Jaromír Ducháč, Alexandra Emingerová, Josef Kunetka, Irena Šídová, MUDr. Jiří Šolc; revizní 
komisi tvoří Jaroslav Novotný, Karel Louda a Eltruda Šrajerová. Předsedou byl zvolen Bohuš Plesl 
a  už  po  několika  týdnech  je  zřejmé,  že  jeho  volba  byla  správná.  Místopředsedy  jsou  Marie 
Meixnerová  a  Dalibor  Sehnoutka.  Náročnou  práci  jednatele  bude  nadále  vykonávat  Vladimír 
Drholec. Funkci pokladní má Jana Strnadová, kronikáři jsou Antonie Kuchařová a Zbyněk Suk. 
Redakční radu tvoří  Dalibor Sehnoutka jako vedoucí, Milena Šolcová,  Vladimír Drholec a Ing. 
Jaromír Ducháč. Výrazný podíl na úspěšné činnosti spolku měl a jistě i bude mít Ing. Ducháč, na 
jehož bedrech leží často dosti složité technické práce s tvorbou a úpravou textů, s kopírováním a 
s prací na internetu. Volbou výboru a předsedy končí téměř dvouleté provizorium, kdy po odchodu 
p. Jandové z funkce spolek předsedu neměl.

Hlavním úkolem v prvním pololetí bude příprava a uskutečnění setkání rodáků. V dubnu už 
byly  rozeslány  pozvánky  a  pracuje  se  na  upřesnění  programu,  který  by  měl  umožnit  to,  co 
pokládáme za základní cíl, totiž setkat se a zavzpomínat a i posoudit, jak Turnov za léta vyrostl. 

Spolek však pokračuje i v ustálených formách své činnosti. Značné úsilí je věnováno vydání 
spolkového časopisu. 19. února jsme připravili přednášku dr. Mrkáčka o Českém ráji. Přítomní byli 
nadšeni nádhernými fotografiemi přírodních formací i pro mnohé neznámých rostlin a živočichů 
Českého ráje. Podvečer v sálu CHKO uzavřela zajímavá diskuse na podnětné dotazy. Kdo nepřišel, 
může  skutečně  litovat.  Z iniciativy  spolku  byla  uspořádána  přednáška  dr.  V.  Šolce  o  historii  a 
současnosti Turnova v domově mládeže na SUPŠ.
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Delegace spolku vedená předsedou se zúčastnila i večera, pořádaného pražskou organizací, 
kde o perspektivách Turnova referovala místostarostka PhDr. Hana Maierová. Na výborové schůzi 
se  členům dostaly informace o chystané stavbě rychlostní  komunikace a  bylo doporučeno, aby 
jednotliví členové, pokud chtějí, zaujímali stanoviska dle svého uvážení.

Na jarní  a  letní  období  připravuje  spolek  tradiční  výlety  a  zájezdy.  První  se  uskutečnil 
koncem dubna za jarní přírodou na Valečov, dále plánujeme ve spolupráci s pražskou pobočkou 
zájezd  v červnu  do  Prahy  na  Vyšehrad  a  konečně  v letních  měsících  autobusový  zájezd  do 
Adršpachu a Broumova. Po loňských dobrých zkušenostech připravujeme i koncerty v kostele sv. 
Josefa na Hrubé Skále.

Průběžné  informace  o  činnosti  uveřejňujeme  v obou  vývěsních  skříňkách  spolku, 
v měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnova, Pojizerských listech či Deníku Pojizeří.

DS

Povinné svědectví doby (historie KANu v Turnově)

Právě před 35 lety se naší zemí šířil obrodný proces, který si pamatujeme jako tzv. „pražské 
jaro“. V představách mnohých zúčastněných to měl být v prvé řadě přerod uvnitř vládnoucí strany, 
pocity dalších však vyjadřovaly spíše pokusy vytvořit organizace na straně zcela nezávislé. Snad 
nejznámější z nich se staly Klub angažovaných nestraníků (KAN) a organizace politických vězňů 
komunistického režimu K 231.

Střediskem  jejich  vzniku  a  rychle  se  rozvíjející  činnosti  byla  pochopitelně  Praha,  kde 
intelektuální vrstva udávala tón ve vývoji politického ovzduší. 

Je  však nutno i  ocenit,  že  do obrodného hnutí  se  velmi brzy zapojil  i  Turnov. Dnes už 
historická data uvádějí, že přípravný výbor KANu tu vznikl už v dubnu 1968, čímž se kromě Prahy 
nemůže pochlubit žádné další město.

Výbor  měl  asi  12  členů a  jeho  vznik  byl  spontánní.  Největší  podíl  práce  na  rychle  se 
rozvíjející činnosti měl JUDr. Václav Šolc, členy výboru byli prof. Ing. Šimek, Ing. Karel Růžička, 
Dr.  Přemysl  Vidner,  Dalibor Sehnoutka,  Jan Valšík,  Míla  Kopal,  Oldřich Peklák,  Václav Zima, 
MUDr.  Mazánek  a  MUDr.  Bobek.  Předsedou  byl  ustanoven  prof.  Josef  Šimek,  v té  době  už 
důchodce, který se tak mohl věnovat administrativní práci. Významnou pomocí výboru bylo spojení 
s pražským ústředím, zvláště s Dr. J. Junou a MUDr. Štěpánkem.

Předběžných přihlášek se sešel velký počet, sály při veřejných schůzích byly plné (program 
byl  většinou  znemožnit  a  usvědčit  komunistické  funkcionáře,  kteří  byli  zváni  na  veřejná 
shromáždění). Samozřejmě sál byl prošpikován STBáky a vše se natáčelo, takže někde dokumenty 
jistě ještě existují. Lidé se pomalu zbavovali strachu a kritizovali veřejně poměry. Bylo krásné jaro 
a léto 1968.

Schůzky výboru se konaly většinou u Václava Šolce v bytě v Riegrově ulici. Dům byl ostře 
sledován SNB a jistě i někým z blízkého okolí – taková byla tehdejší situace, neboť část policejních 
složek zůstala plně pod kontrolou staré stranické garnitury. Jednou se nám povedlo je vypéct. Pod 
oknem jsem zaslechla hovor: „Kolik jich tam je? Kdo? Kdy přišli?“ Zavřela jsem okno, uvařila 
kávu a jelo se dál. Po schůzi jsme schválně nechali svítit do rána, členy jsme vypustili zahradou, a 
oni tam hlídkovali do rána. My jsme klidně spali. To jsme ještě nevěděli, že mnozí z nás (V. Šolc) 
byli už zapsáni do Akce Norbert – tzn. byli určeni ke tvrdému postihu a při sebemenší vhodné 
zámince k internování.

21. srpna připochodovala sovětská armáda. Ještě v noci byly spáleny všechny dokumenty, 
seznamy přihlášených. Ovšem přípravný výbor byl nahlášen k žádosti o registraci a všichni jeho 
členové pak na to existenčně doplatili. Ale možná, že dnes mají dobrý pocit (pokud ještě žijí), že 
nestáli  s rukama  v kapsách,  že  něco  dělali  proti  nesmyslnému  režimu,  pro  demokracii  a  že  si 
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zachovali tvář a rovnou páteř, čisté svědomí. Myslím si, že to přeci jenom bylo k  něčemu dobré a 
že se lidé cítili aspoň na chvíli zas svobodni a zbaveni strachu. Trochu jsme podcenili Moskvu a 
KGB, jejich vysoké pučistické školy a touhu po moci nad celou východní Evropou.

Vzpomínáme na  ten  čas  rádi,  přestože  následovaly  další  tvrdé  postihy,  a  myslím si,  že 
svědčit máme povinnost všichni, už kvůli naší nové mladé generaci. Jen jestli se z toho poučí!

M. Š.

Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš?

Ne,  nezahynuli.  Rozhodli  se  opustit  svou vlast,  ovládnutou  již  potolikáté  cizí  mocností, 
rozhodli se jít za svobodou, mnozí se báli pronásledování, mnozí zde zanechali všechen majetek. 
Mnozí zde museli zanechat i staré rodiče a po léta je v cizině tížilo svědomí. Jejich majetek byl 
zkonfiskován, často rozkraden a zakšeftován.

Trvalo dlouho než se v cizině etablovali, museli tvrdě pracovat hlavou i rukama a jenom 
díky odvaze, vytrvalosti, odbornosti a vzdělání, díky chytré hlavě, pracovitosti, dobrému kořínku a 
dobrému srdci se v cizině uchytili. V létech 1948 i 1968 často riskovali i život při přechodu hranic. 
Většinou však se uplatnili  dobře, dělali a dělají čest i slávu, dobré jméno své zemi. Byli a jsou to 
vlastně  naši  vyslanci  ve  světě,  mnozí  se  snažili  i  pomáhat  tajně  našemu  podzemnímu 
protitotalitnímu hnutí jak se dalo. Přispěli tak k naší svobodě. 

Když přišla znovu do vlasti svoboda po roce 1989, vlast se k mnohým z nich zachovala 
nevděčně.  Rozkradený  majetek  nebyl  v mnohých  případech  vrácen,  měli  potíže  i  s uznáváním 
českého občanství. Trvalo to téměř půlstoletí, příliš dlouho, emigranti ztráceli kontakty, často ani 
nevěděli o termínech k podávání žádosti o restituce, naše úřady nebyly příliš vstřícné. Řádila tu 
závist a mnohá důležitá místa zastávali (a dosud zastávají) spolupracovníci STB. Křivdy se dály, a 
mnohé trvají dál.

Přesto mnozí, kteří nezatrpkli a umějí odpouštět, navracejí se dnes do vlasti, vracejí se rádi 
domů. Cesta domů je cesta nejmilejší. Škoda jen, že se často nemají kam vrátit, že neplatí zákon o 
domovském právu (jako za 1. republiky), kdy rodná města i vísky měly povinnost přijímat rodáky 
na dožití doma, v rodné zemi!

Stává se, že se i objeví člověk, který je ochoten pro svůj rodný kraj a vlast obětovat velkou 
část svého majetku Nezapomenutelnými příklady tu jsou B. J. Horáček a jeho Nadace Českému ráji 
a rodák pan František Khynl, kteří své rodné zemi věnovali část svého celoživotního díla v hodnotě 
mnoha milionů dolarů. Oba tak vstoupili do historie našeho města – a co my? Jsme jim dost vděčni 
– poděkujeme za vše, co jsme dostali, s láskou a pokorou? Budou žít dál v našich srdcích, tedy 
nezemřeli  a jsou nám všem na věky příkladem. Oba byli  členy našeho Spolku rodáků a  přátel 
Turnova a těšili se na naše setkání 31. května v městském divadle. Bohužel, neúprosný osud zasáhl. 
Jejich dílo však bude žít dál.

M. Š.
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Chystal se završit plodný život v rodném Turnově, k němuž byl stále přitahován 
nedefinovatelnou  silou  a  kam se  stále  vracel.  Těšil  se  i  na  setkání  rodáků, 
kterého  se  chtěl  zúčastnit.  Osud rozhodl  jinak.  Pan  František  Khynl  zemřel 
v  požehnaném věku 96 let. Zanechává vynikající šperkařské práce a v Turnově 
se jistě najde i způsob, jak svého rodáka připomínat.

S E T KÁ NÍ  TU R NO VS K ÝC H R OD ÁK Ů

Program:

Sobota 31. května 2003

Městské divadlo Turnov – otevřeno od 9:00 hodin
Zahájení v 10:00 hodin
Projev starosty města
Kulturní vystoupení souboru Carmina
Organizační záležitosti
Projevy hostů
Kulturní vystoupení souboru Carmina
Závěr

Odpoledne možnost návštěvy Turnovských trhů, prohlídka škol, kostelů – individuální program.

Neděle 1. června 2003

Výlet autobusem po Českém ráji (po předběžném přihlášení).
Trasa: Turnov, Sedmihorky, Hrubá Skála, Trosky, Rovensko pod Troskami, Kozákov.
Odjezd v 8:30 hodin ze zastávky Karel IV., dále bývalá ZUŠ, odbočka k nádraží ČD, U masny, 
Výšinka Granát.

Redakce časopisu děkuje všem, kteří se svými příspěvky, ilustracemi a fotografiemi podílejí 
na tvorbě časopisu a těm institucím, které poskytují své prostory pro práci spolku.

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova

Tento časopis vychází díky podpoře Nadace B. J. Horáčka Českému ráji

V čele redakční rady Dalibor Sehnoutka, Koněvova 1352, 511 01 Turnov
Jednatel spolku Vladimír Drholec, Komenského 770, 511 01 Turnov

Číslo účtu SRPT: Česká spořitelna a. s. Turnov, ú. č. 1260857339/0800
e-mail: rodaci@centrum.cz, Internetová adresa časopisu: http://www.turnov.cz/org/rodaci/
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