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P HD R .  JOS E F VÁ C L AV S C HE Y B AL ( *31 .  12 .  1928 ,  28 .  9 .  2001 )

PhDr. J. V. Scheybal patří k velké trojici Josefů, českých osobností 20. století - Josef 
Pekař, Josef Šimák a Josef Václav Scheybal. Všichni milovali svou vlast, svůj rodný kraj, 
Český ráj, historii a národopis. Jejich celoživotní tvorba to dokazuje. 

J.  V.  Scheybal  vystudoval  historii  a 
národopis  na  Karlově  univerzitě,  promoval 
v roce  1952.  Se  svou  ženou  Janou,  která 
pokračuje v jeho díle, vydal mnoho nádherných 
publikací. Jeho obrázky nám na věky uchovávají 
tu nevýslovnou krásu lidové tvorby kamenické, 
sochařské a tesařské, ale i řezbářské a dokonce 
byly  vydány  i  české  písně  kramářské  s jeho 
ilustracemi. Josef putoval pěšky po kraji se svým 
náčiním, hledal krásné starodávné objekty, které 
svou  kresbou  zachraňoval  pro  další  generace. 
Často  vsedě  na  mezi  uprostřed  romantické 
přírody kreslil, kreslil a kreslil bez ohledu na čas, 
hlad a žízeň.

Jeho dílo vyzařuje lásku k rodnému kraji, 
k rodné zemi a k Českému ráji. Voní člověčinou. 
Je nám velkým vzorem pracovitosti  českého člověka,  který umí dokázat hlavou i  rukama, 
dobrými skutky i dobrým slovem, že miluje svou rodnou zem. Jeho dílo je nám všem a nejen 
v Českém ráji, ale i v cizině velikým potěšením pro oko, povzbuzením na duchu v těžkých 
dobách i ve svobodě.

Skláníme se v pokoře a děkujeme.

Na titulní straně jsme otiskli jeho obraz „Artistická skupina sourozenců Schmiedových ze Šumavy“ 
z roku 1958, který dosud nebyl publikován.

Jeho díla:  Klíč od domova,  Umění lidových tesařů,  kameníků a sochařů severních Čech,  Pojizeří, 
Kramářské písně, monografie o Adolfu Kašparovi. 

Milena Šolcová

S DR U Ž E NÍ  Č E SK Ý R Á J  A R OZ VO J CE S TOV N ÍH O R UC HU  

Český ráj je již od  19. století vyhledávanou turistickou oblastí. Obrovské množství 
přírodních  krás,  památek,  bohatá  nabídka  kulturních  institucí,  rozvětvená  síť  značených 
turistických cest atd. jsou obrovským vkladem, ze kterého by mohl do budoucna náš region 
těžit daleko více než tomu bylo doposud, tak jak je to obvyklé ve vyspělých zemích.

Od roku 1999 zde působí Sdružení Český ráj, které navázalo na předchozí sdružení 
měst  a  obcí  založené  v  r.  1992  (předsedou  byl  JUDr.  Václav  Šolc,  jednatelem  Václav 
Jenšovský). Současné sdružení má  40 členů. Početně převažují města,  jako např. Jičín, Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Lomnice nad Popelkou a značný počet menších 
obcí.  Sídlem  sdružení  je  Turnov,  který  je  bezesporu  hlavní  hnací  silou  veškeré  činnosti. 
Vzhledem  k  tomu,  že  sdružení  působí  na  poli  cestovního  ruchu,  je  cílem  získávat  pro 
spolupráci ve větší míře i soukromé podnikatelské subjekty, v našem případě právnické osoby 
(utváření zájmových sdružení je pro obce dle zákona možné pouze s právnickými osobami). 
Proto je  dobré,  že  mezi  členy se v  poslední  době zařadily  např.  i  Zámek Dětenice,  Orea, 
spol.s.r.o.  -  Zámek Hrubá Skála,  cestovní kancelář Outdoor Discovery,  s r.o.  ,  patří  sem i 
velice aktivní Hospodářská komora Jičín nebo také např. občanské sdružení Alternativa 3000.

Časopis Náš Turnov č. 27 – prosinec 2003, strana č. 2



Správní  rada  má  11  členů  a  byla  sestavena  průřezově  ze  zástupců  větších  měst, 
jednotlivých vesnických mikroregionů, svého zástupce má privátní sféra i neziskový sektor. 
Funkci  dvou  jednatelů  vykonávají  pracovníci  Městských  úřadů  v  Turnově  a  Jičíně, 
předsednictví má od počátku zástupce Turnova.

Velkou  pozornost  věnovalo  sdružení  v  uplynulých  letech  vydávání  kvalitních 
propagačních materiálů - největším úkolem byl katalog cestovního ruchu s ucelenou nabídkou 
celého regionu. Dílčí  materiály představily skalní města,  hrady a zámky, barokní památky, 
cyklotrasy,  velký  úspěch  měly  turistické  noviny  (vydávané  ve  spolupráci  se  sousedním 
mikroregionem Český ráj) atd. S okolními vesnickými mikroregiony se sdružení podílelo na 
přípravě nové služby - provozu šesti tras letních turistických autobusů (letos přepravily více 
než 10 tisíc cestujících).

Značné pracovní úsilí patřilo od r. 2000 zpracování důležitého koncepčního materiálu - 
Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Jeho 
cílem je řešit rozvoj turistiky při maximálním uchování všech přírodních a kulturních hodnot 
tohoto  jedinečného  území.  V této  souvislosti  je  důležité  zdůraznit,  že  území  turistického 
regionu je pětkrát větší než samotné území Chráněné krajinné oblasti Český ráj a je cílem 
vhodnou  nabídkou  návštěvníky  do  těchto  kapacitně  nevyužitých  území  odlákat.  Uvedený 
program je významný nejen pro aktivizaci vnitřních sil regionu, ale i z pohledu evropských 
požadavků na takovéto koncepční materiály v souvislosti s dotačními možnostmi, které bude 
poskytovat EU. 

Urychlené  zpracování  tohoto  dokumentu  mělo  ještě  jeden  důvod  a  tím  byl  zápis 
skalních měst Českého ráje na Seznam světového dědictví UNESCO. Musíme totiž prokázat, 
že jsme připraveni na případný nárůst počtu návštěvníků. U zrodu této myšlenky stálo v roce 

2000  právě  naše 
sdružení  spolu  s 
tehdejším  vedením 
Správy  CHKO  Český 
ráj, a to z přesvědčení, 
že  naše  krajina  patří  k 
těm  nejkrásnějším  a 
nejcennějším,  které 
naše  země  má.  Proto 
stojí  za  to,  aby  o  ní 
věděl  celý  svět, 
abychom  si  ji 

dostatečně  chránili  a  zároveň  dokázali  očekávaného   rozvoje  cestovního  ruchu  využít  ve 
prospěch celého širokého regionu. Na podzim roku 2002 byla Českou republikou odevzdána v 
Paříži  povinná  odborná  dokumentace  a  letos  začal  vlastní  zdlouhavý  proces  projednávání 
návrhu.  Prvním krokem byla říjnová  návštěva zahraničního experta.  Jeho stanovisko bude 
prvním důležitým bodem, který buď posune celou záležitost o krok dále, nebo cestu našeho 
návrhu hned v počátku ukončí. Když vše bude zdárně probíhat, v příštím roce bychom měli 
znát výsledek.

Ale teď již k činnosti  sdružení v letošním roce. Vedle vydání tradičních materiálů 
(turistické noviny a propagace letních turistických autobusů, přehledy kulturních a sportovních 
programů, drobnější tematické materiály - infomapy, hrady a zámky) probíhá práce na dvou 
nových tématech pro příští sezónu. Jejich výběr vychází ze současné struktury návštěvníků, 
kdy většinu tvoří rodiny s dětmi, další nemalou skupinou jsou lidé, kteří kromě pohybu hledají 
i poučení a rádi navštěvují historické památky.

Prvním  tématem  je   Pohádkové  putování  Českým  rájem.   Stěžejní  náplní  budou 
tematické  pěší  trasy  spojené  s  místními  pověstmi  a  legendami,  programy  pro  děti.  Bude 
navržena motivační hra, ve které postavy ze zmíněných pověstí provedou děti a jejich rodiče 
celým regionem. Slevový systém by měl motivovat návštěvníky k využívání těchto služeb.
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Téma "Po stopách Albrechta z Valdštejna" se přirozeně nabízí. Vždyť bouřlivý osud 
mocného muže a dobrodruha 17. století, který je tak úzce spojen s naším krajem, je zajímavý 
nejen pro české návštěvníky, ale zájem projevuje i německá strana. Na kvalitní brožuru by 
měla  navázat  historická  mapa,  pamětní  medaile,  nechybí  ani  motivování  návštěvníků  k 
návštěvě co největšího množství uvedených památkových objektů. 

Sdružení chystá i novou "skládačku" o Českém ráji a s reedicí katalogu i samostatný 
katalog ubytovatelů.  Město Turnov zase vydá spolu s místními partnery drobnou brožurku 
věnovanou zdejšímu kamenářství a šperkařství, konečně vyjde i turistický průvodce městem a 
okolím.

K propagaci neodmyslitelně patří veletrhy. Tradičně se účastníme lednového veletrhu v 
Brně, stánek Českého ráje naleznou návštěvníci  na únorovém veletrhu Holiday World v Praze. 
Český  ráj  představujeme  na  regionálních  veletrzích  (Jablonec,  Hradec  Králové,  České 
Budějovice)  i na velkých akcích v zahraničí - letos v Poznani a Görlitz.

Sdružení Český ráj má díky své bohaté činnosti dobré jméno i v důležitých institucích. 
Díky tomu například Česká centrála cestovního ruchu v Praze do našeho regionu několikrát 
přivezla  zástupce  zahraničních  cestovních  kanceláří  a  sdružení  bylo garantem programu v 
Českém ráji. Region byl představen pracovníkům českých turistických informačních center v 
zahraničí,  filmovala  zde televize ORT Moskva,  v  Praze  byl  uspořádán seminář  o  nabídce 
Českého ráje  v  letošní  turistické  sezóně.  Jinými  subjekty  byly  také  vydány dvě  zajímavé 
publikace - turistický průvodce Marco Polo, č. 10 - Český ráj a časopis Země světa, kde se v 
samostatném čísle představil Český ráj ve své mnohotvárné podobě. 

Česká republika prožívá v posledních letech úbytek návštěvnosti. Myslím si, že díky 
kvalitní  propagaci  a  bohaté  programové nabídce  Český ráj  tento problém nepocítil.  Podle 
údajů  z  památkových  objektů  lze  naopak  mluvit  o  růstu  -  Sychrov  letos  téměř  200  tisíc 
návštěvníků,  Trosky  tradičně  kolem  120  tisíc,  Valdštejn  přes  70  tisíc,  Hrubý  Rohozec  v 
posledních  letech  zdvojnásobil  návštěvnost  téměř  na  40  tisíc  a  obrovský  nárůst  zájmu 
vpodstatě od nuly zaznamenal během krátké doby  zámek Dětenice. 

Sdružení Český ráj má hodně plánů, úkolů vytyčených v programu rozvoje i záměrů 
zcela nových. Proto je nyní důležité, aby přibývalo spolupracujících partnerů, kteří se budou 
na jejich realizaci podílet. 

PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Sdružení Český ráj, místostarostka Turnova

A KT IV I T Y MU Z E A Č E SK É HO R Á JE  JS OU  ÚC T Y HOD N É …

Muzeum  Českého  ráje 
v  Turnově  patří  k  nejstarším 
muzeím  regionálního  typu  v 
České republice. Jeho počátky 
jsou spojeny se sbírkotvornou 
činností  zaměřenou  na 
archeologii,  historii  a 
národopis.  Tyto  sbírkové 
fondy  vytvořily  základ  pro 
dlouhodobé  budování 
regionálního  vlastivědného 
pracoviště.  Předpoklady  pro 
dnešní  specializaci 
turnovského  muzea  na 
dokumentaci a prezentaci nalezišť drahých kamenů a historii kamenářství  a šperkařství 
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vytvořily  ve  30.  letech sbírky geologie,  mineralogie  a  zpracování  drahých  kamenů a 
šperkařství. V těchto oborech dnes vlastní muzeum sbírkové fondy evropského rozměru 
a  tomu  odpovídající  expozice.  K rozšiřování  specializovaných  sbírkových  oborů 
přispívají současné aktivity muzea,  např. spolupráce s uměleckými školami, pořádání 
mezinárodních  šperkařských  sympozií  orientovaných  na  rozvoj  styků  se  soudobou 
světovou   tvorbou,  mezinárodní  vědecké  konference,  zahraniční  expedice,  výstavy  v 
České  republice  i  v zahraničí,  burzy  drahých  kamenů.  Tímto  programem  Muzeum 
Českého ráje míří nejen za hranice regionu, ale i  za hranice České republiky. Stejně 
významné je i zajištění archeologické památkové péče v našem regionu. Muzeum patří 
v posledních letech mezi hlavní organizátory a pořadatele kulturních pořadů a slavností 
v regionu. 

Stálé expozice mineralogie, historie, turnovského kamenářství a národopisu byly 
zpřístupněny  návštěvníkům  v  roce  1963.  Tím  se  výrazně  zvýšil  zájem  o  muzeum  a 
vzrostla  jeho návštěvnost.  V roce 1966 získalo muzeum statut regionálního muzea. V 
tomto roce také převzalo do správy Dlaskův statek v Dolánkách. Po dokončení nutných 
oprav  zde  byla  otevřena  expozice  v přízemí  obytné  budovy.  K  obohacení  výstavní 
činnosti přispěla významně výstavba galerie v roce 1974 a instalace obrazu Mikoláše Alše 
Pobití  Sasíků pod Hrubou Skálou. Galerie slouží nejen jako výstavní sál,  ale zároveň 
jako sál přednáškový a kulturně společenský. V 80. a 90. letech došlo k podstatnému 
rozšíření  a  novému  pojetí  stálých  expozic  muzea  i  Dlaskova  statku  v  Dolánkách. 
Muzeum  zvýšilo  počet  odborných  pracovníků,  což  znamenalo  výrazný  posun  ve 
zpracování sbírkových fondů a v prezentaci sbírek. V roce 1992 byla dokončena rozsáhlá 
rekonstrukce budovy bývalé věznice, která vytvořila podmínky pro vhodné uložení cca 
150 tisíc sbírkových předmětů. Kromě stálé péče o sbírkové fondy,  evidence, odborného 
zpracování a konzervování sbírek pořádá muzeum ročně kolem 30 výstav, vyvíjí vlastní 
vědeckovýzkumnou  a  publikační  činnost,  pořádá  odborné  konference  a  semináře, 
mezinárodní symposia šperkařů a řezbářů, poskytuje široké badatelské odborné služby 
pro veřejnost a organizuje bohatou kulturní činnost regionu. Zaměřuje se na spolupráci 
s  odbornými institucemi u  nás  i  v zahraničí.  Předpokladem spolupráce  jsou zejména 
specializované obory a sbírky drahých kamenů ze světových a českých nalezišť, kolekce 
historických granátových šperků a kolekce současného autorského šperku. Tyto sbírky 
umožňují spolupráci s celou řadou zahraničních institucí i s jednotlivci. Jejich výsledkem 
byly  například  výstavy   šperků  ze  symposií   v  Holandsku,   Spojených  státech 
amerických, nebo výstava V záři českého granátu  v rámci festivalu Europalia 1998  v 
Bruselu. V roce 2001 obdrželo MČR Turnov Výroční cenu kultury města Turnova a bylo 
nominováno na mezinárodní cenu v soutěži EMYA – Evropské muzejní fórum v italské 
Pise. 

Rok 2003 byl pro Muzeum Českého ráje v Turnově rokem změn. Činnost muzea 
v tomto roce významně poznamenal převod zřizovatelské pravomoci Okresního úřadu 
v Semilech na Krajský úřad v Liberci k 1.1.2004. V souvislosti s tím probíhaly po celý 
rok mimořádné kontroly v oblasti  hospodaření a svěřeného majetku organizace.Vedle 
toho byla velká pozornost pracovníků věnována dokončení soupisu sbírkových předmětů 
a jejich přihlášení do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. 
Vedle těchto mimořádných úkolů plnilo  muzeum všechny stálé  úkoly muzea v oblasti 
výzkumné činnosti, prezentace sbírkových fondů a práce s návštěvníkem. Z výstav, které 
muzeum v roce 2003 realizovalo, měla velký ohlas  Grafika ze sbírek muzea, která byla 
výběrem ze  sbírky   profesora  Jeřábka  a  z  pozůstalosti   Antonína  Paclta,  obsahující 
českou grafiku 20. století.  K 50. výročí DÚV Granát muzeum připravilo výstavu Český 
granát, podávající  ucelený  přehled  o  nejnovějších  výzkumech  v  mineralogii,   těžbě, 
historii a dalších oborech, které souvisejí s rozsáhlou tematikou, která se zabývá českým 
granátem.  Nejnovějším  projektem  je  výstava  zahájená  v říjnu,  Kámen  ve  službách 
civilizace aneb Chvála hlíny, která návštěvníkům přibližuje vývoj keramiky a porcelánu 
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od pravěku po dnešek. Výstavu doplňují keramické dílny, ve kterých se žáci a studenti 
turnovských škol seznamují s technologickými postupy zpracování hlíny.  Z výtvarných 
výstav zaujaly zejména výstava malířky Markéty Urbanové,  výstava  prací účastníků 
VIII.  ročníku  Řezbářského  symposia   a   SYMPOSION  -  retrospektivní  výstava 
předchozích  ročníků  setkání  šperkařů,   podávající  přehled  o  autorské  tvorbě  v 
posledních  20  letech.  Na  závěr  výstavní  sezóny  připravilo  muzeum  další  projekt  - 
Krystaly  ve  službách civilizace  -  výstavu k 60.  výročí  založení  Monokrystalů Turnov, 
Výzkumného ústavu pro minerály v Turnově. Výstava byla zahájena 11. listopadu 2003. 
Na Dlaskově statku proběhl další cyklus výstav věnovaný tradičním řemeslům. Na jaře 
Kůže,  kožky,  kožešiny,  v létě  to  byla  výstava  Dřevěný  svět  a   do  konce  roku  bude 
probíhat  výstava Chvála  medu,  kterou v prosinci  doplní  expozice  Vánoce  ve  statku. 
Zahájení  výstav  doplnily  pořady   Masopust,  Velikonoce,  Svatojánské  hraní  a 
Svatováclavské posvícení, spojené s Loutkářskou poutí. Pracovníci muzea také připravili 
několik výstav pro jiné instituce,  např.  Člověk proti  nemocem pro muzeum v Semilech, 
výstavu Historie psaná stříbrem pro muzeum v Žatci, Český granát a jeho svět pro muzeum ve 
Vysokém Mýtě.  Tradičně k největším akcím roku, na kterých se muzeum podílelo,  patřily 
Staročeské řemeslnické trhy, které muzeum již po deváté pořádalo ve spolupráci se  Spolkem 
přátel  muzea,  v měsíci  červenci  Kamenářské  dny,  doprovodný  program  již   XV.  ročníku 
Mezinárodního  šperkařského  symposia  Šperk  a  drahokam.Ve  spolupráci  s Pekařovou 
společností Českého ráje se muzeum podílelo i na organizaci a přípravě konference  František 
Ladislav Rieger, která proběhla v dubnu v Semilech.  

Do roku 2004 vstupuje Muzeum Českého ráje s mnoha projekty. Prioritním zájmem 
muzea zůstává příprava rekonstrukce stálých 
expozic,  spojená  s plánovaným  projektem 
stavby repliky roubeného domu z Havlíčkova 
náměstí. Tento projekt je připraven ve studii a 
další práce jsou zdrženy soudním sporem  o 
dům  čp.  70  a  také  nedostatkem  finančních 
zdrojů.  Nové  řešení  expozic  přinese  zcela 
nový  pohled  na  řešení  stálých  expozic  a 
hlavně,  jak   doufáme,   přiláká  nové 
návštěvníky.  První  vlaštovkou  zahájeného 
projektu  bude  geologické  lapidárium,  které 
oživí zahradu atria muzea.  Změny také připravujeme na Dlaskově statku v Dolánkách. Po 
předchozích  krátkodobých  výstavách,  věnovaných  tradičním  obřadům  a  obyčejům, 
připravujeme pro rok 2004 nové řešení stálé expozice, zachycující nejvýznamnější okamžiky 
v životě lidí – svatbu, narození dětí, smrt. Tuto stálou expozici doplní tak jako v předchozích 
letech  několik  pořadů.   Sezónu  zahájíme  v březnu  Vítáním  jara  a  ukončíme  vánočním 
pořadem. To jsou naše nové aktivity. Ke stálým  tradičním akcím patří samozřejmě výstavy. 
Na rok 2004 připravujeme například v galerii muzea výstavu  dětské a studentské kresby Moje 
město, můj kraj z 1. ročníku česko-polské výtvarné soutěže žáků základních a středních škol, 
v březnu  výstavu biblí a knižní ilustrace pod názvem Tisíciletý příběh, dále výstavu fotografií 
z archivu  muzea,  zachycující  dávnou  podobu  i  proměny  krajiny,  architektury  a  obyvatel 
Pojizeří  a  Českého  ráje.  Na  hlavní  sezónu  chystáme  mezinárodní  projekt  Achátové   léto 
spojený s  výstavou Acháty  z celého světa.   Závěr  roku bude  patřit  Maskám a  démonům, 
výstavě,   přibližující  naše  tradiční  obřadní  zvyky.  Výstavní  sál  bude  na  jaře  patřit 
fotografickým výstavám, v únoru to budou Ptáci Českého ráje, v březnu a dubnu  výsledky 
mezinárodní fotografické soutěže  Zemský ráj. V květnu se zde představí  odborní asistenti 
pražské  AVU,  v červnu  tradičně  řezbáři  a  hlavní  sezóna  bude  jako  obvykle  patřit  tvorbě 
šperkařů. Ve spolupráci s Městským úřadem připraví na září muzeum  prezentaci partnerského 
města  Kesztehely.   Závěr   návštěvní  sezóny  pak  bude  patřit  výsledkům archeologického 
výzkumu  v Českém  Dubu.  Podobně  jako  v předchozích  letech  bude  muzeum  pokračovat 
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v realizaci  výstav  mimo  Turnov,  např.  v Kesztehely, Lwówku  Slaskim  a  v Portugalsku. 
Výstavy nejsou samozřejmě jediným výstupem práce muzejníků. Na léto připravuje muzeum 
se  Spolkem  přátel  muzea  již  X.  jubilejní  ročník  Staročeských  řemeslnických  trhů,  který 
v případě získání grantu doplní mezinárodní festival etnické hudby. Novým projektem bude již 
zmíněné Achátové léto a celá řada drobnějších akcí. V oblasti rozvoje turistiky bude muzeum 
spolupracovat  s   informačními  centry  a  cestovními  kancelářemi  a  nabízet  specializované 
exkurze  do oblasti Českého ráje  a  okolí  pro zájemce z Čech i  zahraničí.  Programy doplní 
živé ukázky  a  předvádění  řemesel  včetně  rýžování  drahých  kamenů  a  jejich  zpracování. 
Odborní  pracovníci  budou  pokračovat   ve  vědeckovýzkumném  a  sběrném  programu 
v oblastech, které spadají do působnosti a specializace muzea a podílet se  na celostátních a 
mezinárodních programech. Pozornost bude věnována i badatelské a přednáškové činnosti.  V 
popularizaci   kulturního  dědictví  a  výsledků   výzkumné  činnosti  pro  veřejnost  doma  i 
v zahraničí  bude  zvláštní  pozornost   věnována tzv.  učebním hodinám pro školy v oborech 
v muzeu zastoupených.  

Je velká škoda, že aktivity, které muzeum v posledních letech vyvíjí a za kterými stojí 
velký  kus  práce  jak  odborných,  tak  i  provozních  pracovníků  muzea,  nemají  dostatečnou 
finanční podporu. Na rozdíl od jiných institucí podobného charakteru je muzeum v posledních 
letech  více  jak 50% závislé  na  vlastních  příjmech,  které  je  však  stále  obtížnější  naplnit. 
Rozpočet muzea je cca 10 mil. korun a vytvořit příjmy ve výši 5 mil. Kč se muzeu podařilo 
pouze v letech,  kdy získalo výjimečnou zakázku na záchranný archeologický výzkum. Od 
roku 2001 má však rozpočet stále klesající tendenci a je třeba si uvědomit, že bez velkého 
nadšení a pracovního nasazení všech pracovníků muzea by se mnohé nepodařilo. Jsou však 
projekty, na které síly pracovníků muzea nestačí, jako je například realizace tolik potřebného 
výtahu pro vozíčkáře a seniory, pro který  byla v roce 2003 zahájena veřejná sbírka a musím 
s lítostí konstatovat, že jen s velmi malým efektem. Řada výsledků výzkumných úkolů leží 
tzv.v šuplíku,  protože  muzeum nemá prostředky  na  jejich  vydání,  nedaří  se  restaurovat  a 
konzervovat sbírkové předměty. A tak nezbývá než doufat, že se finanční politika státu změní 
natolik, že zájem o kulturní bohatství  jednotlivých regionů, které muzea uchovávají, se stane 
zájmem veřejným.

                                                                               Vladimíra Jakouběová

P ROB L É MY V  E M IG RA C I

Pěkné  vyprávění  jsme  obdržel i  od  p.  Aleše 
Svobody,  který  se  usadil  po  roce  1968  v Torontu 
v Kanadě.  Jeho  postřehy  o  složitosti  procesu  sžit í 
v novém prostředí jsou j istě zaj ímavé.

E m igrac e  a  d ět i

Ti  z čtenářů,  kteří  viděli  nedávno  promítaný  film 
Konec velkých prázdnin, si asi uvědomili, že mnoha dětmi je 
změna  života  způsobená  emigrací  pociťována  mnohem 
intenzivněji  než  dospělými.  Na  všechny  děti  má  emigrace 
silný dopad – ne nutně ovšem v tom špatném slova smyslu. 
Například oba naši synové (druhý narozen už v Kanadě), jsou 
nám velice vděčni, že jsme jim svým odchodem umožnili žít 
ve svobodné zemi, které si velice váží a již mají rádi. Starší 
Aleš ale prošel zpočátku těžkou dobou. Během pěti měsíců 
v Ženevě  se  nestačil  naučit  francouzsky  dostatečně,  aby  si 
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mohl hrát s místními dětmi (proto jsme tolik uvítali možnost přátelit se s Čechoslováky, kteří 
měli  podobně  staré  potomky)  a  i  první  roky  v Kanadě  mu  nedostatky  v angličtině 
komplikovaly vztahy s okolím.

Protože  byl  dlouhou  dobu  skoro  jenom  v naší  společnosti,  stal  se  z něho  „malý 
dospělý“,  žil  našimi  starostmi,  kterých zpočátku  bylo  nemálo.  Po  prvních  několika dnech 
v Novém světě se nás ptal „A už jsme tady v Kanadě pojištěni?“ – ve čtyřech a půl letech 
věděl přesně, o čem mluví. Až teprve, když se mu, coby osmiletému, narodil bratr, stalo se 
z něj zase dítě, ale o kus bezstarostného dětství byl připraven. I proto se ve škole často choval 
jinak než jeho nezbední spolužáci,  stěžoval si,  že když dostanou úkol,  na kterém se snaží 
pracovat,  ostatní  ho nezodpovědně ruší.  Vysoká odpovědnost,  ohleduplnost,  svědomitost  a 
vážnost mu zůstaly z dětství a mládí do dospělého života.

Mladší Tomáš, který se narodil do úplně jiných poměrů – kdy už jsme byli v nové vlast 
zabydleni – má úplně jinou, bezstarostnou povahu.

D os p ě lý  č lověk  n em á  as i  š anc i  s e  n auč i t  n ovou  řeč  p er f ek t ně …

O naučení – nebo nenaučení – se nové řeči v dospělém věku by se dala napsat velmi 
obsažná pojednání (a pravděpodobně je nějaký jazykovědec napsal a další napíší). Troufám si 
tvrdit, že s výjimkou snad zlomku procenta, se dospělý člověk nemá šanci naučit novou řeč 
perfektně. Dokonalé zvládnutí jazyka totiž vyžaduje mnoho: slovní zásobu, gramatiku, idiomy 
(ustálená rčení a výrazy) a v neposlední řadě přízvuk. To co tu popisuji, se týká sice jen mé 
osobní  zkušenosti  z hlediska  českého  emigranta  a  je  podpořeno  více  než  třicetiletým 
pozorováním  mnoha  našich  českých  známých,  ale  nevidím  důvod,  proč  by  to  u  jiných 
národností mělo být podstatně odlišné. Nakonec jsem se setkal i s mnoha „novými Kanaďany“ 
z celého světa a u všech si všiml podobných problémů, s jakými se potýkáme i my.

Vzpomínám si, jak mi otec vyprávěl, že měli na reálce profesora Němce, který znal 
dobře  česky,  ale  měl  „směšný  přízvuk“.  Tehdy  to  v české  komunitě  nebylo  příliš  běžné, 
společnosti  vůbec  bývaly  po  jazykové  stránce  značně  homogenní.  Naštěstí,  alespoň  pro 
emigranty,  tomu tak v Kanadě už dlouho není.  Ještě  generace „osmačtyřicátníků“ (těch co 
odešli po roce 1948) se setkávala s otevřenou diskriminací, i když ne často ve velkém měřítku. 
Nám se to prakticky nestalo. „Špatně“ anglicky tu mluví hodně početná menšina obyvatelstva, 
hlavně ve velkých městech. Skoro polovina obyvatel Toronta se narodila mimo Kanadu a jen 
někteří z těch, kteří přišli hodně mladí, se naučí anglicky dokonale. Myslím, že my, podobně 
jako  většina  našich  českých  přátel  a  známých,  jsme  zvládli  angličtinu  poměrně  dobře. 
Neskromně se domnívám, že alespoň psanou formou se vyjadřuji lépe, než tři čtvrtiny zde 
narozených a vystudovaných lidí. Jakmile ale promluvím, hned je poznat, že angličtina není 
můj rodný jazyk. Nejvíce to prozrazuje ten už zmíněný přízvuk, intonace řeči.

Také se projevují nedostatky v tom, čemu říkám „kuchyňská angličtina“. Každý z nás, 
kdo  pracujeme  v kancelářském  prostředí,  ovládá  dokonale  odbornou  terminologii  našeho 
„průmyslu“ (ti, kteří pracují manuálně to mají těžší – nemusí, a někdy ani nemohou, stále 
komunikovat s anglicky mluvícími spoluzaměstnanci), ale ti, kteří se neoženili či nevdaly za 
anglicky  mluvícího  partnera,  nemají  dost  možností  procvičovat  mluvu,  která  se  užívá 
v domácnosti.  Doma většina  z nás  mluví  česky,  ale  v mnoha případech je  to  čeština  ještě 
mnohem horší, než se teď objevuje v Čechách mezi těmi, o nichž se domnívám, že se snaží 
vypadat „světově“ (pletou do řeči množství anglických výrazů). Rozdíl je v tom, že jsme se 
zde setkali s mnoha novými či odlišnými věcmi, pro které nemá čeština dostatečně výstižný, a 
někdy  ani  jakýkoliv  termín.  Zhusta,  i  když  není  potřeba  anglického  slova  použít,  je  to 
jednodušší,  pohodlnější,  protože  je-li  v běžném  životě  často  používáno,  přijde  na  jazyk 
rychleji než české. Pohodlnost v přemýšlení se tak projevuje v prznění řeči.

Na první pohled paradoxně může znít moje tvrzení, že ti, kteří mluvili nejhorší, nejvíce 
zkomolenou češtinou s největším množstvím anglických výrazů doma a v české společnosti, 
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se také  nejhůře  naučili  ovládat  angličtinu.  Ale  je  to  zřejmě důsledek toho,  že  si  nezvykli 
dostatečně při českém vyjadřování přemýšlet a to jim potom chybí i při anglickém.

Když byli naši synové malí – přesněji řečeno až do doby, než odešli z domova – jsem 
pedanticky trval  na tom, abychom doma mluvili  správnou „čistou“ češtinou. Naštěstí  mne 
v tom manželka plně podporovala  a syn Aleš to dělal  úplně vzorně,  po tom, co jsme mu 
vysvětlili,  že  jedině  tak  se  může  podařit  docílit  toho,  aby  i  Tomáš  mluvil  dobře  česky 
(sourozenci,  mluvící  mezi  sebou  anglicky,  jsou  prakticky  odsouzeni  k tomu,  že  česky 
zapomenou nebo se nenaučí, zvláště když je jim dovoleno mluvit anglicky i na rodiče). Aleš 
přečetl  mnoho českých knížek,  než šel  do školy.  Tomáš ne,  a  s českým čtením – o psaní 
nemluvě  –  má  proto  hodně  potíží.  Zajímavé  bylo,  když  Aleš  o  prázdninách  během 
univerzitních studií pracoval na překladu tehdy nově publikované Sukovy učebnice tenisu pro 
profesora  tělovýchovy,  který  ji  potom anglicky  vydal.  Práce  šla  dobře,  kromě  tělocvičné 
terminologie vyvinuté Tyršem, již on tehdy dostatečně neovládal a jejíž ekvivalent v angličtině 
neexistuje. Musel jsem mu předvádět co znamená „z předpažení vzpažíme upažením“, a on to 
potom dosti komplikovaně přepisoval do anglického textu.

Přestože  jsme  manželka  i  já  hodně  upustili  od  své  pečlivosti  při  mluvení  česky, 
podařilo se nám docílit toho, že oba „kluci“ ovládají řeč velmi dobře, což sami oceňují zvláště 
při komunikování s prarodiči a jinými příbuznými v Česku. Jejich děti už bohužel nebudou 
česky mluvit vůbec. Aleš má dvě dcery s manželkou polského původu, Tomáš se za pár týdnů 
bude ženit s dívkou z rodiny irských Kanaďanů.

Aleš Svoboda, syn zakladatele SRPT A. Svobody a L. Svobodové, roz. Mařanové

F RAN T I Š E K KH YN L

„Zlatý" život českého šperkaře 

Návrat šperkaře do Českého ráje

Jako nádherná pohádka zní příběh (vyprávění) skromného českého zlatníka z Turnova 
Františka  Khynla,  který  svým  uměním  proslavil  Český  ráj,  tradiční  líheň  šperkařů, 
spisovatelů,  hudebníků  a  výtvarných  umělců,  po  celém  světě.  V  mládí  odešel  do 
zahraničí, kde tvrdě pracoval. Jeho rukama prošly desítky kilogramů nejdražších kovů a 
vzácných drahokamů, poznal  řadu chudých i  nejbohatších lidí  světa,  spolupracoval  s 
nejznámějšími šperkařskými firmami v Austrálii a USA. Své milionové zisky věnoval do 
nákupu  materiálů,  ze  kterých  vytvořil  vlastní  kolekci  uměleckých  děl.  Vše  nakonec 
věnoval své rodné vlasti.

Khynlova rodina pocházela z italských předků, kteří se usadili nedaleko Turnova ve vesničce 
Tatobity. „Moje babička si tam vzala nějakého krejčího Brunclíka, ale pocházela ze čtrnácti 
dětí.  Vím,  že výborně  zpívala  a  ještě  ve třiasedmdesáti  vystupovala  v  Libuni  na jevišti  s 
kuplety. Všichni moji strýcové byli učitelé nebo muzikanti, ale i dobří kresliči. Jeden z nich 
dokonce absolvoval Mnichovskou akademii a dělal monografii Šalouna a Josefa Myslbeka. 
Myslím, že jsem po těch Taliánech rozhodně něco zdědil," říkal o sobě v humoru.
Po obecné se chtěl mladý František na tehdejší turnovské šperkařské škole věnovat rytí kovů a 
drahokamů.  „Moji  rodiče  se  ale  dobře  znali  se  zlatníkem Josefem Ježkem,  protože  spolu 
zpívali ve sboru Antonín Dvořák. To víte, na malém městě to tak tenkrát chodilo. Měli se 
mnou plán, že u něj pak nastoupím a tak mě na škole zapsali do oboru jako budoucího zlatníka 
a  klenotníka.  Jenomže  já  měl  odmala  nějaké  cestovatelské  choutky.  Už  jako  tříletý  jsem 
mamince zmizel na turnovském trhu a policajti mě přivedli až od železniční zastávky na Jičín. 
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Rozzlobená maminka mi tenkrát před lidmi u kašny stáhla kalhoty a za ten výlet do světa 
pořádně nařezala na zadek..."

„B r i l i an t ové “  z ačá t k y

Ve šperkařské škole se studenti učili také zasazovat brilianty. 
Mladého učitele Valeše tehdejší ředitel Antonín Karč poslal 
do Německa,  aby vše okoukal,  protože to bylo moderní a 
nikdo to v Čechách neuměl. Studenti se pak od něj novou 
techniku učili a v roce 1925, kdy byla v Turnově krajinská 
výstava, byly otevřeny školní dílny. Tady ti nejlepší novou 
techniku předváděli  návštěvníkům a Khynl byl mezi nimi. 
Po  škole  odjel  do  Prahy,  kde  se  v  klenotnické  práci 
zdokonaloval. „Dvacet let jsem zasazoval brilianty a drahé 
kameny, nejdříve v největší firmě v Praze v Revoluční ulici 
u  bratří  Folkenow.  Když  majitelé,  jako  Židé,  utekli  před 
Hitlerem  do  Anglie  a  Austrálie,  pracoval  jsem  i  jinde," 
vyprávěl. Když přišli komunisté a likvidovali soukromníky, 
ptali  se jej,  co dělá? „Jsem zasazovač briliantů,"  prohlásil 
prý  hrdě.  Řekli  mu,  že  něco  takového  tu  v  zemi  vůbec 
nebude. Budou hlavně potřebovat pekaře chleba, zemědělce a dělníky. František proto požádal 
hned v roce 1946 o vystěhovalecký pas. Čekal na něj dva roky a přinesli mu jej až na Štědrý 
den odpoledne. „Dostal jsem ho vlastně pod stromeček, ale musel jsem zaplatit 45 tisíc korun 
jako vystěhovaleckou daň," říkal.

C est a  d o  ve l ké ho  s vě t a

Do světa se vydal jako turista. Vzpomněl si na své bývalé zaměstnavatele a požádal je o zvací 
dopis do Austrálie. Díky tomu také vystěhovalecký pas dostal.  Šest neděl na zaoceánském 
parníku, v podpaždí s houslemi a v kapse doporučující dopis k největšímu světovému brusiči 
briliantů Harry Windstonovi. Cesta utíkala pomalu, a když si náhodou ke klavíru v sále sedl 
nějaký člověk a spustil české písničky, Khynl se na housle přidal. Nebyl to nikdo jiný, než 
zase Čech. Oba tak spolu muzicírovali až do Austrálie.
„Ve výloze u Windstonů měli  jen samé broušené zboží,  tak jsem tam ani  nešel,"  vyprávěl 
František Khynl. Ale oni jej za nějaký den zavolali sami. „Nějaká milionářka zastřelila v buši 
jaguára a prý, jestli bych to zvíře dokázal udělat na památku ve zlatě? Přijal mě vicepresident 
té firmy, nějaký pan Carnevall, a hned prý odkud jsem, že mám takovou dobrou angličtinu? 
Povídám, že jsem Čech. On na to, že to je výborné, že tady mají také jednoho mého krajana, a 
že si budeme určitě dobře rozumět. Nechal zavolat jakéhosi pana Krále, ale z něj vylezlo, že se 
už narodil v Americe, kam odešel jeho otec jako muzikant s trumpetou, a on, že už česky ani 
pořádně neumí. Bavili jsme se tedy anglicky a já říkám, že jsem přijel také s houslemi pod 
paždí, jako jeho táta s trumpetou. Ten pan Carnevall nás chvíli poslouchal a najednou povídá: 
„Poslyšte ta vaše country, to musí byt legrační země, když tam všichni jenom muzicírujou. Já 
znám také jednoho ještě tam od vás, a ten si taky při práci furt jen zpívá a je pořád veselej.“ Z 
našeho vyprávění stále nemohl pochopit to, že skoro každý, kdo u nás na vesnici chodil do 
školy, nosil si s sebou také nějaký instrument."

J in á  zem ě  -  j in ý  m rav
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„Když  jsem  přijel  do  Austrálie,  byla  každý  rok  před  Vánocemi  veliká  výstava.  Jednou 
v Melbourne, podruhé v Sydney. Majitelé velkých firem, jako Tiffanv a Cartier, tam měli své 
vitríny a já vedle nich jednu taky. Jenomže já dělal oproti jejich zlatnickým pracem veliké věci, 
jako třeba portrét královny ve stříbře, nebo jeden z prvních šperků zlatý bumerang, který tenkrát 
ohodnotili  na  šest  tisíc  dolarů,  no a  u  té  mojí  vitríny  bylo  stale  nejvíce  lidí.  Povídám si, 
Františku, když je o to takový zájem, měl by ses tomu taky pořádně věnovat! Dříve to totiž bylo 
jen moje hobby po práci. Jenomže ouha, v Austrálii to nechtěl nikdo dělat. Tamější předseda 
jejich zlatníků, který moji práci rovněž obdivoval a byl mi velmi nakloněn, když jsem mu řekl, 
že chci do Ameriky, nesl to dost těžko. Ale dal mi doporučující dopis pro majitele velkých firem 
v Americe, se kterými se znal. V Sydney totiž bylo v padesátých letech asi 2000 Čechů. Mladší 
většinou  neměli  žádné  zaměstnáni  a  řada  z  nich  i  kradla.  Pamatuji,  že  jednou  tři  z  nich 
zavraždili taxikáře a byli popraveni. Češi tam neměli dobrou pověst a tak jsem se rozhodl pro 
Ameriku.“

Z em ě  s vob ody  a  m ož nos t í?
V Los Angeles ukazoval František své práce, ale řekli mu, že jsou zavedeni jen na malé věci. S 
těmi jeho, že musí do New Yorku, avšak tam dopadl podobně. Šel tedy rovnou ke Cartierovi. 
Bohužel, i tam mu vysvětlili, že takového zde nikdo nic nedělá. „A nic jiného neumíš?" zeptal 
se jej sám pan majitel Cartier. „Dvacet let jsem zasazoval brilianty,“ na to František. K jeho 
překvapení se ten člověk zaradoval. Nasypal mu pytlík briliantů, přidal hrst  úlomků zlata a 
platiny a pravil: „Až to budeš mít hotové, tak to přines!“ Khynl prý zůstal stát jako opařený. 
Cartier mu dal v šedesátém roce do ruky majetek za několik tisíc dolarů, ze kterého mohl být 
živ  nejméně  rok,  ačkoliv  ho  viděl  poprvé  v  životě.  Jeho přesná  práce  se  Cartierovi  líbila, 
jenomže on sám chtěl  stále  dělat  něco  jiného.  Velké  zlaté  dekorativní  šperky.  A tak dostal 
doporučení na Davida Webba, který měl své dílny naproti Cartierovi. Přijal jej šéf dílny, nějaký 
Němec, se stejnou písničkou, že něco tak velkého tu nedělají, ale že prý se ještě zeptá šéfa. 
„Máš tady počkat,“ řekl ten Němec, když se vrátil.  „K mému překvapení přišel  sám David 
Webb: Můžeš u mě nastoupit, řekl. Ptal jsem se kdy? Bylo úterý, myslel jsem, podle evropského 
zvyku, že od pondělka. Ale co, od pondělka, přijď hned zítra, utíkaj ti přeci peníze, člověče, řekl 
Webb a já byl přijat."

P ad l  „d o  ok a"  m i l i on ářů m
Totiž za mořem v cizině bylo všechno jiné. Khynlovy práce se dostaly na jednu z výstav, 

kterou pořádal  Tiffany,  pro kterého právě něco dělal.  „Tam to všechno dělali  po americku. 
Tiffany uspořádal velikou dvoudenní výstavu ve prospěch nemocnice a sponzory se staly paní 
Kennedyová a paní Windstonová. Ty samozřejmě pozvaly největší milionáře, jejichž dámy si 
kupovaly samé drahé věci, protože to byla prestižní dobročinná akce. Měl jsem tam pár věcí na 
ukázku. Ani nevím, jak se to stalo a byl jsem rázem se svými šperky na prvních stránkách 
novin. Samozřejmě, že konkurenti na sebe s podobnou výstavou nenechali dlouho čekat a mě 
požádali  o  exponáty taky,“  vyprávěl  Khynl.  Pak už se  mu nabídky jen hrnuly,  takže se  na 
žádnou firmu nevázal a pracoval převážně doma. „Všichni měli týmy kresličů a návrhářů, ale já 
si dělal všechno sám. Teď jsem teprve ocenil, že jsem zamlada chodil na hodiny kreslení, které 
mě bavilo. Jeden šéf dílny mi onehdy povídal: „No Frank, jak je to možné, že ty si to sám 
vymyslíš, nakreslíš a uděláš? Člověče, to ani nemůžu říct starýmu, že ty nás tu vlastně vůbec 
nepotřebuješ!“

Tou ha  p o  d om ově

Čas „Franka" Khynla se nachýlil, a on zatoužil po klidu rodného Turnova. Náhoda chtěla tomu, 
že potkal představitele České gemologické asociace Michala Košelju, který mu pomohl zajistit 
návrat státního občanství i případné ubytování v jednom ze zdejších penzionů. Náhodné bylo i 
setkání s ředitelem Správy státního zámku Sychrov dr. Milošem Kadlecem a jeho souhlas se 
zřízením trvalé  expozice šestnácti  prací.  Samozřejmě že realizace celého projektu za účasti 
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památkových ústavů a přispění Ministerstev financí a kultury byla mnohem delší a složitější. 
Tak složitá, že se jeho závěru už autor ani nedožil. Ale Khynlovo téměř celoživotní dílo se tak 
podle  jeho  přání  vrátilo  do  rodného  kraje.  Do tichých míst  kouzelných  přírodních  scenerií 
Českého ráje. do kolébky umělců – šperkařů, malířů, muzikantů a básníků.

Otakar  Grund, Turnov

N ĚK T E RÁ  Z  L E TOŠ N ÍC H V Ý RO ČÍ

V tomto  čísle  připomínáme  opět  několik  „kulatých“  výročí 
osobností  spjatých s Turnovskem svou činností  či  pobytem.

Je až podivuhodné, jak se s Turnovem pojí jména Durychů. Loni město 
vzpomnělo  200.  výročí  úmrtí  Václava  Fortunáta  Durycha  a  i  letos  se 
s jménem Durych setkáváme.

27.  ledna  1863  se  v Turnově  narodil  Václav  Durych,  překladatel, 
vlastivědný spisovatel a žurnalista, otec dramatika a romanopisce Jaroslava 

Durycha.
Turnovským rodákem je i  Josef Durych,  sochař, grafik a cizelér, narozený 9. února 

1898.
Z Daliměřic  pochází  MUDr.  Jan  Hnátek,  internista,  autor  řady  vědeckých  spisů. 

Narozen 1865, zemřel v Praze 10. února 1923. Byl velkým lidumilem a staral  se o léčení 
chudých.

K Turnovu přilnul litomyšlský rodák prof. Zdeněk Nejedlý, narozený 10. února 1878. 
V postoji k jeho činnosti se mnozí z nás asi neshodnou. Je zřejmě nutné tu odlišovat jeho práci 
vědeckou,  přinášející  mnoho  významných  podnětů,  od  postojů  politických,  jejichž 
jednostrannost nepřispívala v důsledcích ani naší vědě. Jeho vysoce aktivní účast na totalitním 
režimu je pro naprostou většinu nepřijatelná.

S hradem Valdštejnem je spojena část života Václava K. Holana Rovenského. Známý 
skladatel  duchovní hudby („Pašíje“),  výborný varhaník (u sv.  Petra a Pavla na Vyšehradě) 
zemřel na Valdštejně jako poustevník 27. února 1718.

V Břehách u Svijan se 1. března 1903 narodila Věra Viednerová,  autorka lyrických 
básní a románu „Milovaný život“. Zemřela 29. ledna 1942 v Turnově.

Památce  spisovatele  a  propagátora  turistiky  Václava  Kudrnáče  bylo  věnováno 
zvláštní místo už v minulém čísle.

Významným  rodákem  z Daliměřic  (1839)  je  Jan  Matouš  Černý.  Byl 
tajemníkem  Českého  muzea,  vydal  několik  historických  prací.  Byl  strýcem  prof.  Josefa 
Pekaře. Zemřel 7. března 1893 v Praze.

V minulém čísle jsme vzpomenuli F. X. Drozena, rodáka z Tatobit (8. března 1898).
Jednou  z nejvýznamnějších  osobností  Turnova  v  19.  století  byl  JUDr.  Jaroslav 

Svoboda,  (4. dubna 1843 – 21. dubna 1902) povídkář, autor aktovek, r. 1888 vydal knihu o 
Čeňku Pacltovi. Byl též starostou.

Lothar Suchý  je  osobností  celonárodního  významu.  Z jeho  mnohostranné  literární 
činnosti vyniká tvorba dramatická, kterou mohli diváci shlédnout v nejproslulejších pražských 
divadlech včetně Národního či Vinohradského. Za dramatickou tvorbu byl odměněn „Tylovou 
cenou“. Několik let působil i jako pařížský dopisovatel deníku „Venkov“. Dnem jeho narození 
v Turnově je 6. květen 1873.

Ke  spoluzakladatelům  turnovského  muzea  patří  národopisný  sběratel  Jan  Křtitel 
Hájek, rodák ze Sobotky (14. červen 1863) a farář v Jeníšovicích.
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Úmrtí světoběžníka Čeňka Paclta daleko v jižní Africe jsme si připomněli v minulém 
čísle. I letos má kulaté výročí - 14. července 1813 se Čeněk Paclt v Turnově narodil.

20. července 1938 v Praze zemřel sochař a glyptik  Josef Drahoňovský  – loni jsme 
připomněli 125. výročí jeho narození.

Dějiny zeměpisu a etnografie orientovaná hlavně na jižní Afriku jsou obory vědecké 
činnosti člena Societé des Africanistes v Paříži RNDr. Jindřicha Dlouhého, rodáka z Turnova 
(4. srpna 1903). Je autorem řady odborných spisů.

Ing.  Ludvík  Černovický  je  autorem  odborných  prací  se  zemědělskou  tematikou 
(louky), ale také „Turnovských povídek“ a „Pohádek z Českého ráje“. 19. září 1878 se narodil 
v Turnově.

3. října 1753 se v Mokrém narodil František Jan Tomsa, přítel Josefa Dobrovského, 
překladatel, šiřitel osvěty a národního obrození.

Starší generace si možná připomene spisovatele historických povídek Karla Sellnera, 
který patří také do řady daliměřických rodáků (23. října 1883). Byl znám i jako vlastivědný 
pracovník.

Karlu Vikovi byl věnován v č. 26 zvláštní článek z pera paní Ing. Mileny Jeřábkové, 
jeho vnučky.

Mezi  občany  Turnova  jsou  ještě  ti,  kteří  tu  potkávali  operní  pěvkyni  Narcissu 
Možnou-Kolihovou. Zemřela v Turnově 26. listopadu 1943.

Znalec vývoje kamenářství v Turnově profesor šperkařské školy  Josef Varcl  zemřel 
v Turnově 28. listopadu 1953.

Před 100 lety – 4. prosince 1903 – se v Nové Pace Pavel Glos. Studoval metodistický 
seminář  v Praze  a  misijní  školu  v Ochranově  (Herrnhut).  v roce  1930  se  stal  bratrským 
kazatelem v Turnově, byl i členem vedení církve. Jako člen YMCY byl zapojen do odboje 
(v souvislosti  s činností  dr.  Krajiny).  Při  výsleších  na  gestapu přišel  o  oko.  Byl  nositelem 
Československého válečného kříže 1. stupně. V období totality ho ovšem neminuly problémy. 
Je autorem několika knih, jeho koníčkem bylo včelařství. Zemřel ve věku 81 let v Zurnově.

Hodně přátel měl v Turnově vynikající kreslíř a ilustrátor PhDr. Josef Scheybal, rodák 
z Frýdlantska. Vzpomínka na tohoto vzácného člověka najdou čtenáři na jiném místě tohoto 
časopisu.

D.S.

V ZP OMÍ N KY N A PL AVB U  N A KA JAC Í CH  
Z E  S UC HD OL A D O D AV L E  PŘ E D 50  L E T Y

Účastníci :
Kapitán : pan učitel Míla Kopal, tehdy 37 letý
Proviantní : paní Kopalová (30 let)
Důstojníci : Pešek Slávek (17 let), Tomášek Slávek (15 let)
Plavčíci : Vladimír Hlubůček (Šašek), Eman Svoboda (15 let), Mirek Bednář, Ladislav 

Hlubůček, Jirka Hynek (Číňan), Josef Krejčí, Josef Pitro, Bladik Stránský, 
Vratik Tomášek (Bivoj)- (14 let, Franta Drahoňovský, Jarda Groh, …… Horák, 
……. Janků, Víťan Jiránek, Honza Kout (Prťan), Ladik Posner, Vašek Svatoš, 

Jarda Šír, Vratik Venclů (Kulda) -l3 let

Padesátá léta – s odstupem času, jak  na to nyní 
pohlížíme, s námi pořádně zacloumala. Aniž bychom 
si  to  tenkrát  uvědomovali,  vrhli  jsme  se  do 
romantických zážitků, kde se dalo, zvláště když nám je 
někdo předhodil jako mlsnou kost. Obzvláště v době, 
kdy byl zakázán skauting i Sokol a nás někdo navnadil 
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vodáckým sportem. Ten vyvolený nebyl  nikdo jiný,  než pan učitel  Míla  Kopal.  Počátkem 
padesátých let došlo i k vyvlastnění (konfiskaci) Jiránkovy tiskárny, kterou zabrala pionýrská 
organizace, jakýsi nástupnický spolek sovětského typu – náhrada za skauting a Sokol. V těchto 
prostorách byly zřízeny různé dílny pro využití volného času mládeže. V roce 1952 vymyslel 
pan učitel Míla Kopal šílenou akci, že by se tu nechaly vyrobit dřevěné kajaky a s nimi vyrazit 
na vodu. Dal dohromady partu většinou 13 – 14letých kluků a ve volném čase se toto začalo 
realizovat.  Kromě plošně  ohoblovaných  prken  se  vše  provádělo  ručně  (řezání,  hoblování, 
pilování atd.). Dokonce jsme si ručně hoblovali a tvarovali pádla ze slepených polotovarů. 
Těsnost vyrobených kajaků, které byly velmi těžké, byla zajištěna nátěrem horkým asfaltem. 
Díky nasazení pana učitele a zfanatizování účastníků se skutečně mohlo o prázdninách 1953 
uskutečnit  plánované  sjetí  řeky  Lužnice  a  Vltavy.  Kde  tehdy  sehnal  pan  učitel  vercajk  a 
materiál v poválečném a poúnorovém srabu a kde sehnal odvahu se s takovými bažanty pustit 
na řeku,  je dodnes záhadou. Stejnou záhadou je  i  to,  kde naši  rodiče na tuto akci sehnali 
peníze, když l. června toho roku došlo tak zvanou měnovou reformou k totálnímu okradení 
všech občanů republiky. 

Začátkem prázdnin byly lodě vlakem odeslány do Suchdola nad Lužnicí a následně 
taktéž vlakem vyrazili účastníci s bagáží. První extempore se odehrálo ještě na turnovském 
nádraží, když zde byl zapomenut na nástupišti jeden lodní pytel, shodou okolností ten se všemi 
penězi (7.000,- Kčs). Díkybohu si toho všimli vyprovázející rodiče. Nejblíže nádraží tehdy 
bydleli Tomáškovi. Ti také okamžitě reagovali, rozvášnili motocykl ČZ 125, naložili bágl a 
šílenou jízdou dohonili vlak s účastníky v Mnichově Hradišti,  kde bylo zavazadlo předáno 
panu učiteli.

V Praze bylo několik hodin volna a tak se uskutečnila procházka přes Václavák na 
Staroměstské náměstí, odkud se dochovala fotka většiny účastníků před pomníkem Jana Husa.

Po dojezdu do Suchdola byla první a tenkrát dost velká starost sehnat proviant. Cestou 
po řece byl například od mlynáře získán bochník chleba, na kterém seděl na kozlíku, aby měl 
měkčí posed, když se kodrcal úvozy nazpět do mlýna.  Jako první jídlo byla pochoutka  - 
rýžová kaše s kakaem a ještě s marmeládou od paní Kopalové. Jinak hlavní jídlo byla za celý 
den večeře, vařená v kotlíku na ohni. Přestože tenkrát už nebyly potravinové lístky, proviant se 
nesháněl lehce. Jak to pan učitel se svou paní dělali, že všichni přežili a ani Vratík Venclů 
nezhubnul, to snad ví jen Bůh a oni sami.

Start v Suchdole byl poznamenán pokusem o eskymácký obrat Vratika Venclů, když 
jednou stranou do lodě nasedal a okamžitě druhou 
stranou šel  do vody. Ta byla naštěstí  hodně teplá. 
Stará  řeka  byla  skutečně  původním  korytem  se 
spoustou  zákrutů,  padlých  stromů,  křoví  a  hlavně 
miliony  komárů.  Když  si  někdo  potřeboval  něco 
vyndat z lodě, musel nad ním kamarád točit hadrem, 
aby  ho  nesežrali.  Honza  Koutů  se  „udělal“,  vše 
plavalo  kolem  a  něco  také  ke  dnu  včetně  jeho 
košile. Pan učitel mu půjčil svoji, ale tu nakonec také někde zpronevěřil. Stará řeka končí v 
Rožmberském rybníce,  kde se  vše sušilo  a  kde jsme též spali.  Stany byly staré rakušáky, 
některé luxusnější áčka. Malé postavy spaly po čtyřech ve čtvercových jehlanech sepnutých ze 
čtyř  válečných  trojúhelníkových  celt  zvaných  „týfl“.  Ty  byly  jednotlivě  použitelné  i  jako 
pláštěnka. Místo spacáku musela stačit sešitá deka.

Nejhorší etapa, naštěstí jen jedna, byla přepádlování nekonečného „oleje“ Rožmberka, 
kde na nás rybáři pokřikovali, co to je za flotilu. Dále už následovaly etapy s tekoucí vodou, 
jezy a šlajsnami,  což už byla ta pravá romantika. Zejména se sjížděním šlajsen byla vždy 
nějaká  zpestření.  Novomlýnskou  retardérku  raději  přenášíme.  Jardovi  Grohovi  praskla 
bočnice,  byla  nutná oprava.  To znamenalo letlampou rozehřát  asfalt,  srovnat  a  nabít  další 
prkno. V Sezimově Ústí  jsme se byli  podívat na vilu dr. Eduarda Beneše. V Táboře jsme 
navštívili katakomby a prohlédli si město. Bechyně na nás udělala dojem svým krásným a 
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vysokým železničním mostem. U Týna nad Vltavou jsme vpluli do Vltavy a po ní pokračovali 
dále ku Praze. Tehdy byla Vltava ještě skutečně divokou vodou včetně známých a dnes již 
neexistujících Červenských a Bučilských proudů, což byly nádherné peřeje s rychle ubíhající 
vodou. Hrad Zvíkov při soutoku s Otavou a stejně tak Orlík se tyčily jako orlí hnízda vysoko 
nad vodou. Velkým zážitkem byl vysoký most podolský a pod ním původní most visutý, kde 
jsme též jednu noc tábořili. Táboření – tenkráte byly ještě dobré časy. Vodáků nebylo přehršle 
a byli pořádnější, po sobě si vždy každý uklidil, takže se dalo lágrovat téměř všude, hlavně 
tam, kde byla pitná voda. Postavit stany nebyl problém, to každý uměl ze Sokola či Junáku. 
Práci rozděloval pan učitel. Někdo na dříví, pro vodu, pro proviant, někdo na vaření. Zbyl i čas 
na táboráček se zpíváním Slávy Peška a každý měl ještě v zásobě nějakou scénku. Tak krásně 
čas ubíhal, ba přímo letěl. 

Slapská přehrada se  tenkráte  již  stavěla  a  řeka byla  odvedena tunelem raženým ve 
skále, kterým údajně odvážní vodáci projížděli. My jsme to řešili převozem lodí na vlečňáku 
za  traktorem.  Po  překonání  Štěchovic  jsme  celou  plavbu  zakončili  v  Davli,  kde  se  lodě 
naložily do vozů ČSD. Nám nezbylo nic jiného, než sbalit svých pár švestek a hajdy domů k 
rodičům. Určitě jsme jim zůstali všichni dlužni poděkovat, že nám umožnili prožít krásných 
pár dní, ze kterých můžeme neustále čerpat aspoň vzpomínky a potěšení, pokud nám to naše 
mizerná paměť dovolí. Ale nesmíme zapomenout,  vyslat tam nahoru vřelé díky panu učiteli za 
odvahu  a  starost,  když  se  vydal  s  námi  na  takovou  pouť,  a  i  tady  dole  poděkovat  paní 
Kopalové, že se o nás starala a byla oporou panu učiteli. Ještě jednou díky.
Dali dohromady na památku pana učitele Míly Kopala v roce 2003 

Ladik Posner a Vratik Tomášek

T E CH NI C KÉ  S L U Ž B Y T UR N OV,  A .  S .

  Technické služby Turnov, s.r.o. vznikly dne 1.1.1997 transformací rozpočtové organizace
Technické služby města Turnova. 
Jediným společníkem je MĚSTO TURNOV 
se sídlem v ul. Antonína Dvořáka 335.
Sídlo společnosti je v Sobotecké ulici 2055 
( zastávka ČD směr Mašov vpravo za tratí), 
kde bylo v letech 1995 - 1997 vybudováno 
nové zázemí pro její činnost.
Ve společnosti pracuje 44 lidí, kteří zajišťují 
služby  hlavně  pro  město  Turnov,  jeho 
občany a další subjekty.

Co možná nevíte a mohlo by Vás zajímat

Technické služby zajišťují opravy a údržbu 
místních  komunikací v  celkové  délce  cca 
80 km. Jedná se o komunikace, chodníky, přilehlá parkoviště, náměstí, veřejná prostranství, dětská 
hřiště, dopravní značení, dešťové vpusti apod., včetně komunikací v okrajových částech města
(M. Rohozec, Vazovec, Bukovina, Dolánky, Mašov, Pelešany). Průjezdní úseky městem zajišťuje 
Krajská správa silnic Libereckého kraje. 
Údržba  komunikací zahrnuje opravy a údržbu, čištění komunikací a zimní údržbu.

Naše společnost zajišťuje svoz a likvidaci komunálního  odpadu,  separaci využitelných složek 
odpadu po městě - celkem máme rozmístěno 140 separačních nádob na 40 stanovištích. Do těchto 
nádob mohou občané ukládat PET lahve, papír a sklo. Další činností v oblasti odpadu je provoz 

Časopis Náš Turnov č. 27 – prosinec 2003, strana č. 15



sběrných  dvorů,  kde  mohou  občané  Turnova  ukládat  zdarma  všechny  druhy  odpadů  vyjma 
některých odpadů zpoplatněných v nadlimitních množstvích. O velkém zájmu o tuto službu svědčí 
skutečnost, že v roce 2002 navštívilo sběrné dvory téměř 27.000 občanů. Na sběrných dvorech je 
možné uložit objemný odpad, který se nevejde do popelnic  (zdarma max. 100 kg za den), dále 
stavební suť (zdarma max. 200 kg za den) , železo, papír, plastové obaly, sklo, pneumatiky, textil, 
dřevo, staré televizory, ledničky, sporáky, zářivky, výbojky, vyjetý olej, autobaterie, nádoby od 
olejů, lepenku, eternit (  za poplatek 1.500,-/tunu),  bioodpad, znečištěný textil a piliny od olejů, 
fridex, brzdovou kapalinu,  staré nátěrové hmoty a ředidla.  Od ledna letošního roku se změnil 
způsob  úhrady  za  komunální  odpad.  Město  Turnov  přijalo  dvě  nové  vyhlášky.  Vyhlášku  č. 
75/2002  o  místním  poplatku  a  nakládání  s  komunálním  a  stavebním  odpadem  a  vyhlášku 
č.76/2002  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena za úhradu je stanovena ve výši 410,- Kč/za 
rok. Kromě vyjmenovaných činností provádíme v prostoru Vesecka recyklaci stavebních odpadů, 
kde ročně zpracujeme cca 7.000 t těchto odpadů. Takto zpracovaný materiál je dále využíván při 
opravách komunikací, rekonstrukcích inženýrských sítí  apod. V minulosti veškerý tento odpad 
končil na skládce.

Zajišťujeme  dále  provoz  stávajícího  veřejného  osvětlení  ve  městě,  což  představuje  1856 
světelných  zdrojů.  Mimo  základní  údržby  provádíme  i  drobné  rekonstrukce,  jako  například 
vybudování nového veřejného osvětlení na Koňském trhu nebo na parkovišti U Raka.

Naším  úkolem  je  i  strojní  a  ruční  úklid  města,  vyvážení  odpadkových  košů,  včetně  jejich 
instalace  a  výměn.  V rámci  čistoty  města  provádíme  zimní  údržbu  místních  komunikací  dle 
schváleného plánu.

Zajistíme pro Vás výlep plakátu nebo reklamy na 18 místech ve městě 2x v týdnu - úterý a pátek.

Ve své správě máme 7 hřbitovů - Mariánské náměstí, Hruštice, Urnový háj, Pelešany, Mašov,
Kobylka  a  Nudvojovice.   Od   října  letošního  roku  jsme  otevřeli   na  Mariánském  hřbitově 
kolumbárium. Na všech hřbitovech zajišťujeme běžnou údržbu, evidenci a základní služby. Na 
všech námi spravovaných hřbitovech je celkem 3.158 hrobů.

Naše společnost provozuje 3 veřejné záchodky – ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi 
mosty a hlavním hřbitově na Mariánském náměstí.

Veškeré informace vám rádi poskytneme na tel. čísle 481 321 030, 481 322 294 nebo osobně na 
adrese Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 51101 Turnov. Všem, kteří využívají naše 
služby, děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi.

Libor Preisler, ředitel společnosti

V Z PO MÍ NK A A ST R ON OM IC KÁ

V Turnově v muzeu jsou uloženy astronomické mapy, které kolem 
roku 1850 kreslil František Xaver Vrabec z Hrubé Skály, občas uváděný jako 
sporný nemanželský  syn  Karla  Hynka  Máchy.  Jeho  mapy  jsou  rozhodně 
krásné, věrohodné a je to vzácný doklad hlubších ušlechtilých zájmů našich 
prostých  lidí  ve  starých  časech.  Od  vzniku  Vrabcových  map  přeskočíme 
skoro 100 let. 
Je válka, doba politického temna, doba zatýkání a koncentráků, Ale je to i 
čas krásných lidských vztahů, kdy se přátelé povzbuzují v naději a víře. Na 
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Hruštici nad Turnovem se schází skupina mladých lidí, kteří se za jasných večerů a nocí učí podle 
mapky a atlasu znát souhvězdí. Dalekohled nemají, ale vydatně jim pomáhá předepsané důkladné 
zatemnění. Chodili jsme tam pravidelně řadu let, kdykoliv bylo čisté nebe. 

Snad byste ani nechtěli věřit, kolik jsme tenkrát viděli jasných meteorů i kolik se dá v takové 
noci i bez dalekohledu vidět slaboučkých mlhovin, včetně té slavné v Andromedě, vzdálené od nás 
přes 2 miliony světelných let! A na jaře jemňoučký sloup zvířetníkového světla, sahající až přes 
Plejády. Dokonce je pozorovatelný (vzácněji)  i  protisvit,  což je slabounký malý obláček přesně 
naproti proti současné poloze Slunce. Když v bezměsíčné noci svítila Venuše ve svém největším 
lesku, vrhala na sněhu od každého z nás výrazný stín! 

Že je to všechno málo ? Nemáte představu, kolik radosti nám to dávalo, jak povzneseni nad 
vraždící  dusot  nacistických bot  jsme se vracívali  domů. Naše poslední  hruštická pozorování se 
konala v týdnech, kdy bylo už slyšet ruská děla, kdy jsme cítili, že Bůh má náš národ rád, že se 
znovu naplňuje slovo Komenského, že „vláda věcí tvých do rukou tvých se opět navrátí, ó lide 
český!“

Válka skončila,  a  my jsme s  bratrem začali  u  našeho vzácného kamaráda  Ing.  Václava 
Šimáka stavět hvězdářský dalekohled. (Byl to dokonalý stroj, když jsme ho dokončili, darovali jsme 
jej turnovské hvězdárně, kde slouží dodnes). Ale to předbíhám.

Také jsme vyhlíželi nejvhodnější místo pro hvězdárnu. To už jsem studoval na univerzitě 
fyziku, matematiku a astronomii, takže jsem trochu „profesionálně“ obcházel místa našeho kraje. 
Nejlépe obstál druhý (nižší) vrchol kozákovského hřebene a táhlé pole na Kopanině, směrem přes 
silnici od Myslivecké chaty. Jako třetí lokalita se umístil kopec vpravo nad silnicí, vedoucí od Bělé 
u Turnova ke Třem rybníkům.

Šel jsem se poradit k panu prof. Antonínovi Bečvářovi, který nakreslil světoznámé atlasy 
hvězdné oblohy. Naše lokality se mu líbily, ale byl naprosto proti. Říkal, že taková hvězdárna na 
odlehlém kopci je výborná pro astronomy badatele a poustevníky (sám pracoval po dlouhá léta na 
Skalnatém plesu a na Lomnickém štítu), ale pro lidi musí být hvězdárna co nejblíže města, aby tam 
vůbec přišli. A to i za cenu přesvětlení městskými světly atd. Když prostudoval mapy turnovského 
okolí (kde to ostatně sám důvěrně znal), doporučil buď Hruštici, nebo výšinu U tří svatých. Naše 
romantické představy tato volba poněkud zklamala, ale nakonec to vyhrál právě pozemek U tří 
svatých, který se podařilo získat nejaktivnějšímu členovi našeho kroužku Arnoštu Vinšovi. Původní 
majitel byl spokojený, že jeho pozemek bude prodán právě pro takovou ušlechtilou aktivitu, jako je 
lidová hvězdárna.

O tom kroužku Vám musím vyprávět trochu víc. V polovině 50. let jsme v Monokrystalech 
(tenkrát v Turnově mezi mosty) založili astronomický kroužek. Bylo nás 15 zakládajících členů a k 
tomu hromada příznivců. Každý týden jsme pořádali přednášku, za dobrého počasí jsme chodili s 
přenosnými dalekohledy pozorovat na Hruštici pod širým nebem. Obvykle se tam sešlo 20 až 30 
zájemců, horlivých, zanícených. Čas od času jsme dělali expedici na Kopaninu, Kozákov, často k 
vodárně na Károvsko. Škoda, že nemám po ruce pozorovací deníky, které vedl Arnošt Vinš, později 
vedoucí turnovské hvězdárny. 

Do její stavby jsme se pustili hned při založení kroužku, když pozemek U tří svatých byl 
Arnoštovou péčí řádně pro hvězdárnu zaknihován. 
Hvězdárna se stavěla brigádnicky. Bydlel jsem s 
rodinou  na  Malé  Skále,  kde  jsme  s  manželkou 
také vedli astronomický kroužek mládeže, v němž 
bylo 25 mladých hvězdářů. Ti chodili horlivě na 
noční pozorování na Kopaninu, na Frýdštejn, na 
Převahy,  ale  také  jsme  pravidelně  jezdívali  do 
Turnova  na  brigády  na  stavbu  hvězdárny. 
Turnováci  také obětavě pracovali  v  každé volné 
chvíli.  Z  SONP  Kladno  nám  zdarma  dodali 
kruhovou kolejnici na otáčení kopule, ing. Jenda 
Mužíček  z  Malé  Skály  zkonstruoval  vhodnou 
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paralaktickou montáž do hlavní kopule, kterou pak zdarma vyrobily turnovské kovodělné závody, 
včetně  náročných odlitků.  Základní  dalekohled  do  kopule  vyrobil  (včetně  optiky)  Arnošt  Vinš. 
Velmi  obětavě  na  výstavbě  pracovali  všichni  brusiči  optiky  i  další  technici  z  Monokrystalů  a 
Dioptry, v čele s Jiřím Kotlerem, (který ve vysokém věku nedávno zemřel v Kalifornii).  Podle 
ideových návrhů astronomů vypracoval plány hvězdárny Arnoštův přítel, zkušený stavitel. Finančně 
na stavbu přispěl  turnovský národní výbor.  A celá  řada podniků obětavě a  bezplatně pomáhala 
dovozem materiálu,  dodávkami  stavebních  surovin  i  kovových  dílů.  Tak  se  podařilo  v  hlavní 
koncepci hvězdárnu dokončit do poloviny šedesátých let. Ve spodním prostoru byl dostatečně velký 
přednáškový sál, několikrát měsíčně plný posluchačů na zajímavých přednáškách. A za jasných nocí 
přicházívali  turnovští  občané,  starší  i  mladší,  milenci  i  děti,  aby  se  dalekohledem podívali  do 
nebeských dálek.

Nové politické i společenské události koncem 60. let, s vyvrcholením obrodného Jara 1968, 
odvedly částečně pozornost občanů jiným směrem, ale zájem o hvězdy v poněkud menší míře trval 
dál. Velké oživení znamenalo každé zatmění Slunce a Měsíce, polární záře, nebo přednášky našich 
známých populárních astronomů.

Když závěrem roku 1968 a začátkem 70. let  vyhlásila vláda pod komunistickým tlakem 
proces „normalizace“, začalo jakési nové temno. V té dosti bezvýchodné situaci se opět lidé toužili 
potěšit něčím, na co nemá politika vliv a návštěvníků na hvězdárně přibylo. Tenkrát na pozemku 
hvězdárny zřídila i ČSAV v buňkách své pracoviště, kde bylo trvalé osazenstvo. Také jsem tam 
několik let pracoval na fyzikálních úkolech pro Optickou skupinu ČSAV v Turnově.

A potom jsem se řadu let na hvězdárnu nedostal. Jenom jsem věděl, že po smrti vedoucího 
Arnošta Vinše se nemohl najít obětavý vedoucí – hvězdárna bývala zavřená a pustla. Po roce 1990 
se stala vedoucí metodickou hvězdárnou východočeského kraje Hvězdárna v Úpici, kde je již řadu 
let ředitelkou dr. Eva Marková, jejíž rodinné kořeny také sahají do Turnova. S úpickou hvězdárnou 
má Vývojová optická dílna AV ČR v Turnově velmi čilou spolupráci již 40 let. Právě v Úpici se 
zkoušejí funkce řady unikátních výrobků z Turnova. Úpická hvězdárna ve své řídící kompetenci 
měla dobrou vůli pomoci Turnovu i ve finanční podpoře hvězdárny, ale podmínkou byla aktivní 
práce. 

Je  také  dobré  připomenout,  že  pro  ocenění  dosažených výsledků práce  létá  vesmírem i 
planetka se jménem Turnov.

Byl jsem se při opozici Marsu po dlouhé době v Turnově na hvězdárnu podívat. Vede ji pan 
profesor Vladislav Kavka, matematik a fyzik z gymnázia. Skupina gymnazistů tam občas chodívá. 
Ale byl jsem smutný. Ani tráva není posekaná, inventář jaksi dožívá a touha po hvězdných dálkách 
je  vyhaslá.  Prom.  fyz.  Zdeněk Rail  občas  bludně  prochází  se  svým dalekohledem turnovským 
parkem a náhodnému zájemci ochotně a bezplatně ukáže hory na Měsíci, Saturnův prstenec, polární 
čepičku  na  Marsu,  srpek  Venuše.  Také  hvězdokupy,  mlhoviny  i  meteorické  roje.  Zdeněk  na 
hvězdárnu  nechodí,  všechno  je  tam  prý  těžkopádné,  nepřipravené.  Lidi  na  svou  hvězdárnu 
zapomněli.  Vždyť  kdyby  to  tam  fungovalo,  dala  by  se  přímo  v  Turnově  zkoušet  řada 
astrofyzikálních aparatur, které se v dílnách AV ČR vyrábí.

Jen  vzácně  hvězdárna  oživne,  když  prof.  Kavka přivede  z  gymnázia  skupinku mladých 
hvězdářů. Jinak je tam ticho, citlivé ucho by slyšelo, jak zub času pozvolna hlodá dílo, které s 
nadšením zbudovala minulá generace. A z nadhvězdných výšin se na turnovskou hvězdárnu dívají 
Bečvář, Kotler, Šimák, Fišer, Vinš, Slouka, Mlejnek, Lejsek, Dáša, Kovář, Drahoňovský, Vrabec, 
Hujer, Mrkos, Dědek, Otavský, Rochovanský, Josífek, Vrba – a celý zástup těch, kteří nás předešli 
tam  vzhůru  a  kteří  měli  rádi  hvězdné  dálky,  Český  ráj  i  turnovskou  hvězdárnu.  Občas  i  nad 
Vrchhůrou přeletí planetka Turnov a diví se, proč je tam takový podivný klid.

Bydlím už dost dlouho v Alšovicích, kde bývá jasné nebe a hvězdy krásně svítí. Nemám 
žádný dalekohled, ale často se zastavím a dívám se do těch hlubin, do díla Stvořitelova. Pak se v 
duchu vracím do těžkých dob války, cítím se být s kamarády na Hruštici a ze stejné mapky, kterou 
jsem tam míval tenkrát  hledám souhvězdí, která jsem stářím zapomněl. Tak mne napadá: nestálo by 
za to část městských peněz té hvězdárničce obětovat, podpořit ji a vrátit jí tak bývalý lesk i dobrou 
pověst ? Vždyť znalost hvězd patří k lidskému rodu už mnoho tisíců let !
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Přímý, osobní a důvěrný pohled do vesmíru se nedá žádnou technikou nahradit (Bečvář).

Ivan Šolc Alšovice, září 2003.

SMUTNÉ UDÁLOSTI

Jitka Žáková zasvětila svůj život rodnému Turnovu

     4. června t.r. vlál na turnovské sokolovně černý prapor. Týž den 
jsme  se  daleko  odsud  v motolském  krematoriu  loučili  se  svou 
zakládající  členkou  pražské  pobočky  turnovských  rodáků  sestrou 
Jitkou Žákovou.
     Skončil  život,  plný  vzestupů  a  pádů,  tolik  podobný  osudům 
příslušníků těžce zkoušené generace jejího ročníku 1924.
     Začal  šťastně  a  nadějně  v láskou  nadýchané  kolébce  vážené 
měšťanské rodiny. Její otec a strýc, spoluvlastníci známé kamnářské 
firmy, byli zároveň významnými funkcionáři v turnovském veřejném 
životě. Oba působili jako osvědčení starostové: otec v místním Sokole 
a jeho bratr na městské radnici.
     Jitka vyrůstala pod sokolskými křídly v duchu Tyršových hesel 
„V  zdravém  těle  zdravý  duch“,  „Ni  zisk  ni  slávu“  a  ve  škole  jí 
vštěpovali  Masarykovy  demokratické  ideály.  Mládí,  prožité  v srdci 
Českého  ráje,  v ní  vyrylo  hlubokou  stopu,  která  ji  celoživotně 
poznamenala jako Babiččino údolí Barunku.
     V rozkvětu mladistvé krásy a v opojení šeříkové vůně mírového 
jara 1945 odchází do Prahy studovat medicínu. Schází se s turnovskými vysokoškoláky, kteří ji 
strhnou do víru střetů o politický charakter republiky. Jitka se angažuje na straně demokracie a 
s jejím pádem hasne i její šťastná hvězda. Je vyloučena ze studií a v Turnově s na rudo přetřenou 
radnicí nemá šanci existovat. Volí vnitřní emigraci v anonymní Praze a zapojuje se do lékařského 
prostředí jako zdravotní sestra. Je svědkem likvidace Sokola a persekuce jejího členstva.
     V nastalém  temnu  a  beznaději  čerpá  sílu  ve  vzpomínkách  na  idylické  mládí  rodného 
domova  a  nachází  azyl  ve  společnosti  Vlastivědného  kroužku  pražských  Turnováků.  Zdejší 
osvětové a kulturní přednášky s tématikou vztahující se k Turnovu nebo Českému ráji jsou blízké 
jejímu srdci,  obohacující vědomosti  a posilující  její vztah k domovu. Nahrazují  jí  postrádané 
rodinné  prostředí  a  maminčino  pohlazení.  Bohužel  v r.  1988  umírá  nosný  pilíř  rodáckého 
kroužku p. Ing. A. Otmar a osiřelá krajanská tribuna se rozpadá.
     Po  ztracených letech  promarněného aktivního  života  se  Jitka  dožívá posledního  zvratu 
veřejných poměrů. Odstartovaly jej události kolem 17. listopadu 1989. Toto toužebně očekávané 
pozdní vzkříšení pro ni představovalo nové naděje a poslední příležitost žít konečně podle svých 
představ.  Nadšení  však  již  kalilo  vědomí,  že  její  důchodový  věk  jí  mnoho  šancí  nedává. 
Rozhodla  se  zasvětit  svá  zbývající  léta  službě  ve  prospěch  rodného  Turnova  a  milovaného 
Českého ráje.
     Zmobilizovala  v sobě  dávný  elán  se  záměrem realizovat  svůj  nostalgický  sen  obnovit 
v Praze tradiční starodávnou obec turnovských rodáků.
     Jitka se napojila na skupinu turnovských nadšenců kolem MUDr. Jiřího Šolce ml., Mirka 
Hakena  a  dalších,  kteří  v rámci  obnovy spolkové  činnosti  iniciovali  přímo v Turnově  vznik 
nového krajanského sdružení pod tradičním názvem Spolek rodáků a přátel Turnova. Byl založen 
na širokém základě, zahrnujícím i rodáky roztroušené vlivem pohnutých dějinných událostí 20. 
století po celém světě.
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     Jitka  si  předsevzala  vyhledat  v milionové  Praze  žijící  Turnováky  a  přesvědčit  je,  aby 
pomohli  vzkřísit  k životu  bývalou  rodáckou  společnost.  Má  hlavní  zásluhu  na  obnovení 
tradičních  besed,  vytvoření  vhodného  zázemí  pro  jejich  konání  a  na  napojení  naší  pražské 
pobočky na mateřskou organizaci v Turnově.

     V nové organizaci se Jitka začlenila s příznačnou aktivitou do jejího nejužšího vedení. 
Především  se  věnovala  funkci  hospodářky  a  matrikářky,  vedla  samostatně  nezbytnou 
administrativu, personální agendu a pomohla vždycky tam, kde bylo právě potřeba. Pracovala 
ráda, spolehlivě a svědomitě. Zúčastnila se bez výjimky všech našich akcí a často zastupovala 
pobočku při čestných pracovních nebo společenských příležitostech.

     Po dvanácti letech vytrvalé práce ve výboru začalo jí selhávat a zrazovat zdraví. Nicméně 
statečně vzdorovala postupující chorobě a dál docházela na naše besedy. A my jsme netušili, že 
na té poslední, letos na jaře, se s námi přišla rozloučit.

     Odchod naší zakládající členky je pro pražskou pobočku těžkou ztrátou. Jako pamětnice 
původní  organizace  SRPT  se  stala  živou  kronikou  pohnuté  historie  turnovských  rodáků 
v průběhu uplynulých 50 let a v této rovině zůstává nenahraditelnou. Odkázala nám příkladný 
vztah k rodnému městu, který chceme s vděčností dále rozvíjet. Její rodácká uvědomělost bude 
pro nás vzorem chování pro další práci v krajanském hnutí. Přebíráme její odkaz jako štafetu a 
zavazujeme se pokračovat v nastoupené cestě vstříc dalším osudům.

                                                                                                                   Frant. Kobosil

     

Lze jen těžko spočítat, kolik stovek pacientů ošetřil v turnovské nemocnici pan doktor 
MUDr.  Václav  Žák.  Laskavý,  vždy optimisticky  naladěný,  neobyčejně  skromný si  získal 
sympatie  snad  každého.  Patřil  mezi  ty  mnohé  doktory,  kteří  své  povolání  propojili  i 
s hlubokým zájmem o hudbu – jako výborný hráč na smyčcové nástroje byl znám v širokém 
okolí.

O několik týdnů později, 6. listopadu, ho nedlouho po dosažení 80 let následoval jeho 
soused a přítel náš člen a člen Pěveckého sboru Dvořák, varhaník pan Mgr. Alois Habřinský. 
Široké  veřejnosti  byl  znám  ze  svého  učitelského  i  veřejného  působení.  Jeho  články 
v regionálním tisku byly naplněny snahou seznamovat občany s málo známými údaji o našem 
městě, mnohé pak vyjadřovaly postoje člověka, jejichž uplatnění by znamenalo prodchnout 
společnost skutečnou humanitou.

Oba to byli vzácní lidé – čest jejich památce.
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Z ČINNOSTI SPOLKU

     Jako  obvykle  seznámíme  naše  členy  s činností  našeho  spolku 
v uplynulých měsících.

Po delší a dosti náročné  přípravě bylo ve dnech 31. května a 1. června 
uskutečněno  setkání  rodáků  Turnova.   Zahájeno  bylo  shromážděním 
v divadle,  kde zúčastněné přivítal předseda spolku B. Plesl. Poté je seznámil 
starosta Turnova ing. Milan Hejduk se současným děním ve městě a s plány 
na  jeho  další  rozvoj.  V kulturní  části  setkání  vystoupil  pěvecký  soubor 
Carmina.  Pro  účastníky  setkání  byly  k dispozici  propagační  materiály  o 
Turnově i o spolku.
     Každý z účastníků si už pak našel okruh známých a přátel, s nimiž si 

měl co povídat. Vhodným objektem návštěvy byly v sobotu „Turnovské trhy“ a kulturní pořady 
v jejich rámci.  V neděli se vydařil  výlet  – 2 plně obsazené autobusy objely po různých trasách 
nejkrásnější  místa  v okolí.  Mezi  výletníky  bylo  i  několik  rodáků  ze  zahraničí,  kteří  byli 
s programem  setkání  i  výletu  velice  spokojeni.  Překvapila  však  poměrně  slabá  účast,  neboť 
přibližný počet 150 je skutečně málo.
     Na červen byl připraven výlet do Prahy (na Vyšehrad) ve spolupráci s pražskou organizací 
rodáků. Řidič objednaného autobusu si však spletl den a nebyl k dosažení, a tak účastníci čekali na 
místech nástupů bohužel marně.
     Je už ustáleným zvykem zakončit pololetí setkáním, k němuž jsou zváni všichni členové. 
Tentokrát se jeho místem stala nově otevřená „Restaurace u Marušky“ v Radvánovicích.
     Již v loňském roce uspořádal spolek ve spolupráci OÚ v Hrubé Skále letní řadu komorních 
koncertů v kostele sv. Josefa. Jejich dobrá odezva byla tím nejpřesvědčivějším podnětem, aby se i 
letos koncerty připravily. Konaly se čtyři a jejich úspěch byl až nečekaný. Účast byla vysoká, lavice 
v kostele  musely  být  doplňovány  přístavky.  Úroveň  byla  při  všech  koncertech  velmi  pěkná  a 
posluchači  byli  na  výsost  spokojeni.  V říjnu jsme s potěšením přijali  nabídku Pěveckého sboru 
Dvořák na uspořádání koncertu, který byl i vzpomínkou na loni zesnulého J. B. Horáčka, jenž se 
zasloužil  o  opravu tohoto kostela.  I  při  obtížích s dopravou byl kostel  téměř zaplněn a sbor  si 
zasloužil za svůj výkon obdiv. Výtěžek z pořádaných koncertů - téměř 10 000,- Kč bude věnován na 
opravu varhan v kostele.
Již v této době je možné napovědět, že i v příštím roce se chrámový prostor v letních měsících opět 
rozezní a přijme spokojené posluchače.
     Podzimní výlet směřoval do Harrachova. Za příznivého počasí účastníci zájezdu navštívili 
sklářské muzeum, prošli se městem, mnozí sledovali závody dorostenců na lyžařském můstku a ti 
nejzdatnější došli až k mumlavskému vodopádu. Po obědě ve stylové restauraci navštívili známou 
rozhlednu Štěpánku nad Příchovicemi. Cestou domů byla ještě krátká zastávka ve Vysokém nad 
Jizerou. Výlet byl přijat velmi příznivě a všichni se již těší na příští výlet do Jizerských hor, který 
chystáme na jaro příštího roku.

Redakční rada připravila vydání 27. čísla časopisu Náš Turnov, což je vždy práce časově 
dosti náročná.
     Průvodním  jevem  dnešní  společnosti  je  bohužel  vandalismus.  Ani  spolek  ho  nezůstal 
ušetřen. Deska u stromu vysazeného v parku na počest třetího tisíciletí byla poničena a musela být 
nahrazena novou.
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     Celoroční činnost spolku naznačuje, že nový výbor se více zaměřuje na současné dění ve 
městě. Kontakt s Městským úřadem v Turnově byl prohlouben. Zářijové schůze výboru se účastnil 
místostarosta ing. J. Pekař, byl podán návrh na jmenování významných osobností města, někteří 
členové výboru jsou i členy komisí při MěÚ, několik jich chodí na schůze zastupitelstva.

Výbor podal návrh na nositele cen udělovaných s městskými institucemi.
Na dobré úrovni je spolupráce s některými regionálními a místními kulturními organizacemi 

(s  Pekařovou  společností,  s Pěveckým  spolkem Dvořák,  s knihovnou  a  dalšími).  Krásný  večer 
připravil prof. Jaromír Horáček o básníku a spisovateli Josefu Brožovi.
     Schůze výboru se konají 3x za měsíc, účast na nich je vysoká a spolupráci ve výboru je 
možno označit  za  velmi  dobrou.  Pochvala  patří  všem  členům  výboru,  dvojnásobně  pak 
předsedovi B. Pleslovi a jednateli  p. Drholcovi,  kterým se  podařilo  navázat  styky s MěÚ, p. 
Šolcové za velmi aktivní spoluúčast při vytváření časopisu, p. Kuchařové za vzornou organizaci 
koncertů a pečlivé vedení kroniky, ing. Ducháčovi za technickou přípravu spolkových písemností 
vyžadující hodně času a p. Sukovi za velký podíl při ilustracích časopisu.

D.S.



Spolek rodáků hodlá vydat ve formě brožury paměti pana  J .  Vericha.  Obsahují kapitoly o 
několika osobnostech Turnova a některých událostech, které se odehrály v době, kterou mnozí z nás 
už nepamatují. Tuto část otiskujeme jako ukázku…

JAK JSEM PŘEŽIL TEREZÍN

O koncentrácích, Terezíně se napsaly knihy. Vyprávějí 
ti, co přežili. O životních tragediích těch, kteří nepřežili, se už 
asi nikde nedočteme. Já jsem však vyslechl příběh toho, co 
přežil i co přežil  následný tyfus. Byl to starší generaci známý 
turnovský  učitel  pan  Alois  Bobek.  Často  navštěvoval  naši 
rodinu a vyprávěl nám mnoho prožitků. V mé paměti zůstal 
následující:

Bylo všeobecně známo, že Němci využívali vězně ve 
svém  zbrojním  průmyslu.  Pod  vrchem  Radobýl  nedaleko 
Litoměřic  byly  za  nepředstavitelných  útrap  a  obětí 

terezínskými  vězni  vykutány  ohromné  podzemní  prostory.  Zde  vězni  vyráběli  součástky  pro 
německé „tajné zbraně“. Říše trpěla nedostatkem surovin a v leteckém průmyslu hlavně hliníku a 
jeho  slitin.  Z toho  důvodu  zde  byla  zavedena  výroba  leteckých  vrtulí  –  dřevěných.  Na 
dvanáctihodinové denní směny sem docházeli z Terezína vězni pěšky. Do této skupiny byl zařazen i 
pan učitel Bobek. Jelikož byl menší postavy, byla mu přidělena konečná operace výroby - balení a 
ukládání přísně kontrolovaných vrtulí do obalů. Od počátku celá skupina usilovně přemýšlela, jak 
neviditelně sabotovat a škodit. Vyřešil to jeden strojní inženýr. Vrtule musely být přesně vyváženy, a 
to  s přesností  jednoho  gramu.  Při  nepřesnostech  docházelo  k rychlejšímu  opotřebení  leteckého 
motoru. Ve spolupráci s ostatními spoluvězni vyrobil malinký hoblík na dřevo. Hlavní úkol dostal 
pan učitel. Po přísné kontrole, kterou si prováděli sami Němci, byla hotová vrtule předána jemu. On 
měl pak za úkol na již do obalu uložené vrtuli svým hoblíčkem seříznout hranu listu. Při seřezávání 
hrany  mu  hoblina  zajížděla  do  jeho  rozšířeného  rukávu.  Důmyslnou  nášivkou  byla  v rukávě 
blokována proti vypadnutí. Ve druhém rukávě měl ukrytou houbičku s lakem, kterou ohoblovanou 
část natřel. Fungovalo to! Všichni byli nadšeni úspěchem. Při pochodu do Terezína po skončené 
směně pan učitel  vždy hlásil  číslo,  kolik hoblin má v rukávě.  Toto číslo si  pochodující 
jednotka předávala odzadu dopředu. Všichni byli šťastnější, že se podařilo. Druhá směna 
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zase vyráběla vrtule dobré a konečný pracovník měl za úkol dobré míchat se špatnými, aniž by 
věděl, o co jde. Hobliny pak na lágru tajně pálili. Bylo to přirozené, poněvadž vězni si „jídla“ nějak 
tepelně  upravovali.  To  dozorcům  bylo  známo.  „Kolik  leteckých  motorů  jsme  takto  odepsali, 
nevím“,  pravil  pan  učitel,  „ale  v Terezíně  jsme  věřili,  že  i  my  „pod  zámkem“  jsme  nějakým 
způsobem přispěli k porážce Třetí říše“. 

Tolik o panu učiteli Bobkovi z Turnova.

Na výroční schůzi máte možnost uhradit členské příspěvky, které činí 50,- Kč. Za úhradu 
předem děkujeme.

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova

V čele redakční rady Dalibor Sehnoutka, Koněvova 1352, 511 01 Turnov
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P O Z V Á N K A

na výroční valnou hromadu
Spolku rodáků a přátel Turnova

Lázně Sedmihorky – sobota 24. ledna 2004 ve 14.00 hodin

Sál bude otevřen již od 12.00 hodin, možnost občerstvení

Doprava autobusy zajištěna

Trasa autobusu: Odbočka k nádraží ČD, nádraží ČSAD, Karel IV., bývalá 
ZUŠ, U masny, Výšinka Granát

Odjezd:  11.30 hod., 13.00 hod od odbočky k nádraží ČD (Panda)
Zpět jedou autobusy od 17.00 hodin

T Ě Š Í M E  S E  N A VA Š I  Ú Č A S T
Výbor SRPT



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/

Adresy: Předseda spolku Bohuš Plesl, Alej Legií 1836, 511 01 Turnov
Jednatel Vladimír Drholec, Komenského 770, 511 01 Turnov

Sazba a tisk: Tiskárna INTERPRINT, Durychov 8969, Turnov,
tel. 481 312 759, e-mail: tiskarna@interprint.cz
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