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Kdo je autorem obrazu turnovské radnice na první straně se nepodařilo zjistit. Obraz pochází asi 
z období  před 2. světovou válkou.

Svatý Václave, vévodo české země…
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Snad jen málokterá památka v našem hlavním městě a vlastně v celé naší zemi 
je  tak  milovaná  od  svého  vzniku  celým naším národem a  proslulá  i  obdivovaná 
zahraničními  návštěvníky  jako  sousoší  sv.  Václava  na  stejnojmenném  pražském 
náměstí, nazývaném Václavským už od pohnutého roku 1848, kdy v této době ještě 
na náměstí stál pomník od sochaře Bendla. Za ta léta, která uběhla od jeho postavení, 
svatý  Václav  viděl  tábory  lidu,  nacistické  tanky,  sovětské  tanky,  únorové 
komunistické demonstrace v roce 1948, ještě jednou sovětské tanky, bohužel v jiném 
světle,  vodní  děla,  shromáždění  lidu  v  roce  1989,  opilé,  ale  šťastné  hokejové 
fanoušky či obrněné transportéry u bývalé budovy Národního shromáždění.

Autorem  sochy  je  jeden  z 
největších a nejpoctivějších českých 
sochařů  Josef  Václav  Myslbek.  Od 
roku  1898  po  dobu  jednoho  a  půl 
roku,  každý  den  mu  z  karlínských 
kasáren  přes  půl  Prahy  vodili  do 
ateliéru  překrásného  černého 
vojenského hřebce  Arda.  Ke stavbě 
pomníku došlo  v létech  1912-1913, 
kdy  byly  umístěny  jednak  centrální 
socha  svatého  Václava  a  také 
postranní  figury  tří  významných 
českých světců:  Prokopa,  Anežky a 
Ludmily.  Svatý  Vojtěch  byl  na 
podstavec  dosazen  až  počátkem 
dvacátých let minulého století.

Sochy  na  veřejných 
prostranstvích  jsou  každý  den 
zasahovány  vlivem  mnoha  faktorů; 
ať  už  jde  o  zplodiny  automobilů  a 
zátěže dopravy vůbec, kyselé deště s 
veškerým  atmosférickým  spadem, 
agresivní ptačí trus, zimní solení ulic, 
letní změny teplot či útoky vandalů. 
Všechny  tyto  nepříznivé  vlivy  se 
podepisují  na  stavu  historických 
uměleckých  děl.  Bronzová  socha 
českého  patrona  byla  naposledy 
výrazněji  ošetřena  před  pětadvaceti 
lety. A právě v letošním roce došlo k 
jejímu  dalšímu  pravidelnému 
restaurování a konzervaci.

Málokdo ale ví, že touto záslužnou prací na tak významné soše byl pověřen 
turnovský rodák. Je jím René Šefr, který pochází ze staré turnovské rodiny. Možná, 
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že se ještě někdo z našich členů pamatuje, že jeho dědeček měl vedle hotelu Modrá 
hvězda výrobnu biliárů. René Šefr se narodil 22. června 1961 v Turnově, kde také v 
létech 1976-1980 navštěvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, odbor umělecké 
kovářství. Po maturitě se věnoval řemeslnému zdokonalování u mistrů uměleckých 
řemesel  a  vlastní  tvorbě  jak  kovářské klasické,  tak  výtvarnému zpracování  kovů, 
spojené s tvorbou sklářskou, ovlivněnou ateliérem šperk-glyptika na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové  v  Praze,  kam  docházel  v  létech  1983-1986.  V  roce  1989 
spoluzakládá s ak. soch. Štěpánem Klasem skupinu „Kovový projekt“. Od roku 1990 
se věnuje restaurátorské činnosti ve spolupráci a pod vedením ak. soch. prof. Lumíra 
Klase.  V  roce  1991  mu  Ministerstvo  kultury  uděluje  licenci  na  restaurování 
kulturních  památek.  Jeho  významnou  restaurátorskou  prací  bylo  na  příklad 
restaurování  a  průzkum  cínových  sarkofágů  v  hrobce  rodiny  Šporků  v  Kuksu, 
restaurování renesanční kašny na Malém náměstí v Praze, jezdecké sochy sv. Jiří na 
třetím  nádvoří  Pražského  hradu,  konzervace  sousoší  mistra  Jana  Husa  na 
Staroměstském  náměstí,  restaurování  bronzové  Jarošovy  „Zpívající  fontány“  v 
Královské  zahradě  pražského  hradu,  bronzových  pouličních  lamp  na  mostě 
Svatopluka Čecha, zhotovení 40 ks replik šavlí pro hradní stráž a mnoho dalších. 
Restaurátor  René  Šefr  pořádá  též  přednášky  o  historických umělecko-řemeslných 
technologiích  v  oboru  kov  a  problematice  restaurování  kovů,  podnikl  zahraniční 
studijní cesty a pro různé instituce vyvíjí  expertní  a posudkovou činnost  v oboru 
restaurování, konzervace a obnovy památek.

Ale vraťme se k soše sv. Václava. Při pohledu z úrovně Václavského náměstí 
by se mohlo zdát, že má socha takřka lidské rozměry. To je ale optický klam, neboť 
samotný svatý Václav je vysoký 5,5 metru, s kopím tato výška činí 7,2 metru a pokud 
připočteme ještě mramorový podstavec, dojdeme až k výšce bezmála patnácti metrů! 
Při této velikosti pak už nikoho nepřekvapí, že neproslulejší jezdeckou sochu v naší 
republice tvoří pět a půl tuny solidního bronzu, i když s výjimkou levé přední nohy 
koně je celá socha dutá.

Co vlastně čeká sv. Václava v rámci nynějších restaurátorských prací? Tyto 
práce  byly  rozděleny  do  několika  etap.  V té  letošní  byl  proveden  restaurátorský 
průzkum, který se skládá ze základního zajištění sousoší, včetně prohlídky vnitřku 
montážními otvory pomocí mikrokamery,  sejmutí  vzorků,  celkové dokumentace a 
podrobné zprávy, ve které bude navržen postup vlastního restaurování. To proběhne v 
další  etapě  pod dohledem odborníků z  Národního památkového ústavu za  vedení 
zkušených restaurátorů Reného Šefra a Andreje Šumbery.

Máme radost, že z našeho města a z naší „šperkárny“ vycházejí tak dobří a 
zruční  odborníci,  kterým  jsou  svěřovány  tak  významné  práce.  Takže  až  příště 
půjdeme kolem sochy sv. Václava, vzdáme těmto Turnovákům v duchu naši poctu.

                                     Podle materiálů René Šefra připravil Vladimír Drholec

Jak se Turnov připravuje na stárnutí populace?
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Demografická předpověď o stárnoucí populaci je všeobecně známá. 
Turnovské  obyvatelstvo  je  starší  než  obyvatelstvo  v  celorepublikovém  průměru. 
Vedení  města,  spolu  se  zastupiteli,  pamatují  na  stárnoucí  populaci  a  v průběhu 
posledních 15 let doplnili a zajistili spektrum služeb pro seniory.

Nejdelší tradici má v Turnově Klub důchodců, který v letošním roce oslavil své 
40. narozeniny. Své nové sídlo má v areálu Penzionu pro důchodce na Žižkově ulici. 
Jeho návštěvníci – senioři osamělí i partnerské páry, si činnost organizují sami. Klub 
důchodců je otevřen pro všechny zájemce.

Senioři,  kteří  již  potřebují  pomoc  při  sebeobslužné  péči  nebo  při  zajištění 
domácnosti a tyto jim nemůže zajistit rodina a přitom chtějí  i  nadále žít  ve svém 
prostředí,  mohou využít  Terénní  pečovatelskou službu (TPS),  která  sídlí  v ul.  28. 
října 812. Podstatou služby je pomoci těmto lidem zvládnout vyjmenované, předem 
dohodnuté,  běžné  každodenní  úkony,  které  by  dělali  sami,  pokud  by  jim  v tom 
nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Cílem služeb je umožnit člověku setrvat ve 
vlastním domácím prostředí a zachovat si vlastní přirozený životní styl.
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů za úplnou nebo částečnou 
úhradu. 

Součástí  Terénní  pečovatelské  služby  je  denní  centrum  pro  seniory,  tzv. 
Domovinka. Je vhodné pro seniory, kteří již nejsou schopni být sami doma, a to ani 
po dobu, kdy je rodina v zaměstnání. Nepotřebují zatím intenzivnější formu péče a 
rodina má zájem se o ně starat mimo svou pracovní dobu a o víkendech. 

Středisko osobní hygieny (SOH), které je také součástí TPS, využívají senioři, 
kteří  nemají  možnost  bezbariérového  přístupu  do  vany.  Moderní  koupelna  je 
vybavena  zvedací  vanou,  která  umožní  snazší  obsluhu  personálu,  a  zvedacím 
lehátkem nebo sedátkem, které umožní bezpečný a snadný přístup seniorům do vany. 
Celková koupel v SOH je zdarma.
Pro usnadnění péče nebo života seniorů je možné využít  zdravotní a rehabilitační 
pomůcky z půjčovny pomůcek, zřízené při TPS. Za nízký poplatek je možné zapůjčit 
do  domácnosti  polohovací  lůžko,   invalidní  vozík,  toaletní  křeslo,  různé  typy 
chodítek.  V letošním  roce  byla  TPS  vybavena  novým  automobilem  Fordem 
tranzitem, který je vybaven nájezdní plošinou  a ukotvením pro 2 invalidní vozíky, 
K překonání bariér schodů v panelácích  i v ostatní zástavbě je TPS nově vybavena 
tzv. schodolezem, který umí překonat i točité schody. 

Kromě Terénní služby jsou v Turnově k dispozici i  pobytová, tzv. rezidenční, 
zařízení:
•Dům s pečovatelskou službou 
•Domov důchodců Pohoda s nepřetržitým provozem.

V Domě  s pečovatelskou  službou  (DPS),  Granátová  1897  Turnov,  je 
poskytováno  bydlení  na  základě  nájemní  smlouvy.  K dispozici  je  64  bytů  pro 
jednotlivce,  tzv.  jednogarsonky,  a  29  bytů  dvoupokojových  pro  manželský  pár. 
Součástí  každého bytu je koupelna se sprchovým koutem a WC. Přímo v budově 
DPS mohou obyvatelé využít služeb kadeřnice, pedikérky, praktické lékařky.
Žádosti o přijetí do DPS si zájemci mohou vyzvednout přímo v zařízeni a také na 
Sociálním odboru Města Turnova ve Skálově ul. 
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Dům  penzion  pro  důchodce  (DPD),  Žižkova  2030,  patří  legislativně  mezi 
ústavy sociální péče s jednosměnným provozem v pondělí – pátek, 7.00 – 15,30 hod. 
Seniorům je zde poskytováno bydlení na základě rozhodnutí o umístění a rozhodnutí 
o úhradě za pobyt v Domě penzionu pro důchodce. K dispozici je 120 jedno- a dvou 
pokojových obytných  jednotek. 
Žádosti  o  umístění  si  zájemci  mohou  vyzvednout  přímo  v penzionu  nebo  na 
Sociálním odboru Města Turnova ve Skálově ul. 

Domov důchodců Pohoda (Domov Pohoda), ul. 28. října 812, patří legislativně 
mezi  ústavy sociální  péče  s nepřetržitým provozem. Posláním Domova pohoda je 
udržení,  v některých případech i  zvýšení  kvality  života  obyvatel,  která  je  snížena 
v důsledku trvalých změn zdravotního stavu.  Služby jsou poskytovány na základě 
individuálního  přístupu,  respektují  volbu,  soukromí  a  práva  obyvatel  a  podporují 
kontakt  s rodinou.  O využití  svého volného času a  přijímání  návštěv si  rozhodují 
obyvatelé  sami.  K dispozici  je  36  jednolůžkových  pokojů  a  35  lůžek  na 
ošetřovatelském oddělení. Domov Pohoda je otevřené zařízení a nemá oddělení pro 
osoby s demencí v aktivním stádiu. Do domova nemohou být přijati žadatelé, jejichž 
zdravotní  stav  vyžaduje  léčení  a  ošetřování  v lůžkovém  zdravotnickém  zařízení. 
Sociální dávka, kterou pobírá obyvatel, náleží v plné výši Domovu.

Žádosti  o  umístění  do  Domova  důchodců  Pohoda  si  zájemci  mohou 
vyzvednout přímo v domově nebo na sociálním odboru Města Turnova ve Skálově ul. 

Všechna  uvedená  zařízení  jsou  organizační  jednotky  Zdravotně  sociálních 
služeb Turnov, příspěvkové organizace zřízené Městem Turnov.

Sebekvalitnější péče však nenahradí přirozené kontakty a rodinné vztahy.

Ing. Jaromír Pekař

Výročí turnovských škol

120 let Střední uměleckoprůmyslové školy

Mnozí  naši  občané  zaznamenali  letošní  120.  výročí  trvání  Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Není třeba se příliš šířit o jejím významu pro 
reprezentaci  a  o  oprávněné  hrdosti  nad  tím,  že  taková  exkluzivní  škola  je  právě 
v našem městě.

V rámci oslav byl svolán absolventský sraz, byly uspořádány výstavy v muzeu 
v Liberci,  na zámku Kuks a řada dalších akcí.  Škola se také zúčastnila sympozia 
uměleckých  škol  Libereckého  kraje  a  sympozií  v Gothě  a  Paříži.  O  tom  už 
informoval  nejen  tisk  regionální,  neboť  proslulost  zajišťuje  škole  daleko  širší 
mediální pozornost.

Významným  bodem  jubilejního  roku  byla  i  účast  školy  na  vzájemných 
návštěvách delegací kamenářských měst Idar – Obersteinu a Turnova. Škola v Idaru 
má podobné zaměření  a  tak  bylo  o  čem jednat;  především o  výměnných stážích 
studentů a učitelů, o výměně výstavy art decových souborů šperků školy do Idaru a 
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z Idaru do Turnova, buď samostatně, nebo souborně. Ředitel školy Mgr. Jiří Mašek 
navštívil také Německou gemologickou společnost, kde si prohlédl i Gemologický 
vzdělávací institut.  Turnov by chtěl navázat na období třicátých let,  kdy zde byla 
zřízena Stanice na odhad a oceňování drahých kamenů a obnovit tuto instituci opět 
v Turnově.  Návštěva  německého  kamenářského  města  byla  velmi  inspirativní  a 
přinesla mnoho námětů na spolupráci v budoucnosti. Zájem obou partnerských měst 
je značný, a to nejen v oblasti spolupráce ve vzdělávání, ale i průmyslu a cestovního 
ruchu.

Škola má již i vyšší stupeň vzdělávání v oboru restaurování kovů a má podaný 
akreditační  projekt  na  bakalářský  stupeň  vysokoškolského  studia  ve  spolupráci 
s VŠCHT Praha.

Turnovská  uměleckoprůmyslová  škola  v dnešní  době  plní  funkci  jak 
vzdělávací  instituce,  tak  muzea  a  galerie  a  v posledních  letech  se  snaží  nabízet 
vzdělání nejen mladým lidem, ale i dospělým.

Mgr. Jiří Mašek, ak.mal. Václav Žatečka

70 let ZŠ (dívčí) v Turnově

O turnovské škole je první zmínka již v roce 1618. Od roku 1790 je zmiňována 
škola triviální, s jedinou třídou umístěnou v budově tehdejší věznice. V roce 1816 se 
učilo již ve dvou třídách, později pak ve čtyřech. V roce 1867 byla škola rozdělena na 
dívčí a chlapeckou. Od roku 1882 škola sídlila v budově sirotčince ve Skálově ulici. 
Prostory sirotčince potřebám školy nevyhovovaly, a proto bylo r. 1928 rozhodnuto 
postavit  budovu novou. Velkou zásluhu na tomto rozhodnutí měl tehdejší  starosta 
města J.  Žák a městská spořitelna,  která zřídila  fond,  určený ke stavbě budovy a 
dotovala  jej  částkou  1  200  000  korun.  Základní  kámen  byl  položen  na  obecním 
pozemku  v tehdejší  Kozákovské  ulici  v neděli  16.  října  1932  za  účasti  ministra 
školství.  Za dva roky byla  stavba dokončena,  i  když proti  projektu o patro nižší. 
Slavnostní otevření  nové dívčí školy se konalo 28. října 1934, jako součást  oslav 
státního svátku, opět za účasti ministra školství dr. Jana Krčmáře, který předal klíče 
od novostavby ředitelce školy pí J. Braunerové. Ve školním roce 1934-35 bylo ve 
škole  21  tříd  a  navštěvovalo  ji  803  žákyně.  Během  let  prošla  budova  několika 
stavebními  úpravami.  Byly  vybudovány  nové  šatny,  školní  hřiště,  školní  klub, 
posilovna,  posluchárna.  Průběžně  je  škola  vybavována  novým  nábytkem  a 
vybavením. Učitelé i žáci školy se aktivně podílejí na sportovních i společenských 
akcích ve městě. V letošním školním roce navštěvuje školu 559 žáků a pracuje zde 39 
učitelů a 15 dalších zaměstnanců.

Na sobotu 23. října připravili zaměstnanci a žáci školy vzpomínkové oslavy na 
70.  výročí  otevření  školy.  Po  slavnostním  zahájení  ředitelem školy  Mgr.  Fričem 
probíhal  od  10  hodin  v tělocvičně  školy  kulturní  program  za  účasti  dětí 
z partnerského  města  Jaworu,  na  školním  hřišti  sportovní  turnaj  v malé  kopané, 
ukázky sportů a další sportovní soutěže. V jedné třídě školy byla výstavka o historii 
školy,  kde na  vystavených fotografiích se  mnozí  starší  návštěvníci  poznali  a  nad 
vystavenými učebnicemi a  učebními pomůckami zavzpomínali  na svá školní  léta. 
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Byly  přístupny  všechny  třídy  školy  a  každý  mohl  ochutnat  dobroty  ze  školní  i 
žákovské  kuchyně.  Na  závěr  oslav  vypustily  děti  70  balónků  s vizitkami,  které 
oznamovaly do světa výročí otevření školy.

Ing. Jaromír Ducháč

Co se ještě nedávno nesmělo…

Před několika dny jsme vzpomínali  na události  před 15 lety,  které změnily 
život většiny našich občanů. Přiznejme, že mnozí jsou zklamáni. Očekávali takový 
vývoj, který by nás rychle vynesl na úroveň nejvyspělejších států. Lidé někdy tuto 
úroveň  v mnoha  směrech  ani  neznají,  často  mají  iluzorní  představy  vytvářené 
z krátkodobých  návštěv  v západních  zemích.  Na  jejich  černém  vidění  naší 
současnosti se podílejí i negativní zprávy ve sdělovacích prostředcích, které nebývají 
vyváženy  něčím  pozitivním.  A  takové  pozitivní  jevy  kolem  sebe  najdeme,  ale 
mnohdy je přijímáme jako samozřejmé, které není nutné zvláště oceňovat.

V následujících  řádcích  bych  se  chtěl  zmínit  o  příběhu,  který  podle  mého 
názoru podává příkladný obraz toho, v jaké době se žilo ve 40leté totalitě. Není to 
příběh o útlaku v 50 letech, kdy režim použil k upevňování své moci odstrašujících 
poprav a vystěhovávání „kulaků“ či pronásledování nekonformní inteligence, které 
trvalo do samého konce vlády jedné strany. Je to příběh o tom, do jaké míry tato 
strana dirigovala možnosti občana se veřejně projevit.

V období  normalizace  po  roce  1968  jsem jako  jeden  z mnoha  tisíců  musel 
změnit pracoviště. Z učitele jsem se stal zaměstnancem tiskárny v Liberci. A zde se 
to  stalo.  V tiskárně  byly  připravovány  a  tištěny  regionální  noviny  Vpřed,  jako 
všechny tiskoviny bedlivě kontrolované příslušnými stranickými orgány. Asi v roce 
1976 navštívila Liberec soudružka Kabrhelová, kterou starší občané pamatují jako 
předsedkyni Československého svazu žen. Při této příležitosti proslovila přednášku, 
v níž  přesvědčovala  delegované  posluchače,  jak  zdárně  pokračuje  postup  ke 
komunismu. Druhý den byl připraven na první straně Vpředu dosti obsáhlý referát, 
v němž nikdo neshledal cokoliv ideově závadného. Odpolední směna spustila rotačky 
a sloupce vytištěných se kupily do balíků, svázané balíky byly připraveny k rannímu 
rozvozu do prodejen. Asi ve 20 hodin se končilo a směna se pomalu začala chystat 
k úklidu. Do tiskárny však vtrhl vyděšený a pobledlý redaktor Vpředu a prohlásil, že 
první stránka novin nemůže vyjít a musí se předělat. Proč? V referátu o přednášce s. 
Kabrhelové  byla  věta,  že  přítomným bylo  vysvětleno,  proč  musely  být  zdraženy 
brambory.  Taková  formulace  je  v socialismu  podle  posouzení  stranických  míst 
nepřístojná a musela být nahrazena formulací, že došlo k úpravě ceny. Kvůli tomuto 
jedinému řádku se musela první strana předělávat a celé číslo znovu tisknout. Do 
ranních  hodin se to stihlo – kde skončily ty balíky s nepřijatelným textem, to už 
nevím.

Tento případ nebyl jediným příkladem, jakých až absurdních poloh dosahovala 
cenzura.

Dnes u nás žije  téměř 40% lidí,  kteří  tuto dobu nezažili  a  mnozí  ji  nejsou 
schopni porozumět. Všichni pak máme možnost kritizovat bez omezení, co se nám 
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zdá špatné. Je mnohé, s čím lidé nesouhlasí, někdy je často jejich emotivní kritika 
příliš  příkrá  –  ale  i  s tím  je  možno  se  vyrovnat,  pokud  se  nesahá  k vulgárnosti, 
neprokázanému osočování a osobním invektivám. Bohužel se tak děje dost často

Dalibor Sehnoutka

Listopad v našem Turnově

Zase přišel měsíc listopad a matička Příroda zkrášlila podzim svým zlatem – 
zase  padá  barevné  listí  a  nacházíme  poslední  hřiby,  zázračné  to  výtvory  věčné 
čarodějky. A také vzpomínáme.

To  kalné  listopadové  ráno  před  52  lety  /1952/  stály  na  našem turnovském 
náměstí řady mužů, které totalitní zvůle označila za nepřátele socialismu – kulaci, 
právníci,  faráři,  synové živnostníků,  zemědělců.  Byli  odsouzeni  jakousi  kádrovací 
komisí k nuceným pracím v dolech /Ostrava/. Jména jsou známa, někteří dosud žijí a 
my musíme svědčit. Stála jsem na náměstí; byli jsme s rodiči vyprovodit jejich syna, 
mého novomanžela.

Naše náměstí slavilo také před 86 lety konec 1. světové války, její  veteráni 
pobírali ubohé důchody a jejich zásluhy nebyly dostatečně oceněny. Nevděk světem 
vládne. 

Na  vzrušené  listopadové  dny  na  našem  náměstí  před  15  lety  i  my  dnes 
vzpomínáme.  Utkvěla  mi  generální  stávka  proti  totalitnímu  režimu.  Ve  vzduchu 
dosud visel strach, ale náměstí bylo plné, snad 10 tisíc lidí všech profesí. Přišli dělníci 
i intelektuálové, ale hlavně mladí lidé – studenti, jejichž kamarádi zahájili převrat na 
Národní třídě v Praze. A Turnov pak byl prvním mimopražským městem, kde bylo 
založeno OF!

Stála jsem v davu mezi občany města a pozorně s nimi sledovala, co se ozývalo 
z megafonů.  Nic  nebylo  ještě  jisté,  všude  bylo  plno  estébáků,  fotografovalo  se  a 
filmovalo i z okolních střech, nahrávaly se projevy těch několika odvážných mužů, 
kteří se snažili lidem vysvětlovat současnou mezinárodní situaci, vyzývali k odvaze, 
k činům,  k nekrvavému boji  za  svobodu a  demokracii,  zbavovali  občany strachu, 
který u nás vládl 50 let.

Na  improvizované  tribuně  na  multikáře  mne  zajímal  hlavně  řečnící  dělník 
v černé radiovce. Věděla jsem, že již léta pracuje u lopaty, jezdí s multikárou jako 
z milosti  trpěný  polír  a  zásobovač  staveb  JZD  Sedmihorky,  předtím  závozník 
v Masně a  dělník v panelárně v Příšovicích.  Jinak také vystudovaný právník,  člen 
PTP /tzv.  černí  baroni/,  zakladatel  KANu /Klubu angažovaných nestraníků/  v 68. 
roce v Turnově. Zase mu to nedalo a musel se ozvat. „Proletář nemá co ztratit, leda 
své  okovy“,  říkával  vždy  s humorem  jemu  vlastním,  používaje  marxistickou 
hantýrku,  kterou  musel  nastudovat  při  povinné  zkoušce  na  právech  v roce  1948. 
Rukoval rovnou z právnické fakulty do dolů kvůli svému prý buržoasnímu původu. 
Neměl  totiž  „klapoklidez“  –  tj.  kladný  poměr  k lidově  demokratickému  zřízení. 
Mluvil a mluvil z multikáry, vše měl v hlavě už léta uspořádáno a teď se vynasnažil 
ze všech sil zbavit lidi strachu. Kdepak asi skončily ty nahrávky z 68. a 89. roku, kde 
jsou ty kilometry filmů a množství fotek. STB jich jistě měla hromady a tento muž 
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byl určen k likvidaci v akci NORBERT, což mu bylo oficiálně sděleno při jednom 
výslechu na policii po revoluci. Osud nám dovolil být při tom, měli jsme spolu těžký, 
ale krásný život plný zvratů, překvapení, synové nakonec přeci vystudovali, i když to 
měli v 50. létech zakázáno. Rozhodně jsme při vší skromnosti užili i mnoho radosti 
ze života, z přírody, z dětí  a vnoučat.  Pobýváme často na chalupě u lesa, sbíráme 
houby,  pěstujeme květiny,  ovocné stromy i  zeleninu.  Máme pejska  a  tři  kočky a 
snažíme se bojovat s množícími se chorůbkami stáří. Rádi plaveme v podtroseckém 
rybníku. To, že byl nakonec života Václav starostou města, což nikdy nechtěl, byla 
od něj veliká oběť. Mohu svědčit, byla jsem při tom.

Pochopte prosím a odpusťte mi, musela jsem to napsat, neboť Václav o sobě 
moc nerad mluví a píše a přeci jen to patří do historie našeho Turnova.

Milena Šolcová

Ještě na rozloučenou s panem Ladislavem Posnerem

Je  začátek  března  letošního  roku. 
Vytáčím telefonní číslo 481 322 007 a ozývá se 
obvyklé  „Haló“,  a  tak  začíná  jeden  z mých 
častých  telefonních  rozhovorů  s panem 
Posnerem během  posledních  let.  Dohadujeme 
se, že se opět sejdeme; poznamenávám, že by 
bylo  nejlépe  to  načasovat  tak,  abychom naše 
setkání  mohli  spojit  s  oslavou  jeho  99. 
narozenin v červnu a vzít to jako trénink na tu 
velkou oslavu, jež přijde o rok později. 

Již jsme se ale nesešli. Přichází oznámení 
o  úmrtí  pana  Posnera  a  v  době,  kdy  se 
v Turnově  koná  jeho  pohřeb,  působím  na 
Universita di Napoli v Italii, a nemohu tedy být 
přítomen.  Nemohu  tam tedy  ani  přinést  svou 
kytici na rozloučenou.

Laskavý čtenář snad proto dovolí alespoň 
tuto  skromnou  formu  mého  rozloučení  s ním. 
Bude krátká - jen několik vět, neboť v Turnově 

je velká řada těch, již mohou o panu Posnerovi psát lépe a bohatěji.
Uvedu jen dvě stručné vzpomínky, mezi nimiž je půl století. 
První se týká mých posledních dvou let na turnovském gymnáziu. Jak již to je 

dávno! V té době se snažím - a to velmi neohrabaně - se „ucházet" o dceru pana 
Posnera Danku. Přestože při pohledu zpět mi toto mé neumělé snažení připadá „jako 
pohyb slona mezi porcelánem", stále vidím ten tehdejší sympatický a laskavý úsměv 
na tváři pana Posnera a jeho paní.

Mezi první a druhou vzpomínkou je padesát let, neboť druhá vzpomínka se 
týká  až prvních  let  tohoto  nového  milénia.  Díky  šťastné  shodě  okolností  se 
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s panem Posnerem opět scházím v létě roku 2001 a potom k našemu setkání dochází 
několikrát, ať již v restauraci Kleopatra (dvakrát za milé přítomnosti pana exstarosty 
Dr. V. Šolce a jeho manželky), nebo v bytě pana Posnera. 

A ať se scházíme kdekoliv a kdykoliv, vždy jsem fascinován duševní svěžestí, 
bystrostí    myšlení    a    příkladným    životním    elánem    tohoto    mladého 
pětadevadesátníka. Člověk si při těchto setkáních uvědomuje, jak velký je rozdíl mezi 
věkem  kalendářním  a  faktickým.  Vzpomínky  pana  Posnera,  jdoucí  desetiletí 
nazpátek, jsou brilantně přesné. A jak zajímavě dovede vyprávět o výrobě umělých 
průmyslových kamenů ve své továrně v Turnově a rozmlouvat např. o přednáškách 
autora této vzpomínky na zahraničních univerzitách, nebo o některých výjimečných 
stavebních  dílech  současné  doby.  A  především  s jakým potěšením   pan  Posner 
mluví   o   Turnovu,   o  jeho   minulosti,   současnosti   i budoucnosti; s jakým 
elánem vypráví o aktivitách „Spolku rodáků a přátel Turnova“.

Ať se s ním scházím kdekoliv a kdykoliv, uvědomuji si, jak mimořádný člověk 
pan Posner je. 

A  jsem  proto  vděčen  redakční  radě  časopisu  „Náš  Turnov“  a  laskavému 
čtenáři, že mi dal možnost touto skromnou formou se rozloučit s panem Posnerem a 
vzdát úctu tomuto vzácnému a dobrému člověku.

Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr.h.c., FEng.

Vzpomínka  na  Rudolfa  Beldu

Letos  na  podzim  nás  zastihla  smutná 
zpráva ze Švédska: dne 28. září 2004 zemřel v 
Helsingborgu  Rudolf  Belda  z  Turnova. 
Protože jsme Rudu i celou jeho rodinu velmi 
dobře  znali,  rád  bych  několika  slovy 
připomněl jeho pohnutý život.

Rudolf  Belda  se  narodil  26.  listopadu 
1925  a  do  svých  14  let  bydlel  s  rodiči  a  s 
mladším  bratrem  Vilíkem  v  severočeském 
pohraničí.  Po jeho obsazení se celá rodina v 
roce  1939  přestěhovala  do  Turnova,  kde  se 
otec  věnoval  výrobě  drobného  zboží  a 
bižuterie,  ale  ještě  v  průběhu  války  zemřel. 
Mladý Ruda po vyučení absolvoval po válce mistrovskou školu v Jablonci nad Nisou, 
a když i mladší Vilík dokončil v roce 1946 šperkařskou školu v Turnově, dali se oba 
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bratři  do  soukromého  podnikání  ve  zlatnickém  oboru.  Během  dvou  let  dosáhli 
slušných výsledků, ale pak přišel v roce 1948 komunistický puč, po němž soukromá 
iniciativa byla spíše na škodu. Proto jim na podzim 1948 komunisté krám zavřeli a 
oba  bratři  byli  několikrát  předvoláni  k  výslechům  k  vůli  podezření,  že  plánují 
upuštění republiky. Přesto se podařilo oběma v létě 1949 uprchnout na západ a to 
prakticky bez prostředků.

Po krátkém pobytu v německých uprchlických táborech se oba bratři v prosinci 
1949 dostali do Stockholmu, kde okamžitě začali pracovat a budovat novou existenci. 
Ve své výrobně a dílně byli ve dne v noci, takže během několika let firma „Belda 
smycken AB“ patřila mezi přední švédské adresy ve zlatnické a šperkařské branži. 
Od poloviny 50. let Ruda s Vilíkem přemístili své sídlo do Helsingborgu, kde měli k 
disposici lepší výrobní podmínky a lepší kontakt s cizinou. Po 15 letech odloučení 
povolily čs. úřady teprve v roce 1964 matce paní Beldové vystěhování do Švédska, 
takže rodina byla opět pohromadě.

A zatímco - po krátké naději na svobodu v období Pražského jara - nastala v 
Československu od 70. let doba pusté a bezútěšné normalizace, pokračovali Ruda s 
Vilíkem ve své činorodé práci, jak ve firmě, tak i krajanském sdružení švédských 
„Čechoslováků“ a v Sokole. Právě od této doby se datují naše úzké kontakty s Rudou 
a jeho rodinou, když jsem v 70. létech začal pracovat u švédsko-švýcarské firmy se 
sídlem  v  Göteborgu.  Navštěvovali  jsme  se  často  jednak  ve  Švédsku,  jednak  ve 
Švýcarsku. Památný byl rok 1986, kdy celá Beldova rodina přijela do Zürichu na 
zahraniční  slet  Sokola.  Po  roce  1990 jsme  se  scházeli  většinou  při  návštěvách v 
Turnově.

Ruda Belda byl vůdčí osobností po stránce obchodní i organizační, takže se 
dobře doplňoval s Vilíkem, který byl spíše zaměřen po stránce technické na precisní 
manuelní práci. Celý život oba pilně pracovali až do poloviny 90. let, kdy odešli do 
důchodu, a je škoda, že mohli poměrně krátkou dobu využít výsledků své práce. Vilík 
zemřel už před 6 lety a Ruda letos krátce před svými 79. narozeninami. Oficielní 
rozloučení s Rudou zorganizovala Boženka Beldová-Hakenová v kapli hřbitova Nya 
Kyrkogardens  v  Helsingborgu.  Celý  obřad,  kterého  jsem se  zúčastnil,  byl  velice 
důstojný a přátelský a sešlo se na něm na 50 čs. krajanů i Švédů. Přítomný švédský 
kněz, který znal oba bratry osobně, zhodnotil ve své vzpomínce celý Rudův život a 
potom  v  doprovodu  varhan  zazpívala  několik  písní  Annika  Fransson,  sólistka 
vídeňské  opery.  Po  obřadu  se  většina  přítomných  odebrala  do  Beldova  domu  v 
Björkliden, kde si připomněli mnoho zážitků a příhod z Rudova života.

Rudo, budeme na Tebe stále vzpomínat. 
   Ing. Jiří Kraus, Winterthur

60 let od umučení turnovských horolezců 
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            Bylo nás 5 kluků z Mašova a Pelešan ve věku 13 - 14 
let. Měli jsme klub Mladého hlasatele „Hoši od Jizery“ a byla 
válka.  Naše  aktivity  směřovaly  do  prostředí  skal  mezi 
Valdštejnem  a  Hrubou  Skálou.  Nejprve  jsme  hledali 
dobrodružství,  ochočovali  jsme ve skalách hnízdící kavky a 
postupně jsme po vzoru starších horolezců začali lézt na skalní 
věže. Když  jsme v létě roku 1944 chtěli ve Skaláku přespat v 
předem vyhlídnuté jeskyni na Slunečné, bylo tam obsazeno. 
Byli jsme velice překvapeni my i osazenstvo tohoto bivaku, 
kterými  byli  Josef  Smítko,  Bohouš  Habr  a  jeden  z  bratrů 
Chlumů.  Měli  jsme  pochopitelně  k  těmto  starším  a  již 
známým  horolezcům  náležitou  úctu  a  protože  byli  velice 
hladoví, ihned zlikvidovali naše zásoby jídla.
                 Tam na Slunečné a poté v našem náhradním bivaku 
pod Cikánem pak vzniklo naše přátelství. Dozvěděli jsme se, 
že  se  všichni  hoši  ukrývají  před  totálním nasazením v  říši. 
Skutečnost, že byli též zapojeni do protinacistického odboje, 
nám neprozradili. Nevěděli jsme ani, že Josef Smítko měl již 
za  sebou  útěk  z  Německa  a  že  byl  před  6  týdny  zatčen 
protektorátní policií na nádraží v Praze a utekl od výslechu ze 4. poschodí světlíkem 
záchodu. Dobře jsme však od něho několikrát slyšeli, že pro německé lumpy pracovat 
nebude.
         Josef Smítko nás potom v dalších válečných měsících zasvěcoval do tajů 
pískovcového lezení a stal se naším idolem. Byli jsme hrdí na to, že můžeme v sobě 
ukrývat tajemství o vzdoru našich starších kamarádů proti německé okupaci. Když 
jsme zdolali  na tehdejší  dobu relativně obtížné a známé hruboskalské výstupy na 
Kapelníka,  Podmokelskou,  Taktovku  a  další  skály,  stal  se  zejména  Josef  Smítko 
naším konzultantem, rádcem i kritikem. Vštípil nám zásady čistého lezení, jehož byl 
nesmlouvavým propagátorem.
         Josef Smítko zřejmě nebyl příliš opatrný v dodržování konspirativních zásad, 
často se objevoval v Turnově a dokonce byl spatřen i při návštěvě kina v Železném 
Brodě. Přes varování přátel byli postupně ve vánočním období 1944 během několika 
dní jednak v Turnově,  jednak v hruboskalských lesích zatčeni Karel Chlum, Josef 
Smítko,  Václav  Chlum,  Vladimír  Procházka  a  s  nimi  i  relativně  utajený  také 
horolezec, německý antifašista Přemek Schwarzbach. Byli jsme pochopitelně z této 
skutečnosti velice smutní, zvláště pak když dorazila zpráva o jejich věznění v Malé 
pevnosti v Terezíně. Teprve po osvobození jsme se dozvěděli, že Smítko a oba bratři 
Chlumové i Schwarzbach byli v Terezíně 27. března 1945 zastřeleni.
         Josefa  Smítku,  přes  jeho krátký  život,  je  nutno zařadit  mezi  významné 
turnovské osobnosti minulého století. Jako absolvent průmyslovky a vlastenec se v 
době ohrožení státu stal vůbec nejmladším mužem v ČSR, který získal pilotní diplom 
v akci „1000 pilotů republice“. Během vojenské služby v roce 1938 se mu nezdařil 
plánovaný  útěk  letadlem  do  zahraničí,  za  což  byl  zavřen.  Jako  horolezec  se 
nesmazatelně  zapsal  do  historie  pískovcového  lezení  mnoha  velice  obtížnými 
výstupy, jako na příklad Kouřová cesta na Daliborku, spára na Rakev v Příhrazích, 
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cesty na Kukačku, Samotáře, Dominův kámen a mnoho dalších. Byl průkopníkem 
tzv.   „čistého  lezení“  po  pískovcových  skalách.  Zajistil  po  německých  lezcích 
všechny skály bezpečnými technickými pomůckami, zmapoval a rozpracoval prvního 
horolezeckého průvodce na Hruboskalsku.
         Bratři Chlumové byli také vynikající pískovcoví lezci. Dodnes jako klasické a 
velice  populární  mezi  horolezci  zůstaly  Chlumova  cesta  na  Dominův  kámen  a 
zejména první česká cesta na Taktovku a mnoho jiných. Václav a Karel pocházeli z 
velice chudé rodiny, jejíž obživou byl po mnoho roků sběr a prodej lesních plodů. Ve 
válce se aktivně zapojili do levicového protinacistického odboje na Turnovsku. Před 
zatčením spolu  se  Schwarzbachem,  Smítkou,  Vodhánělem a  dalšími  připravovali 
závažnou sabotáž, vykolejení vlaku u sychrovského tunelu.
      V březnu 2005 to bude již 60 roků od hrdinské smrti této odvážné skupiny 
horolezců. Pokaždé si na tyto umučené kamarády s úctou vzpomeneme, když jdeme 
kolem Kořenského pramene ve Skaláku, kam si do štěrbiny v pískovcovém podstavci 
Josef, Vašek a Karel vzájemně předávali zprávy. Byli to velice tvrdí, ale skvělí hoši, 
na něž mohou být všichni Turnováci hrdí. Od roku 1942 si dali za úkol  sabotovat, se 
vztyčenou hlavou, práci pro nacisty a také ve sportovních výkonech ve skalách na 
Hruboskalsku, Klokočí a Příhrazech dokázat, že Češi jsou stejně kvalitní horolezci 
jako němečtí lezci před válkou.
          Nelze snad lépe vyjádřit vzpomínku na všechny popravené, než jak to napsala 
spisovatelka Vlasta Štáflová, která se s Josefem Smítkou seznámila ve skalách během 
války a  která  sama také  zahynula  při  bombardování  pražských Emauz.  „Joska je 
surový  nebroušený  polodrahokam.“  Tato  poetická  charakteristika  se  týká  všech 
umučených turnovských horolezců

Ing. Drahomír Machaň

Císař pán v Turnově

Celkem třikrát navštívil císař František Josef I. město Turnov. První návštěva 
mocnáře se uskutečnila v roce 1866 po skončení války s Pruskem. Dne 2. listopadu 
1866 bylo město slavnostně vyzdobeno, všude vlály prapory. Na okolních návrších 
plály  veliké  ohně.  Jízda  císaře  z nádraží  do  města  byla  doprovázena  střelbou 
z hmoždířů  a  vyzváněním  všemi  zvony.  Císařova  návštěva  přilákala  do  Tumova 
mnoho obyvatel z celého okolí.

Městské spolky stály v četách, aby uvítaly panovníka. Před Vítěznou bránou 
uvítal Františka Josefa I. purkmistr města Dr. Antonín Šlechta. Císař si potom v domě 
u Durychů v tehdejší Perníkářské ulici prohlédl polní lazaret. Tato ulice byla později 
přejmenována na  Královskou.  Další  kroky císaře  pána  vedly  do  turnovské  školy. 
Z Turnova  odejel  v poštovním voze  do  Jičína.  Dostavník  opatřil  kníže  Benjamin 
Rohan a sám osobně spřežení řídil.

Po druhé se rakousko-uherský monarcha objevil v Turnově v roce 1891, kdy se 
zde pouze krátce zastavil při své cestě do Liberce. Bylo to 1. října a na turnovské 
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nádraží se opět dostavili civilní i vojenští hodnostáři, duchovenstvo, správcové škol, 
žactvo, studenti a spolky i zástupy zvědavých občanů. Císaře vítal na nádraží starosta 
okresu Josef Bernat, mlynář z Podolí, za město jeho starosta Isidor Hák i zástupci 
Českodubska.  Císař  prý  na  uvítání  odpověděl  dokonce  několika  českými  slovy. 
Družičky Háková a Šlechtová podaly mu pak kytici květů.

Za patnáct let přijel František Josef I. do Turnova po třetí a naposledy. Bylo to 
21. června 1906, kdy jel opět do Liberce na výstavu. Udělal jen krátkou zastávku na 
turnovském nádraží a uvítání bylo obdobné jako při druhé návštěvě. Rány z hmoždířů 
oznámily,  že  do  nádraží  vjíždí  dvorní  vlak  ve  směru  od  Prahy.  Kapela  zahrála 
rakouskou hymnu.  To už bylo císaři  75 let.  Vystoupil  ze  salonního vozu a  přijal 
hlášení od okresního hejtmana Šindeláře. Potom oslovil přítomnou palácovou dámu 
hraběnku Valdštejnovou, rozenou Schwarzenbergovou, s níž chvíli rozmlouval. Pak 
přijal  hlášení  velitele   turnovské  posádky  plukovníka  Kisczukiewice,  provedl 
přehlídku čestné setniny pěšího pluku č.  94.  Dále  mu byl představen starosta města 
PhMr. Josef Radský. Mocnář poděkoval.  Pak přednesly svůj pozdrav družičky – bylo 
jich devět. Císař pozdravil spolky, zástupce obcí a občany. Císařský rada Mašek mu 
vysvětlil,  že  se  v  Turnově  brousí  a  zpracovávají  drahokamy,  že  je  tu  škola  na 
umělecké  zpracování  těchto  kamenů.  Zdůraznil,  že  je  toho  času  jediná  v  celé 
rakousko-uherské říši. Císař ukončil svou zastávku na nádraží v Turnově, nastoupil 
do svého salónního vozu a za zvuků hymny „Zachovej nám, Hospodine“ odjížděl 
vlak pomalu k Sychrovu a dále do Liberce. 

Takto zachytily kronikářské záznamy tři císařské návštěvy Františka Josefa I. 
ve městě drahokamů, v srdci Českého ráje.

František Mlejnek

Letní koncerty na Hrubé Skále

Máme  za sebou 3. ročník letních koncertů komorní hudby v kostele sv. Josefa 
na  Hrubé  Skále.  Zcela  určitě  je  možné  prohlásit  ho  za  úspěšný  nejen  co  do 
návštěvnosti,  ale  hlavně  výběrem  účinkujících,  kteří  udrželi  dosavadní  vysokou 
uměleckou  úroveň.  Za  to,  že  byl  kostel  vždy  vyprodán  do  posledního  místa, 
děkujeme touto cestou všem rodákům a jejich příbuzným a známým, kteří bez ohledu 
na  počasí  či  jiné  překážky  vždy  znovu  a  znovu  vážili  cestu  do  hruboskalského 
kostelíka,  opraveného  před  několika  lety  z prostředků  Nadace  Bohuslava  Jana 
Horáčka. Naplňujeme tak jeho přání, že „kostel musí žít“.

Od června do konce srpna tohoto roku se postupně představili pěvecký sbor 
Musica Gaudens z Mnichova Hradiště,  který opět  přesvědčil,  že zpěv je  pro jeho 
členy  radostí a o tuto radost se rádi dělí s jinými.

Následoval  koncert  mistrů  individualistů  varhaníka  Vladimíra  Roubala  a 
trumpetisty  Jana  Vernera,  při  jejichž  vystoupení  běhal  mráz  po  zádech  a  zdejší 
kostelík určitě takovou muziku ještě neslyšel.

Třetí  koncert  byl  představením  mladých  umělců  violoncellistů  Lucie 
Minaříkové a Petra Nouzovského, kteří předvedli vynikající hudební výkon a talent, 
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třebaže mají uměleckou dráhu ještě před sebou. Zpestřením tohoto koncertu bylo na 
závěr vystoupení Dana Vališe z Prahy, který virtuosně rozehrál pravé irské dudy.

Další koncert byl věnován hudbě A. Dvořáka ke 100. výročí úmrtí. Více než 
nadšené ovace tu patřily přednímu českému houslovému virtuosovi Čeňku Pavlíkovi, 
který svoje 350 let staré „guarnerky“ rozehrál mistrovsky. „Tak zahraného Dvořáka 
jsem  ještě  nikdy  neslyšel“  pronesl  jeden  z turnovských  rodáků.  Ráda  s ním 
souhlasím.

V polovině srpna nám opět zahrál varhaník Zdeněk Petráň  se svými dětmi, 
flétnistkou  Zuzanou  a  houslistou  Václavem,  jejichž  program  doplnil  člen 
Karlovarského symfonického orchestru Tomáš Vykouk na lesní roh. Tento koncert 
měl krásnou, pohodovou atmosféru.

Řadu letních koncertů uzavřel tak jako v loňském roce Pěvecký sbor Antonín 
Dvořák  se  sólistkou  paní  Lédlovou,  jejíž  krásný  hlas  se  velebně  nesl  klenbou 
kostelíka. Vystoupení sboru mělo tradičně vysokou úroveň.

To, že se 3. ročník vydařil nad očekávání, je také zásluhou našich sponzorů – 
hotelu Zámek Hrubá Skála a hotelu Štekl na Hrubé Skále, kteří po skončení koncertů 
připravili některým účinkujícím příjemné pohoštění v krásném prostředí. Patří jim za 
to upřímné poděkování. Rovněž bez úzké spolupráce s Obecním úřadem na Hrubé 
Skále si neumíme přípravu a průběh letních koncertů již představit. Nejinak je tomu 
v této době, kdy se na programu 4. ročníku již pilně pracuje. Proti letošnímu roku jich 
bude méně,  ale kvalita zůstane zachována.  Jména účinkujících umělců jsou zatím 
v jednání.  My  si  přejeme,  aby  návštěvníci  odcházeli  vždy  s hlubokým  zážitkem, 
dobře naladěni a s touhou přijít příště zase. Vždyť hudba je koření života!

Na shledání se všemi milovníky hudby se těší
A. Kuchařová

Z činnosti spolku

Jako v každém čísle našeho časopisu uveďme stručně, čím spolek od června 
žil. Nejvýznamnější akcí, kterou se nejvíce reprezentujeme ve veřejnosti, jsou letní 
koncerty  v kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále.  Jejich  zhodnocení  jste  si  přečetli 
v předchozím článku.

V průběhu pololetí vypracovali pověření členové výboru návrh nových stanov, 
které budou předloženy k posouzení a schválení na výroční členské schůzi v lednu. 
Výbor podnítil i jednání s Odborem kultury MěÚ o opravě hrobů z války 1866, které 
jsou na Hruštici v nevalném stavu. S řediteli škol dojednal udělení knižních odměn 
nejlepším žákům základních škol.  Několik  členů spolku působí  v komisích MěÚ. 
Účastníme se při  vítání občánků a při  schůzkách slabozrakých, kde velmi aktivně 
působí člen výboru p. Kunetka. Velice nás mrzí zvyšující se počet vandalských činů. 
I náš spolek byl postižen, neboť kovová deska u stromu zasazeného na počest vstupu 
do 3. tisíciletí byla již dvakrát poničena.

S Konfederací politických vězňů byla dohodnuta další spolupráce, tentokrát při 
pořadatelské činnosti na výstavě (v listopadu v ZUŠ).
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Úspěšnými akcemi bývají většinou vlastivědné výlety či vycházky. 5. června 
jsme  směřovali  do  Lázní  Libverdy  a  do  Hejnic.  Účastníci  se  potěšili  výhledem 
z rozhledny u  Obřího  sudu i  prohlídkou proslaveného kostela  v Hejnicích,  ale  na 
většinu asi nejvíce zapůsobilo arboretum ve Ferdinandově, o němž málokdo věděl. 
Tím více jsme byli překvapeni množstvím cizokrajných stromů na poměrně malém 
prostoru.

4.  září  uspořádala  pražská organizace  rodáků zájezd do Turnova.  Turnovští 
rodáci  je  již  očekávali  a  připravili  pro  ně  návštěvu  muzea  a  krátkou  besedu 
s představiteli města.  Po obědě v restauraci Sokolovna pak odjeli na výlet po Českém 
ráji.  Navštívili  Sedmihorky,  Hrubou  Skálu,  Trosky.  Výlet  byl  organizačně  dobře 
připraven a více jak třiceti účastníkům se  velice líbil.

Ve středu 27. října jsme uspořádali podzimní výlet do Prahy. Už při nástupu do 
autobusu bylo na 40 účastníků překvapeno, neboť se dosud 
nestalo,  abychom cestovali  autobusem Volvo,  který svou 
výškou připomíná anglické „dabldekry“. Prvním cílem naší 
návštěvy byl  Vyšehrad.  Při  jízdě ulicemi  jsme si  mohli 
ověřovat, jak obtížná je práce řidičů autobusů v křivolakých 
ulicích  hlavního  města.  Před  vstupem  do  vyšehradského 
areálu  nás  už  očekávali  členové  pražského  spolku. 
S průvodkyní jsme pak procházeli všemi zajímavými místy 
a dovídali  se,  co se v nedávné době na tomto posvátném 
místě  změnilo.  Málokdo  např.  věděl,  že  v kasematech 
bývalé  pevnosti  jsou  uloženy  originály  některých  soch 
z Karlova mostu, někoho pak překvapilo, že na hřbitově je 
pohřben i slavný fotbalista Josef Bican. S prohlídkou byli 

všichni vcelku spokojeni. Horší to bylo tentokrát s obědem. Zahradní restaurace „Na 
Dolejší“  pod  Vyšehradem  není  zřejmě  na  hromadné  zájezdy  dobře  připravená. 
Jednotlivá jídla byla servírována s dlouhými přestávkami a ani jejich kvalita nebyla 
nejlepší. Ti poslední čekali na oběd dvě a půl hodiny! A tak po nečekané a námi 
nezaviněné ztrátě času jsme se odpoledne přesunuli k druhému cíli. Byl to skleník 
tropických rostlin nazvaný Fata Morgana v Praze Troji. Jeho návštěva přinesla nový 
pohled na přírodu v oblasti rovníku a vlhkých pralesů. Chvilkové rozladění u oběda 
bylo  brzy  zapomenuto.  K celkové  spokojenosti  přispěl  pak  i  fakt,  že  součástí 
takových výletů je často i možnost setkat se a porozprávět s někým, koho jsme třeba 
delší dobu nepotkali.

Několik  našich  členů  se  zúčastnilo  v říjnu  pěkného  poznávacího  výletu 
uspořádaného  Pekařovou  společností  do  archivu  v Semilech  a  poté  do  míst,  kde 
působili Harrachové (Jilemnice, Horní Branná).

Nemalou prací  je  příprava  časopisu  „Náš  Turnov“,  když  se  snažíme získat 
různorodé, čtivé příspěvky. 

Velmi nás těší,  že nacházíme porozumění pro naši činnost  na MěÚ a že se 
zintenzivňuje  spolupráce  zvláště  s Konfederací  politických  vězňů  a  Pekařovou 
společností.
Blahopřejeme
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panu prof. Jaromírovi Horáčkovi k udělení čestného občanství 
města  Turnova.  Jeho  mnohaletá  práce  v oblasti  kulturní 
činnosti pro občany byla mimořádná, jeho úsilí získávat 
mladé  k aktivnímu  divadelnictví  přineslo  nemalé 
úspěchy.  Vážíme  si  toho,  že  Jaromír  je  i  aktivním 
členem SRPT a  přejeme,  aby ho provázela  duševní 
svěžest, kterou prokázal i při přejímání pocty.

Výroční členská schůze

 se bude konat v sobotu 22. ledna 2005 od 14 hod. opět 
v Sedmihorkách. Skončí dvouleté období dosavadního výboru 
a  očekává  nás  volba nového.  Předpokládá  se,  že 
počet  jeho  členů  se  sníží  na  9.  Nutno  však 
poznamenat,  že  jednání  na  výborových  schůzích, 
které se koná každý čtvrtek v budově Základní školy v ul. 
28.  října  vždy  v  16  hodin,  je  přístupné  každému členu,  který  přináší 
jakýkoliv návrh či se chce podílet  na činnosti spolku. Jedním z  bodů jednání bude 
schválení  nových stanov, který je přiložen v tomto čísle našeho časopisu. Prosíme, 
abyste ho prostudovali a případné změny, opravy a další návrhy adresovali na adresu 
jednatele spolku. Na schůzi bude též k dispozici, avšak projednání případných změn 
by mohlo schůzi zbytečně protahovat. 

Obvyklou částí jednání bude zpráva o činnosti spolku, pokladní zpráva, zpráva 
o  stavu  členské  základny,  revizní  zpráva  a  usnesení.  Pro  účastníky  schůze  jsou 
připraveny autobusy, které pojedou ve 12 a 13 hod. po trase Ohrazenice Výkupny, 
odb. k žel. stanici (Panda), Havlíčkovo nám., Karel IV., Husova ul. (bývalá ZUŠ), 
Sobotecká ul. (bývalá masna). Zpět jedou v 17 hodin po skončení schůze.

Výbor věří, že výroční schůze bude mít hojnou účast a potvrdí se tak, že náš 
spolek patří mezi ty činorodé. Využijte i příležitosti setkat se tu s přáteli a známými.

Věkový průměr členů našeho výboru je vysoký a je nutné a je nejvyšší čas 
odcházející členy nahradit lidmi mladšími, aby činnost SRPT náhle a neočekávaně 
neskončila. Žádáme vás proto, abyste se všichni snažili ve svém okolí získat a přivést 
mezi nás nové členy, kteří mají naše město rádi a kteří budou ochotni pracovat pro 
myšlenky, které si Spolek rodáků a přátel Turnova vytýčil.

Na schůzi  bude členům nabídnuta  knížka pana Jiřího Vericha,  který v ní 
vzpomíná  na  dobu  německé  okupace,  na  dobu  totality  a  na  své  přátele,  známé 
osobnosti Turnova. Jeho prosté pravdivé příběhy dokreslují poměry, kterými prošla 
starší generace a o kterých by měli vědět i ti mladí.

Výbor SRPT
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Jak  se  inzerovalo

Získal  jsem 
zajímavou  knížku 
nazvanou  „Adresář 
politického  okresu 
Turnovského“,  kterou 
napsal  V.  Kudrnáč  a 
byla  vydána  v  roce 
1904.  Vedle  mnoha 
zajímavých  údajů  o 
Turnově,  jeho 
obyvatelích,  spolcích, 
počasí,  živnostech  a 
organizacích,  jsou  na 
několika  stránkách 
inzeráty  tehdejších 
turnovských  hotelů, 
restaurací,  hospod, 
obchodníků,  výrobců. 
Domnívám  se,  že  by 
jejich  přečtení  bylo 
pro vás dnes po tolika 
létech  zajímavé  a 
možná  i  zábavné.  V 
redakční  radě jsme se 
proto  rozhodli,  že 
některé  z  nich 
postupně  zveřejníme. 
Vybrali  jsme  inzerát 
nynější  Střední 
umělecko  průmyslové 
školy,  o  které  píšeme 
jinde, a která v té době 
slavila 20 let od svého 
založení.

  
Vladimír Drholec
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