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Kresby na 2. a poslední straně prof. Z. Suk

Redakce děkuje všem, kteří do tohoto čísla přispěli a podíleli se na jeho přípravě.

Bývaly zimy v Turnově…
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Bývaly jiné než jsou nynější? Myslím že ne. Snad se změnila tvářnost zimního 
života dnešních lidí, jinak zimy jsou stále stejné. Měly, jako mají i nyní, ohromný 
půvab  pro  vnímavou  a  přístupnou  dětskou  duši.  Pro  nás  byly  začarovaným 
královstvím  sněhu,  dlouhých  nocí  a  kmitajících  světýlek,  vytvářejících  mihotavé 
stíny. Byly plné vzrušeného těšení na Barboru, sv. Mikuláše, Štědrý večer, koledy a 
vánoční prázdniny. A hlavně na sníh, závěje sněhu a třpyt tajících rampouchů.

Ač ještě velmi často na sv. Alžbětu ani sníh nenapadl, zima v naší představě 
začínala ten den. To byl den sváteční, a měl-li býti 
betlém do adventu postaven, šlo se ten den do lesů, 
podzimem  již  uspaných,  na  mech,  či  jak  jsme 
v Turnově  říkali  a  říkáme,  na  „chmerek“.  Ten  se 
několik dnů sušil,  aby potom vytvořil  na skříních 
nebo mezi okny nejvhodnější podklad pro zastrčení 
malovaných betlémáčků. A tak první dny prosince 
byl  betlém postaven,  jen světýlko  u  jesliček ještě 
nezářilo. Ale již nové dojmy se hrnuly na dětskou 
duši. Za časných jiter – v mrazech i plískanicích – 
táhlý hlas trouby ponocného budil spáče ze sna, aby 
připomenul  dobu  rorátní  a  čas  blízké  oslavy 
památky  příchodu  Mesiáše.  Kostelní  loď  byla 

ponořena do šera a jen svit malých voskových sloupečků, vyzdobených barevnými 
růžičkami a položených na lavicích, osvětloval zpěvník, z něhož se před mší svatou 
zpívaly starodávné písně rorátní. Dole v lavicích seděly ženy a dosti dětí, na kůru 
členové bratrstva literáckého. Zde na dřevěném pultu stál velký notový opis s textem 
rorátních zpěvů, pro každý den jiný. Opis osvětlovala silná voskovice od shora dolů 
vyzdobená rumělkovým reliéfním písmem „Rosu dejte,  nebesa,  z hůry“.  (Na Hod 
boží vánoční přišla potom na hlavní oltář k jesličkám za hlavičku Jezulátka). Kolem 
pultu zpívali členové bratrstva: Bělohlávek, Werich, Kabeláč, Janků aj.

I výklady krámů se změnily. Přes noc tolik bohatství do nich přišlo, že dětské 
oči nemohly vše postřehnouti. U cukrářů Sv. Mikuláši a červené nadité punčošky ve 
všech velikostech a jiné sladkosti. U knihkupců zase tolik dobrodružných a dětských 
knih – Srdce, Malý lord, Hýta a Batul, Verneovy romány. Ty každou předvánoční 
dobu ve stejné úpravě se objevovaly po dlouhou řadu let. Večer před sv. Barborou na 
svátek sv. Františka Xaverského, patrona města Turnova, chodila Barbora. Celá bíle 
zahalena s pěknou metlou a v uzlíčku ořechy, jablka, fíky, svatojánský chléb a jiné 
dobroty.  Ten,  kdo  se  nemodlil  a  na  nějž  byly  nějaké  stížnosti,  dostal  metlou 
nesčítaných;  ostatní  byli  poděleni.  O  dva  dny  později  chodil  sv.  Mikuláš.  Přišel 
s andělem  a  čertem  na  chřestícím  řetězu.  Nadílka  zde  byla  větší,  vedle  ovoce  a 
cukroví  i  kniha.  Od čerta  ale  byla  též  větší  výplata.  Jinak byla  nadílka zavěšená 
v punčoše na okně. Našla se však často plná uhlí.

Po  sv.  Mikuláši  vše  se  již  připravovalo  k svátkům.  Čerstvě  napadlý  sníh 
vyvolal  rozhořčené  bitky  v hrudování,  které  rozbitou  okenní  tabulkou  byly  naráz 
ukončeny. V těch časech – okolo r. 1910 – se začínalo horovati pro rohačky. Dříve 
nám stačily malé samotížky pro jednoho – při větší klukovské sešlosti vypůjčily se u 
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Janků pod Hrušticí veliké saně a když ty byly zatíženy 6-8 kluky, panečku! to byl let 
z Hruštice ke klášteru, kde nám to dalo hodně práce je zastavit.

Rohaček přibývalo, auto bylo vzácností, těch formanů opozdilců také málo, a 
proto se jezdívalo od večera dlouho do pozdních nocí z Hruštičce kolem klášterních 
lip přes náměstí k pivovaru – často až ke Štikovům. Půl Turnova se zúčastnilo těchto 
jízd, plných častých pádů a veselého pokřiku a smíchu.

Vánoce  i  Štědrý  den byly  tu.  V pozdějších  studentských dobách neúprosný 
krutý osud vybral si často právě Štědrý den, aby v něm přišla pod stromeček dlouho 
slibovaná cenzura.

Jinak v tento den odpoledne byla  tradiční  studentská schůze,  ze  které  měly 
největší radost naše maminky, že jsme se jim doma nepletli. Lyžař byl vzácností, o 
ježdění na hory se nikomu nesnilo. Štědrý večer za účasti všech se prožíval doma. Co 
bylo v něm hřejivého tepla, které může dáti domov a jen domov!

Před  štědrovečerní  večeří  po  modlitbě  jsme  říkali:  „Všechny  stromy,  keře, 
ptáci, stráně, pole i lesy, pojďte s námi, pojďte s námi k večeři!“

Po večeři, ohlášen zvonkem, přišel Ježíšek s bohatou nadílkou a osvětleným 
vánočním stromkem, vysokým až ke stropu.  To již připravené světýlko u jesliček 
mohlo zazářiti. Noci tyto byly tiché, velebné – v pravdě všech nocí máti.

Po jedenácté hodině začal se plniti chodník, kde je dnes spořitelna, čekajícími 
na  klášterní  půlnoční.  Ale  i  zavátý  hřbitov  oživl  a  na  mnohých  hrobech  vzplála 
chvějící se zář. Půlnoční byly dvě, jedna v Mariánském kostele, jedna v klášteře, obě 
vyhlášené krásnými zpěvy a koledami.

Hod  boží  vánoční  umožňoval  využít  veškerých  zimních  radovánek  plnou 
měrou. Byl-li sníh, byla Patočkova louka plná sáňkujících, byl-li i led, bylo kluziště u 
Jizery  plné.  V divadle  se  hrálo  vánoční  dětské  představení.  Druhý  den  chodili 
koledníci, celí vymrzlí, nesoucí si uzlíček s koledou.

Potom dny opět vzaly na sebe obraz všednosti a plynuly stále plné zimoty, šera 
a kouřících komínů. Už přicházeli tři králové, píšící K + M + B s letopočtem, štěstí, 
zdraví, vinšujíce nám. Po příchodu jejich začala opět škola. Lednová zima ukázala 
teprve,  co  umí.  Sněhové  závěje,  mrazy  za  jasných  hvězdných  nocí,  studený  vítr 
hvízdající v holých větvích.

Před více než dvacetipěti lety po rohačkách začalo se ujímati lyžaření. Byly to 
začátky  pozvolné.  Výzbroj  tak  jednoduchá  a  za  výstroj  obyčejné  šaty.  Jak  jsme 
chodívali  do  školy,  tak  jsme  šli  na  lyže  –  v zimníku,  v klobouku  a  dlouhých 
kalhotách. Kdo měl polobotky, tomu se často při jízdě protivně vyzouvaly. Stalo se 
jednou, že jeden sličný študios jezdil v žaketu pod svrchníkem, maje černé kalhoty 
ovinuty  šedými  kamašemi.  To  by  se  dnešní  vyšňoření  lyžaři  podivovali  těmto 
úborům. Přes ten ústroj jistě se jízda vyrovnala jízdě dnešního pokolení.

Prchla první polovice ledna, prchla i druhá a s únorem přišly veselé průvody 
maškar a letící saně, plničké stojících masek v zlatých a černých škraboškách. Byl to 
i čas křehoučkých koblih.

Před  zesilujícími  slunečními  paprsky  tál  sníh  a  očištěný  vzduch  byl  cítit 
zkypřenými brázdami země. Bylo tu jaro.

Osobní vzpomínky zapsal Karel Kinský v roce 1941
Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
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Úvodem bych rád krátce připomenul poměrně dlouhou historii této stavby. Ves 
Nudvojovice se v písemných pramenech vyskytuje v roce 1352, již tehdy je uváděn 
farní  kostel  zasvěcený  Janu  Křtiteli.  Tato  stavba  je  nejstarší  takto  dochovanou  v 
našem  regionu.  Základní  podobu  kostela,  danou  kompozicí  s  drobnou  lodí  a 
pravoúhlým  presbyteriem,  lze  považovat  za  typický  příklad  nenáročného 
venkovského kostela. Tyto stavby vznikaly již od vrcholné doby románské. Stavbu 
kostela není možné přesně časově zařadit.  Je pravděpodobné, že na místě nynější 
stavby existoval kostel již dříve - velmi pravděpodobně z něj pocházela schránka s 
ostatky,  označená pečetí  biskupa Daniela.  Patrně zde tedy stávala románská nebo 
pozdně románská stavba. Vznik nynějšího objektu lze odhadoval mezi léta 1290 až 
1350. Zřejmě již v této době vznikla i klenba presbytéria. Obvodové zdivo včetně 
štítů  se  zachovalo v původní  podobě bez velkých změn.  Asi  kolem poloviny 16. 
století  vznikl  portál  v jižní  stěně lodi.  Původně farní  kostel  se  stal  od roku 1551 
filiálním, tedy náležejícím k turnovské faře. Zřejmě v roce 1726 vznikl malovaný 
strop v lodi, jehož donátorem byl Václav Černovický. Snad v této době došlo i k 
rekonstrukci  krovů.  Pravděpodobně barokní byla sakristie,  připojená  dodatečně k 
severní  stěně  presbyteria,  později  byla  opět  zbořena.  V roce  1881  byl  z  důvodu 
špatného technického stavu uzavřen a podstatně opraven v letech 1893-94, kdy dostal 
podobu, ve které jste jej znali před provedenou současnou celkovou obnovou. Bylo 
opraveno  obvodové  zdivo,  střecha.  Při  této  opravě  byla  objevena  pečeť  biskupa 
Daniela. Část mobiliáře byla restaurována. Část, mj. oltář, kazatelna a krucifix, byla 
vyrobena  nová,  řezbářskou dílnou bratří  Bušků ze Sychrova.  Malovaný strop  byl 
nahrazen kopií,  kterou zhotovil  ak.mal.  Prousek.  V roce  1894 byl  také  kostel  za 
přítomnosti  biskupa Schobla  vysvěcen.   Je  pravdou,  že  některé  dílčí  opravy byly 
provedeny ještě v roce 1946, kdy byly pořízeny nové krovy lodi a presbyteria.

   Současná  obnova  kostela  začala  nenápadně  v  roce  1999,  kdy  byly 
restaurovány dvě  vitráže.  O rok  později  byl  opraven krov nad presbytářem. Tyto 
práce byly financovány z prostředků vlastníka a Okresního úřadu Semily. Ve stejném 
roce financuje Město Turnov opravu ohradní hřbitovní zdi, v níž pak pokračuje ještě 
v roce 2002. Jednoznačně zlomový byl rok 2001, kdy se i za přispění Města Turnova, 
rozhodla  Nadace  B.J.  Horáčka  tuto  obnovu financovat.  Vzniká  kvalitní  stavebně-
historický průzkum a následně projektová dokumentace z pera doc.Václava Girsy a 
jeho spolupracovníků. Vlastník objektu, tj. církev, podepisuje plnou moc s Městem 
Turnov, jehož pracovníci všechny práce technicky řídí až do konce obnovy . Zároveň 
v tomto roce opravuje a renovuje na náklad Města Turnova významný varhanář pan 
Žloudek  varhany,  které  najdou  své  místo  na  obnovené  dřevěné  kruchtě.  Probíhá 
výběrové řízení na kompletní obnovu této památky, ve kterém vítězí firma Haniš, 
s.r.o.,  Český Krumlov.  Na opravě  střechy je  nucena ještě  spolupracovat  s  firmou 
Reopa, s.r.o., Liberec (doznívání smluvního vztahu uzavřeného mezi firmou Reopa a 
vlastníkem již v roce 1999),  ale  zbývající  práce dokončuje sama. V následujících 
letech je pak provedena oprava krovu nad lodí, výměna střešní břidlicové krytiny, 
upravovány povrchy vnějšího pláště, restaurovány všechny dřevěné prvky, vyměněna 
elektroinstalace, obnovena dřevěná kruchta, v českokrumlovských restaurátorských 
dílnách  vzniká  nový  kazetový  strop,  je  obnovována  malba  v  celém  interiéru, 
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restaurována  malba  na  stropě  v  presbytáři.  Souběžně  vlastník-farnost  zajistila 
restaurování  některých  částí  mobiliáře.  Všechny  tyto  práce  stály  participující 
subjekty, tj. Nadaci B.J. Horáčka, Liberecký kraj, Město Turnov a Římskokatolickou 
farnost, takřka 4.500.000 Kč. 

Současný  stav  po  obnově  je  radostí  pro  všechny,  kteří  se  na  ní  podíleli  a 
doufám, že se stane radostí pro všechny, kteří tento malý, ale velmi příjemný prostor 
navštíví.  V těchto chvílích se jedná o tom, jak bude památka prezentována z pohledu 
cestovního ruchu, tzn. jakým způsobem bude začleněna do pravidelných prohlídek 
města.  Zřejmě první  příležitostí,  kdy bude tato památka otevřena veřejnosti,  bude 
adventní koncert v polovině měsíce prosince, slavnostní vysvěcení proběhne v červnu 
2006 na svátek sv. Jana Křtitele.

René Brož, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov

Turnovská  nemocnice vzkvétá
(k 50. výročí založení RDG odd. nemocnice)

     V pondělí  14.  listopadu  2005  bylo  otevřeno  zcela  moderní  rtg.  oddělení  a 
instalován  computerový  tomograf  (tzv.  cétečko),  přístroj  umožňující  perfektní 
diagnostiku, pomocník všech lékařů  sloužící pacientům nejen Českého ráje.

Kde  jsou  ty  časy,  když  více  než  před  50  léty  zakoupil  pan  prim.  MUDr. 
Panocha první aparát zn. Philips ze svých soukromých prostředků a pracoval na něm 
osobně, snímkovaly řádové sestry! Samostatné oddělení založil v nemocnici MUDr. 
Bořivoj Severa (nar. 1922) v roce l955. Byla jsem v tu dobu po 2. mateřské dovolené 
a pan dr. Severa mě navštívil a získal pro tu těžkou, ale krásnou práci. Oddělení bylo 
rozstrkané  po  přízemí,  kancelář  byla  na  interně,  kartotéka  a  popisovna  v jedné 
místnosti, archiv snímků pod vrátnicí v suterénu. Těžké olovnaté kazety jsme nosili 
ze snímkoven do temné komory a denně s nimi naběhali kilometry. Rentgen, to není 
jen  mačkání  knoflíků,  jak  soudí  dodnes  někteří  laici.  Na naprosto nevyhovujícím 
pracovišti, bez veškerých hygienických pracovních podmínek se sloužilo, držela nás 
láska k práci. Odměna finanční byla minimální.
     Léta plynula, střídali se lékaři. Zakladatel Bořivoj Severa pod tíhou okolností 
zcela neoceněn ve své kvalitní práci, emigroval v roce 1968 do Německa ihned po 
vstupu okupační armády. V cizině byla jeho odbornost a pracovitost náležitě oceněna 
-  pracoval  na moderním pracovišti  a  dělal  čest  a slávu svému národu.  Musel  své 
rodné  zemi  i  městu,  kde  pracoval,  mnoho  odpouštět  (konfiskace  majetku  i 
pronásledování  ženy  učitelky  pro  víru),  avšak  nezatrpknul  a  občas  přijíždí  na 
návštěvu a na abiturientská setkání do Turnova. Byla jsem velice potěšena, že nás 
navštívil  a  poseděli  jsme  při  vzpomínkách.  Popřáli  jsme  si  zdraví  a  sílu  k boji 
s chorůbkami, které už nás pronásledují.
     Na  oddělení  během  let  pracovali  tito  rentgenologové:  prim.  MUDr.  Grepl 
(vysokoškolský pedagog), MUDr. Josef Záveský, MUDr. Jiří  Šolc, MUDr. Šváb a 
nyní  je  primářkou  MUDr.  Marková.  Nemocnici  vzalo  pod  svá  křídla  město  za 
starostování  JUDr.  Václava  Šolce,  v zastupitelstvu  zasedá  několik  lékařů  a  pan 
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starosta Ing. Milan Hejduk s ředitelem Ing. Tomášem Slámou nadále nemocnici přejí. 
Proslýchá se, že by se nemocnice měla z příspěvkové organizace přeměnit na s.r.o. či 
akciovou společnost. Ať už to dopadne jakkoliv, měla by nemocnice konečně nést 
jméno PANOCHOVA (celá léta se jmenovala Gottwaldova), a to k uctění památky 
nezištného a lidmi milovaného lékaře, který jí zasvětil celý svůj mládenecký život a 
obětoval jí i svůj majetek. Z jejího rozkvětu by se jistě radoval s námi. K rozkvětu 
nemocnice přispěl mnohamilionovým darem i mecenáš pan B.J. Horáček, od jehož 
smrti uplynuly již 3 roky. I on by měl z rozkvětu radost.

                                                                                                          Milena Šolcová
Český ráj evropským geoparkem UNESCO

Na počátku měsíce října se v médiích objevila zpráva,  která jistě u většiny 
obdivovatelů a milovníků Českého ráje vzbudila nemalou pozornost. Český ráj se stal 
součástí sítě evropských geoparků UNESCO. Rozhodl o tom 5. října Koordinační 
výbor evropských geoparků, poradci Světové geologické unie a UNESCO na svém 
zasedání, které se konalo na řeckém ostrově Lesbos. Český ráj, který se tak konečně 
dočkal  významného ocenění  a  prestiže  v  mezinárodním měřítku,  je  navíc  prvním 
geoparkem  v nových zemích Evropské unie.

Uplynul více než rok, kdy Česká republika stáhla těsně před projednáváním 
nominaci  skalních  měst 
Českého  ráje  na  zápis  do 
Seznamu  světového 
dědictví  UNESCO  z 
důvodu  nedostatečného 
hodnocení  ze  strany 
australského experta. Zdálo 
se,  že  několikaletá  snaha 
Ministerstva  životního 
prostředí,  Správy  CHKO 
Český ráj a Sdružení Český 
ráj  se  minula 
účinkem.Trochu  v  pozadí 
však zůstala  informace,  že 
bylo naším zástupcem  při 
UNESCO  doporučeno 
navrhnout  Český  ráj  do 
zatím  méně  známé 

kategorie evropských geoparků UNESCO, která sice nemá takovou tradici a prestiž 
jako Světové dědictví  UNESCO, ale vzhledem ke geologickým hodnotám našeho 
regionu by mohla být vhodnější. Navíc by do budoucna mohla představovat jakýsi 
předstupeň k ocenění  nejvyššímu. Bylo využito již zpracované odborné dokumentace 
a ta byla v říjnu minulého roku předložena hodnotícímu orgánu. Ten se sice k tomuto 
návrhu vyjádřil kladně, ale zároveň byla doporučena mnohá doplnění a úpravy. Další 
připomínky následovaly při jarní návštěvě  expertů vyslaných z Rakouska. Úpravy 
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nominační  dokumentace  především  v  oblasti  geologie  prováděl  RNDr.  Tomáš 
Řídkošil, ve značné míře byly doplňovány také informace týkající se turistiky, a to 
především o aktivitách realizovaných Sdružením Český ráj. Z obecného hlediska je 
geopark oblastí, která zahrnuje lokality významné nejen z hlediska geologického, ale 
i z hlediska estetického, roli hraje jejich neopakovatelnost a vzácnost. Vzhledem k 
tradici turistiky v Českém ráji i záměrům cestovní ruch dále rozvíjet je důležité i to, 
že  území  geoparku  je  využíváno  právě  tímto  směrem  (na  rozdíl  od  kategorie 
Světového dědictví UNESCO, které je zaměřeno spíše na ochranu tohoto dědictví). 
Vedle geologických zajímavostí jsou v geoparcích zahrnovány do turistické nabídky i 
další  pozoruhodnosti  -  kulturní,  přírodní,  historické  i  archeologické  památky 
významné  z  celoevropského  hlediska.  Přitom  významnou  roli  zde  hraje  oblast 
vzdělání  a  vytváření  kladného  vztahu  k  těmto  hodnotám.  Důležitým  cílem  je 
prostřednictvím  nejrůznějších  metod  a  programů,  pomocí  pestré  nabídky  určené 
různým  skupinám  návštěvníků,  zajímavými  formami  popularizace  a  propagace 
přiblížit  hodnoty  geologického  dědictví,  a  to  i  ve  spojení  s  ostatní  turistickou 
nabídkou  v  regionu.  Geopark  spojuje  ochranu  významných  geologických  jevů, 
propagaci  geologického  dědictví,  vzdělávání  v  oborech  zabývajících  se  ochranou 
životního prostředí i rozvoj vědeckého výzkumu v různých disciplínách věd 
o zemi s celkovým hospodářským rozvojem především prostřednictvím cestovního 
ruchu.

Kategorie evropských geoparků vznikla v roce 2000, kdy provozovatelé čtyř 
národních geoparků, a to ve Francii, Německu, Řecku a Španělsku, podepsali úmluvu 
na řeckém ostrově Lesbos o založení Sítě evropských geoparků. Tohoto projektu se 
již  v následujícím roce ujalo UNESCO a převzalo kategorii  evropského geoparku 
jako model pro vytvoření světové sítě geoparků. Geoparky tvoří síť, která slouží k 
ucelené  mezinárodní  prezentaci  a  propagaci,  k  výměně  zkušeností  i  realizaci 
společných mezinárodních projektů. Český ráj je 22. členem této vybrané společnosti. 
Nominační dokument, který RNDr. Řídkošil  upravoval na základě výše zmíněných 
požadavků,  byl  rozšířen  o  odborné  geologické  kapitoly  a  informace  o  aktivitách 
vyvíjených především Sdružením Český ráj v oblasti turismu. Obsahoval také návrhy 
na  tematické  rozšíření  této  nabídky směrem ke  geologickému potenciálu  území  i 
návrhy,  jakým  způsobem  budou  tyto  aktivity  organizačně  zajišťovány  a 
koordinovány.  Zásadní  změnu  v tomto  dokumentu  představovala  změna  rozlohy 
původně navrhovaného území, které by mělo být do geoparku zahrnuto. Nejedná se 
totiž jen o samotnou chráněnou krajinnou oblast, ale o území téměř třikrát větší. Jeho 
hranice  tvoří  spojnice  mezi  městy  Jičín,  Mnichovo  Hradiště,  Železný  Brod, 
Jilemnice, Nová Paka a opět Jičín. Turnov tak leží v samém středu tohoto území tak 
jako doposud v srdci turistického regionu Český ráj. Z tohoto výčtu je zřejmé, že sem 
bylo  zařazeno   území  Novopacka  se  zajímavými  nálezy  zkamenělých   dřevin  a 
Horního  Pojizeří  např.  s  unikátními  Bozkovskými  jeskyněmi.  Tato  oblast  je  po 
geologické stránce odlišná, přičemž právě pro geopark je tato rozdílnost zajímavá. 
Významnou  roli  zvláště  jako  odborný  koordinátor  by  pro  geopark  mělo  sehrát 
turnovské  Muzeum  Českého  ráje,  kde  jsou  jednotlivé  specializace  zajištěny 
kvalitními  odborníky.  Ostatní  muzea  by  měla  fungovat  jako  určité  odborné  a 
informační „vstupní  brány" do geoparku.  Jestli  má být  tohoto tématu využito pro 
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rozvoj  cestovního  ruchu,  je  důležité,  aby  se  do  široké  spolupráce  zapojily  další 
subjekty, a to z veřejné i privátní sféry. Věřím, že právě pro zdůrazňovanou oblast 
cestovního ruchu bude pro muzeum důležitým partnerem Sdružení Český ráj, které 
má v tomto oboru za sebou již nemalý kus práce.  Stejně tak je  nutné zapojit  do 
spolupráce i severnější území a stranou nemůže zůstat ani Správa CHKO Český ráj, 
jednotlivé kraje atd.
Je zřejmé, že Český ráj jako součást Sítě evropských geoparků UNESCO znamená 
pro náš region velkou šanci, kterou můžeme využít pro jeho další rozvoj. Byla by 
škoda, kdyby zůstala  tato šance nevyužita. Hodně záleží na tom, zda pro toto téma 
dokážeme nadchnout jak místní občany tak i návštěvníky. Tím totiž můžeme ještě 
více zhodnotit zdejší přírodní a kulturní bohatství ve prospěch samotného Českého 
ráje a lidí, kteří zde žijí.

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

Lyžování se v Turnově daří…

     Je tomu již možná i více než 70 let, kdy se konaly slavné lyžařské závody u 
Zrcadlové kozy. Pamětníci a někteří vítězové dosud žijí a vzpomínají. Vítězka Alenka 
Valhová  (Vélová)  již  nežije,  ale  Václav  Šolc,  vítěz  od  Kozy,  dosud  vzpomíná  a 
chodívá do oněch míst na procházky. Závodilo se ve všech disciplínách (zima 1935), 
běhu, sjezdu, slalomu, i můstek si dorostenci uplácali a už nevím, kdo z nich skočil 
nejdál. Ti nejmenší měli bačkorové vázání, otcové i dědové při závodech bafuňařili. 
Závody  natočil  pan  továrník  Pospíšil  (jeho  syn  „Pipil“  si  film  pro  obveselení 
společnosti pouští v Kanadě dodnes). Celá rodina emigrovala po roce 1948, jezdí do 
Turnova stále a vzpomíná. 

     Lyžování  v Turnově  zažilo  během  let  velký  rozkvět,  provozovaly  je  dvě 
organizace - Sokol Turnov a Lokomotiva Turnov II., které fungují dodnes. Z Turnova 
se chodívalo na Kopaninu, kde byl vybudován i vlek. Do Krkonoš se jezdilo vláčkem 
do Vrchcábu (Vrchlabí), pěšky na Štěpánku, nocovalo se na chaloupce, spalo se na 
palandách a o topení v „piliňácích“ se staral bratr Pavel Kraus a paní Šantrochová. Za 
oddíl Lokomotivy se o dorost a děti staral bratr Josífek, všichni obětaví a zapálení 
lyžaři vychovávali lásce ke sportu.
     Vybavení jsme měli prosté, pokrok bylo vázání Bilštejn a Kandahár – učili jsme se 
v hlubokém  sněhu  dělat  telemarky.  Na  stoupání  měli  ti  zámožnější  tulení  pásy, 
lanovky nebyly, lyže byly jedny na všechny disciplíny. Občas nám z Turnova na lyže 
do  Krkonoš  přistavil  autobus  pan  Tomsa,  soukromý  autodopravce,  též  milovník 
tohoto nádherného sportu.

V Turnově  funguje  již  léta  lyžařská  škola,  kterou  vedou  nadšení  lyžařští 
odborníci,  vesměs  členové  Sokola  Turnov.  Díky  jejich  obětavé  práci  se  děti 
vychovávají od malička k lásce ke sportu, k pohybu, k družnému životu v přírodě, 
vedoucímu k tělesnému i duševnímu zdraví. Ve Struhách podél lesa (který jsme kdysi 
sázeli  jako  studenti  gymnázia),  vybudovali  zadarmo  turnovští  lyžaři  vlek 
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s osvětlením,  aby měly děti  blízko k učební  loučce.  Před několika lety  přispěl  na 
tento areál i  pan Horáček (přes 3 miliony) a oddíl  má i  sněhové dělo a rolbu na 
úpravu  sjezdovky.  Město  Turnov  (starosta  Hejduk  je  i  starostou  Sokola)  sport 
podporuje a přispívá tak nejen rozkvětu lyžování, ale i k výchově mladé generace. 
     Děkujeme i my, pamětníci oněch těžkých ale radostných začátků, přejeme úspěch 
a další pokrok v této činnosti.

Milena Šolcová  

Historie turnovské atletiky

Atletika v Českém ráji byla provozována ještě před oficiálním založením v r. 
1925. Počátky provozování atletických disciplín spadají do r. 1919, kdy se skupina 
nadšenců začala na bývalém hřišti SK Turnov seznamovat s lehkou atletikou. Prvním 
jejím propagátorem byl Miloš Prokopec.

Dalším  důležitým impulzem v  prehistorickém období  turnovské  atletiky  se 
stalo rozhodnutí Jarky Novotného odejít z cvičitelského 
sboru  Sokola  Turnov  díky  nepochopení  sboru  a 
provozovat  sport  ve  volné  přírodě  v  kombinaci  s 
tradičním  nářaďovým  tělocvikem.  Po  dohodě  s 
vedením  SK  Turnov  se  počal  společně  s  nářaďovci 
Rudou  Čumpelíkem,  Láďou  Zikmundem,  Pavlem 
Cidlinským,  bratry  Svobodovými  a  Láďou  Staňkem 
seznamovat s rozmanitostí atletických disciplín.

Stěžejním rokem se stal letopočet 1925, kdy na 
podnět  lékárníka  Karla  Bažanta  a  za  spolupráce  již 
zmiňovaného  Jarky  Novotného  byl  založen  atletický 
odbor při SK Turnov. Prvním předsedou byl jmenován Karel Bažant, dalšími členy 
výboru se stali klenotník František Vlašimský, posluchač architektury Karel Červený 
a sportovní nadšenec, jinak tenista, Jarka Novotný. Profesor tělocviku Karel Růžička 
soustředil  kolem své osoby dobrý kádr začínajících atletů:  Láďa Herbst,  Ladunka 
Pecina, Ludvík Čermák, bratři Svobodové, Láďa Zelinka (tehdejší populární brankář 
turnovské kopané), František Tomáš, bratři Porcalové a Šťastní, Jiří Jiránek a další. 
Velké zásluhy o rozvoj atletiky v Turnově měl v té době i známý čtvrtkař pražské 
Slavie Josef Ortlík. Lehkoatletický odbor při SK Turnov si ve svém rozjezdu počínal 
zdatně, když samotní závodníci si postavili kolem fotbalového hřiště 400 m dlouhou 
dráhu, směrem k Jizeře vybudovali doskočiště a prostory pro vrh koulí, hod diskem a 
rozběžiště pro hod oštěpem. U železničního mostu přes Jizeru byla postavena dřevěná 
klubovna, která sloužila nejen jako šatna, ale i úschovna nářadí. Kolektiv závodníků 
tvořili z větší části členové tělocvičné jednoty Sokol, kteří přestali lpět na nářaďovém 
tělocviku  a  dávali  přednost  novým formám pohybu  v  podobě  běhání,  skákání  a 
házení v přírodě. Další skupinou byli studenti, posluchači vysokých škol v Praze. Se 
vznikem odboru se turnovská atletika stala řádným členem České atletické amatérské 
unie (ČAAU) a následně byla zařazena do Středočeské župy, kde měla za soupeře 
kluby  z  Kladna,  Českého  Brodu,  Kolína,  Jičína,  Nové  Paky,  Mladé  Boleslavi  a 
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dalších  míst.  Mimo  mistrovských  utkání  pořádal  odbor  každoročně  závody 
meziměstské, veřejné a jeden závod národní.

V r.  1933  lehkoatletický  oddíl  při  SK Turnov  opustil  tehdejší  předseda  K. 
Bažant, který přešel na své nové působiště do Českého Brodu. V následujících letech 
se  začalo  hřiště  používat  k  jiným,  tehdy  velmi  oblíbeným  sportům,  jako  byly 
jezdecké závody, jízda na lyžích za koňskými a motorovými vodiči a motocyklové 
závody.  Díky  uvedeným akcím se  atletická  dráha  znehodnotila  a  proto  se  lehká 
atletika stěhuje k sokolovně, kde vedení oddílu po dohodě s tělocvičnou jednotou 
Sokol vytvořilo v letech 1934-35 škvárovou dráhu o délce 203 metry, sektory pro 
dálku,  skok o tyči  a výšku a vržiště pro disk,  kouli  a  oštěp. V této době měl již 
cvičitelský sbor Sokola pro tento sport pochopení vlivem stále rostoucí popularity 
atletiky  na  veřejnosti.  Došlo  tak  ke  spojení  atletiky  při  SK Turnov se  sokolskou 
atletikou, která byla spíše provozována formou různých vícebojů. Závodníci se tak 
zúčastňovali za turnovskou jednotu závodů v prostém tělocviku, kam atletika patřila, 
v  rámci  Ještědské  župy  a  ČOS.  Velkým  propagátorem  prostého  tělocviku-lehké 
atletiky byl v turnovském Sokole MUDr. Jiří Šolc společně s O. Žákem.

Rozhodujícím  momentem  pro  další  činnost  oddílu  se  stal  návrat  tyčkaře 
Františka Svobody do turnovského sokola v r. 1939 z pražské Sparty, kde působil pět 
let. Kolem tohoto ostříleného borce se shromáždila řada mladých atletů, kteří se stali 
základem mužstva Sokola Turnov. Tyčkař František Svoboda byl mnohonásobným 
československým  reprezentantem  a  v  dresu  se  lvíčkem  na  prsou  startoval  v 
Budapešti, Kluži, Bukurešti, Bělehradu, Záhřebu a v Athénách. Ve své disciplíně si 
dovedl udržet výbornou výkonnost plných patnáct let, když ještě ve svých 36 letech 
dokázal zvítězit na atletickém mistrovství v r. 1940.

S vytvořením protektorátu Čechy a Morava došlo v r. 1939 k zákazu činnosti 
Sokola  a  tím byla  přerušena  oficiálně  atletická  činnost.  V r.  1942 je  německými 
okupanty  povolena  činnost  oddílu  lehké  atletiky,  odbíjené  a  tenisu  v  klubu  LTK 
Turnov, kam všichni atletičtí nadšenci přešli. Ve stejném roce se LTK Turnov stal 
mistrem  1.A třídy  severního  okrsku  Polabské  župy  ČAAU.  Dne  13.  srpna  1944 
proběhl 1. ročník Velké ceny města Turnova ve skoku o tyči. Zakladatelem myšlenky 
pořádat velké ceny byl redaktor Horáček z Prahy. Povolení k uspořádání závodů v 
rámci  Velkých  cen  byla  udělována  jen  těm  městům,  která  se  mohla  pochlubit 
skutečně dobrými výkony svých atletů. Nejlepší tyčkařský výkon roku 1936 - 393 cm 
a mistrovský titul v r. 1940 turnovského borce Františka Svobody nenechával nikoho 
na pochybách, že by Turnov nemohl chybět mezi pořadateli Velkých cen. Vítězem 
premiérového ročníku se stal M. Novotný z NSK Ml. Boleslav výkonem 380 cm. Na 
turnovského tyčkaře Františka Svobodu zbyla 5. příčka za výkon 350 cm.

V letech 1944 až 1959 se pak konalo 16 Velkých cen Turnova ve skoku o tyči. 
Mezi jejich vítězi čteme jména nejlepších tehdejších tyčkařů. 1946 tu zvítězil J. Bém, 
4x  vybojoval  tuto  cenu  M.  Krejcar  (1947-49  a  1951),  v počtu  vítězství  ho  pak 
překonal jeho bratr J. Krejcar (5x v letech 1952-56). 1950 dosáhl A. Saxa poprvé při 
vítězném skoku výkonu přes 4m (410 cm), 1958 Z. Brejcha vytvořil skokem 430 cm 
nejlepší výkon ze všech ročníků.

František Svoboda
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Turnovské šachy

Novodobá  historie  šachového  dění 
v Turnově  začíná  založením  šachového 
oddílu u TJ Turnov v roce 1980. Postupem 
času  měl  oddíl  kolem  30  členů  a  to  jak 
dospělých  šachistů,  tak  i  mládeže.  Mladí 
šachisté také dosáhli prvních významnějších 
výsledků.  Mezi  nejlepší  lze  zařadit  Janu 
Šrajerovou,  Petra  Zikudu  a  celé  družstvo 
dorostu  –  účastníka  finále  přeboru  ČSR. 
Z dospělých  šachistů  a  funkcionářů  jsou 
nejaktivnější: Vojtěch Dohnal, Luděk Ježek, 
Boris Klápště, Milan Longin, Václav Pekař, 
Václav Zima, František Záluda, Pavel Zubko 
a Bohumil Staněk.

S příchodem  „Sametové  revoluce“  a 
změnou  společenských  poměrů  zasahuje  i 
zde  do  činnosti  oddílu  ekonomika. 
Příchodem Daniela  Šorma a  Petra  Martina 
výrazně  stoupla  kvalita  členské  základny. 
Šachový oddíl odešel od TJ Turnov a založil 
vlastní  TL  Slavia  Turnov.  Postupem  času 
odchází  z oddílu  D.  Šorm  a  hlavním 

sponzorem se  stává  František  Záluda.  Společně  s mezinárodním velmistrem Jiřím 
Lechtýnským se mu podařilo vytvořit družstvo z nejlepších hráčů Turnova, Liberce a 
Jablonce, které pod vedením kapitána Zdeňka Maršálka postupně vyhrálo II. ligu, I. 
ligu, I. českou ligu a nyní již druhý rok bojuje v nejvyšší soutěži – Extralize ČR.

Kdo by kdy při zakládání oddílu pomyslel, že za 25 let budou hrát na předních 
šachovnicích za Turnov mezinárodní velmistři  Ftáčník,  Lechtýnský a nejnadanější 
německý hráč patnáctiletý Vindrách Falko obklopeni nejlepšími šachisty Libereckého 
kraje.

Nezbývá než si přát, aby přítomnost těchto předních šachistů byla přínosem pro 
všechny příznivce „královské hry“ v Turnově a motivací pro jejich následování.

František Zikuda

Pozn. redakce: V současné době se nachází šachový oddíl TJ Zikuda Turnov na 8. 
místě Extraligy ČR, když dokončil minulou extraligovou sezonu na 9. místě.

Účast československých skautů na celosvětovém Jamboree-75 
v Norsku
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Letos  tomu  bylo  už  třicet  let, 
kdy se naši exiloví skauti ze Švýcarska 
a z Německa zúčastnili „14. Světového 
Jamboree“,  pořádané  pod  názvem 
NORDJAMB-75  v norském 
Lillehammeru.

Byli  to  skauti,  jejichž  rodiče, 
podobně jako já a můj bratr Jaroslav, odešli z republiky v tzv. „druhé exilové vlně“, 
tedy brzy po okupaci Československa ruskými a „spřátelenými“ vojsky. My jsme se 
totiž hned po příchodu do exilu snažili pro své děti zajistit i to, aby vedle cizích řečí u 
nich pokračoval také vývoj a zdokonalování mateřského jazyka. Proto jsme je hned 
od počátků sedmdesátých let posílali na letní katolické tábory ve středisku Velehrad 
v jižních Tyrolích, do České doplňovací školy v Zürichu a od roku 1973 na skautské 
tábory. Na jejich organizaci jsem se i s dalšími představiteli skautingu podílel. 

Společně s bratrem Mauglím (dr. Jiří Kolominký-Německo) jsme vedli v roce 
1974 tábor našich exilových skautů „Severka“ v severním Německu a právě tam se 
rozhodli  o  tom,  že  budeme usilovat  o  naši  účast  o  rok  později  na  celosvětovém 
Jamboree v Norsku. Nebylo to jednoduché. Do švýcarského kontingentu jsme se ani 
přes  velkou  snahu  nedostali,  zato  se  bratru  Mauglímu  podařilo  jeden  náš  oddíl 
z Německa a Švýcarska začlenit do kontingentu skautů zahraničních armád, jejichž 
rodiče vykonávali službu v Německu. Stal se také vedoucím tohoto oddílu, podobně, 
jako už ve Francii v roce 1947, kde působil také jako medik. Já byl tentokrát jeho 
zástupcem a  mým úkolem bylo  také  připravit  náš  pobyt  v rodinách,  tzv.  „Home 
Hospitality“. Ten byl buď před vlastním Jamboree (asi 500 skautů), nebo pak po něm 
(16.500 skautů). 

Po  zajištění  naší  účasti  nastalo  několikaměsíční  období  horečných  příprav. 
Výběr  dvaceti  vhodných  skautů  ve  věku  mezi  14  a  18  lety  (zájemců  bylo  totiž 
mnohem víc)  a hlavně jejich seznámení s podmínkami a úkoly,  které je  v Norsku 
očekávaly.  Konečně  v druhé  polovině  července  1975  následoval  společný  odjezd 
vlakem z Zürichu přes Německo, Dánsko a dále lodí do Osla. Pamatuji se na loučení, 
kdy rodiče přivezli své skautské ratolesti a předávali mně je na starost. Od rodiče 
jednoho z nich jsem dostal kytaru, „aby se nepoškodila“, další mi předal asi 15 kg 
těžký karton s českou skautskou literaturou „na rozdávání“ a třetí  velkou kameru, 
abychom  mohli vše zachytit na film a hlavně, „abych na ni dával pozor“. Vedle toho 
jsem měl ještě svůj dvacetikilový batoh a vlajky, takže na mě, jako na vedoucího, byl 
asi opravdu zajímavý pohled. Proto jsem pak pár věcí ve vlaku rozdělil mezi starší 
skauty, kteří mi s „nákladem“ pomáhali. Z Osla jsme jeli severně asi 120 km opět 
vlakem až do městečka Eidsvoll, kde si nás vyzvedly norské rodiny pro osmidenní 
pobyt. Eidsvoll se nachází v nádherné oblasti Romerike s jezerem Mjøsa  a celá cesta 
trvala přes dva a půl dne, včetně dvou nocí, kdy jsme mohli částečně spát ve vlaku a 
na lodi.

Mezi prvními účastníky, kteří do Norska přijeli, byla naše švýcarská skupina, 
desetičlenná družina Sov, posílená o tři skauty z Německa z družiny Lišek. Nebylo 
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tedy divu, že se na nás, jako na první skauty ze zahraničí, vrhli místní novináři a my 
se  tak  rázem stali  středem pozornosti  norského  tisku.  Samozřejmě,  že  v článcích 
zdůraznili  náš původ a situaci v tehdejším Československu i situaci nás, tedy lidí, 
žijících v exilu. Ocenili také naši účast na světovém Jamboree zejména v době, kdy 
byl  skauting  jako takový  komunisty  v naší  rodné  vlasti  zrušen,  podobně  jako  jej 
zrušili  nacisté na počátku II.  světové války. Dal jsem si záležet na tom, abych to 
novinářům patřičně vysvětlil a myslím, že ohlas byl skutečně značný. 

Norské rodiny pro nás připravily bohatý program. Výlety do okolí, návštěvy 
místních historických památek i budov, nakonec celodenní výlet na horskou chatu, 
kde měl místní  eidsvollský oddíl  svoji  klubovnu.  Jejich chata  představovala  něco 
mezi  bývalou  turnovskou  skautskou  klubovnou  u  kasáren  a  sokolskou  chatou 
v Pasekách nad Jizerou, o kterou se léta starali  Pavel Kraus s Fanoušem Krejčím. 
Mimo to jsme měli téměř každý den společný večer v přírodě u jednotlivých rodin, 
takže jsme mohli poznat zblízka jejich život, názory i skautskou výchovu jejich dětí 
doma. Celkem neradi jsme opouštěli naše rodiny, ale od 29. července až do 7. srpna 
nás  čekal  hlavní  program  Nordjamb-75  v Lillehammeru,  o  jehož  organizaci  se 
postaralo pět skandinávských hostitelských zemí (Dánsko, Finsko, Island, Norsko a 
Švédsko). Celý camp tvořilo deset subcampů pro více než 17. 000 skautů z celého 
světa 14-18 letých, dále seniorský camp pro asi 5.000 skautů-instruktorů z Norska ve 
věku 18-20 let a konečně hlavní stan pro několik set velitelů HQ-camp. 

Typické byly názvy jednotlivých subcampů, které nesly jména jezer (Siljan-
Švédsko),  řek  (Teno-Laponsko),  sopky  (Hekla-Island),  (Nordkapp-Norsko)  a 
podobně.  Náš  oddíl  byl  zařazen do subcampu č.1  –  Siljan,  kde  jsme vybudovali 
vstupní  bránu  s poutačem  o  Janu  Palachovi,  o  tragickém  osudu  naší  vlasti 
způsobeným ruskou okupací a o komunistickém zákazu skautingu v republice. Na 
táborovém  stožáru  vlála  československá  státní  vlajka  a  to  i  přes  protesty  čs. 
velvyslanectví v Norsku. Vlajka budila stejnou pozornost, jako naše označení „Free 
Czechoslovakia“.  Naše státní  vlajka byla  vždy vztyčena při  vzácných návštěvách, 
jako byl například švédský král Carl Gustav či vnuk zakladatele skautingu Baden-
Powela nebo vedoucí osobnosti skautského exilu ze Švýcarska i ostatních zemí. Přišli 
se na nás podívat i náčelník světového skautingu Velen Fanderlik z Kanady, bratr Ilek 
z USA a mnozí jiní. 

Švédský král Carl Gustav navštívil Nordjamb-75 vícekrát a při jednom setkání 
vůdců jsem měl možnost na jeho otázky odpovídat a vysvětlit naše označení „Free 
Czechoslovakia“ i podat informaci o situaci exilového skautingu. Z jeho reakce jsem 
poznal, že byl už předem informován a přál nám, aby se brzy i v naší vlasti mohlo 
skautské hnutí svobodně rozvíjet. 

Také prohlídka ostatních subcampů a různorodých táborů jednotlivých oddílů 
byla velmi zajímavá a poučná. Vedle stanů a táborů, jak je známe ze střední Evropy, 
se těšily pozornosti  hlavně jiné druhy táboření.  Byla tam obydlí  typu iglů skautů 
z Islandu, rozmanité chýše skautů z afrických zemí, dokonce i rozsáhlý pouštní stan 
skautů z Maroka, mezi nimiž byl i dnešní marocký panovník Mohamed. Zde musím 
upozornit na jednu zajímavost. Ačkoliv pro účastníky Jamboree byl určen věk mezi 
14 a 18 lety, synovi tehdejšího marockého krále bylo teprve dvanáct. Organizátoři mu 
však účast výjimečně povolili. 
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Rozhodně nejzajímavější událostí pro nás byla slavnostní ceremonie, zahájení 
14. Jamboree dne 30. července 1975. Na velkém prostranství více než 20. 000 všech 
zúčastněných  skautů  vytvořilo  pestrobarevné  logo:  „Five  Fingers-One  Hand“ 
respektive  znak:  „Pět  prstů-jedna  ruka“  ve  formě  obrovské  ruky.  Zajímavý  byl  i 
terénní pochod „Hike“ v divoké přírodě s přenocováním.

V našem oddíle  měl  bratr  Mauglí  na starosti  styk se  štábem Nordjambu-75 
včetně  zásobování  oddílové  kuchyně,  já  se  staral  o  organizační  vedení  oddílu  a 
dohled  nad  skautským  výcvikem,  který  probíhal  v celé  velké  oblasti  campu 
Jamboree.  Jednalo se o  různé činnosti  a  sporty,  práce se dřevem, stavění  srubů i 
ohniště-handicraft,  horolezectví,  plachtění  na  vodě,  záchrannou  horskou  službu-
mountain  rescue  aj.  Nálada  v celém  oddíle  byla  výborná,  Mauglí  se  snažil  při 
fasování denních přídělů potravin o to, aby byla strava pestrá a rozmanitá, což se mu 
většinou dařilo. Naši skauti ze Švýcarska a Německa si velmi dobře rozuměli, znali 
se většinou už z dřívějších táborů, takže i náročné denní programy jsme absolvovali 
bez potíží. 

Deset dnů Nordjambu-75 uběhlo v pilné činnosti, podle programu a pro nás 
velmi rychle. Předposlední den se konaly společné táboráky v subcampech a 7. srpna 
bylo naše světové setkání  ukončeno slavnostním „Grand Finale“.  Všichni  jsme si 
odnášeli nezapomenutelné zážitky a dojmy do dalšího života a do skautské činnosti. 
Osobně  se  domnívám,  že  jsme  na  světovém  Jamboree  1975  reprezentovali  náš 
exilový skauting opravdu dobře a hlavně důstojně. V příštích měsících se pokusím 
sjednotit různé materiály, výstřižky z novin i většinu dokumentů a mnohé zajímavosti 
z tohoto  setkání  a  chci  to  všechno  předat  skautskému  kronikáři  bratru  Slimovi 
z Turnova.

Jiří Antonín Kraus (Dan)

Odešli nejstarší skauti

Můj  tatínek  byl  skaut  a  popravdě  řečeno, 
v raném  mládí  jsem  tomu  příliš  nerozuměl.  Občas 
k nám do bytu chodívali  jeho kamarádi,  pan Mojmír 
Stuchlík,  kterému  všichni  říkali  „Johny“  pan  Zima, 
řečený  „Harry“,  pan  Mazánek,  jehož  nazývali 
„Farmou“,  a  často  se  zastavili  s panem  učitelem 
Ladislavem  Petrnouškem,  kterému  bůhvíproč  říkali 
„Ladunka“.  Teprve  později  jsem  se  dověděl,  že  se 
všichni zamlada scházeli v lese, kde často tábořili, lezli 
po skalách a taky párkrát spadli. 

Moje  maminka  jim  vždycky  doma  při  setkání 
uvařila  čaj,  kávu  nebo  punč  a  upekla  buchty  nebo 

koláčky. Pak se obvykle taktně vzdálila, aby si „kluci“ mohli nerušeně popovídat. Tak 
jsem se taky později dověděl, že Mazánkovi se říkalo Farma, protože rodiče pěstovali 

        Časopis Náš Turnov č. 31 – prosinec 2005, strana 15



a vykupovali ve velkém zeleninu a ovoce, a na Petrnouška zbyl Ladunka. Byl totiž 
nejmenší a do lesa, když ho bolely nohy, ho zbytek cesty ostatní donesli v kotlíku na 
vaření. 

Můj otec měl přezdívku Vega. To proto, že se zajímal o astronomii, znal polohy 
mnohých souhvězdí i zajímavých hvězd a nejvíce na obloze vždy hledal nevelkou 
hvězdičku s tímhle jménem. Nejšťastnější hvězdičku ale našel v mé mamince, která 
ho  celý  život  bezmezně  milovala,  ba  nic  mu  ani  nevyčítala  při  jeho  pozdních 
návratech od kamarádů, což se o některých ostatních manželkách říci nedalo. Starala 
se o něj i v době jeho nemocí, které jej provázely porůznu skoro celý život. 

O skautech jsem měl mezi kluky zakázáno mluvit.  U vlády byli  komunisté, 
kteří skauting v republice zakázali a nějaké scházení jeho bývalých členů by se jim 
mohlo zdát přinejmenším podezřelé. Avšak staří skauti nebyli žádní bázlivci, byli jen 
opatrní. Naučili se to v době okupace, kdy každé pochybení mohlo znamenat zatčení 
a třeba i smrt některého z nich nebo celé jeho rodiny. Od pana Stuchlíka vím, že můj 
otec  při  příchodu Němců  v posledním okamžiku zachránil  několik  radioamatérů. 
Pracoval jako úředník na radnici a když zjistil,  že němečtí oficíři  prohlížejí jejich 
kartotéku,  vzal  nějaká  lejstra  do  ruky  a  vyběhl  načerno  ven.  Rychle  informoval 
jednoho z učitelů, majitele vysílačky, a ten ještě stačil upozornit některé další. Když 
jsem se jej na to zeptal, řekl skromně, že to by tehdy určitě udělal každý…  

Mezi starými skauty léty vzniklo obrovské přátelství, zřejmě toho spolu prožili 
dost. Vím, že si pomáhali i mnohem později, a tak u nás třeba párkrát prožily celý 
den jejich děti, když rodiče museli někam odjet. Školka a družiny tehdy ještě nebyly 
a přestože maminka šetřila každou korunu, otci neřekla ani slovo, bylo to pro nás 
samozřejmostí. 

V době poslední otcovy nejdelší choroby k nám nejvíce chodil pan Stuchlík. 
Maminka je oba nechávala o samotě a mě jen zajímalo, o čem si mohou stále povídat, 
když už se tak dlouho znají? Když otec zemřel, pan Stuchlík vyšel ztěžka o holi po 
schodech kostela. Hůl pak odložil, došel až k rakvi, kde se obřadně uklonil. „Víš, to 
ty asi nepochopíš, ale tvůj táta byl bezvadnej skaut a můj nejlepší kamarád,“ řekl mi 
tehdy se slzami v očích…

Minulo pár let a odešel Johny-Stuchlík, pak i Ladunka, pan učitel Petrnoušek. 
Pozůstalí  mě  přišli  požádat,  abych  mu  při  pohřbu  zatroubil  skautskou  večerku. 
Takové  přání  se  opravdu  těžko  odmítá.  Když  se  smuteční  hosté  na  hřbitově 
rozcházeli, přistoupil ke mně pan Jiří Jiránek. „Poslechni, takhle mi musíš na funusu 
zatroubit  taky!“ Odpověděl  jsem, že to  při  jeho vitalitě  může trvat  ještě  hodně a 
hodně  dlouho.  „Kdepak  hochu,  to  už  bude  brzo,“  řekl  mi  a  skutečně.  Příští  rok 
zazněla večerka naposledy i nad jeho čerstvým hrobem. 

Tak více jak před deseti lety odešlo posledních pár lidí, kteří stáli u základů 
skautingu v Turnově.   

        Otakar Grund

25.  října  t.  r.  oslavil  75. 
narozeniny  turnovský  rodák 
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prof.  Ing.  Miroslav  Škaloud,  DrSc.  Zde  také  vystudoval  gymnázium.  Další 
vzdělávání ho přivedlo na Fakultu inženýrského stavitelství do Prahy.

Vědeckou činnost zahájil v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV. 
Jeho práce je věnována hlavně oblasti teorie konstrukcí, se zvláštním zaměřením na 
stabilitní  problémy a  mezní  stavy tenkostěnných  systémů.  Výsledky  mnohaletého 
výzkumu  jsou  shrnuty  do  14  publikací,  z nichž  8  je  monografií  (některé  vyšly 
v zahraničí).  Podílel  se  na  několika  kolektivních  mezinárodních  vědeckých 
publikacích, v odborných časopisech nacházíme přes 300 příspěvků, z jedné třetiny 
uveřejněných v zahraničí.

Dlouhodobě  působil  na  univerzitách  v Lutychu,  ve  Velké  Británii  pak  ve 
Swansea a v Cardiffu, jako hostující profesor přednášel na 7 japonských a 12 dalších 
univerzitách.  Několikrát  byl  zvolen  předsedou  mezinárodních  oborových  kurzů  a 
postgraduálních  škol,  o  jeho  vědecké  proslulosti  svědčí  i  jmenování  ředitelem 
mezinárodní postgraduální školy Steel Plated Structures v Udine v Itálii. V 70. letech 
byl  pozván  Ministerstvem  dopravy  bývalé  NDR,  aby  spolupůsobil  při  výpočtu 
ocelových konstrukcí mostů.

Jeho práce byla oceňována řadou vyznamenání.  Byly mu uděleny doktoráty 
honoris  causa  v Lutychu a  Budapešti,  diplom univerzity  v japonské  Osace,  získal 
slovenskou Cenu prof.  Tesára,  v USA byl r.  1989 zvolen členem korespondentem 
Structural Stability Research Council. V roce 1975 mu byla udělena státní cena, je 
dále  nositelem  2  cen  ČSAV,  obdržel  řadu  dalších  ocenění  našich  institucí  a 
zahraničních univerzit.

Prof.  Škaloud  patří  mezi  zakládající  členy  Inženýrské  akademie  České 
republiky, v níž nyní působí jako člen rady a předseda nominačního výboru. V roce 
1990 byl jmenován vysokoškolským profesorem a přednáší  na Fakultě stavitelství 
ČVUT v Praze a VUT v Brně.

Celoživotní  práce  prof.  Škalouda  byla  propojována  s praxí.  Často 
spolupracoval s firmami při řešení konkrétních úkolů. Podílí se i na novelizaci norem 
pro navrhování ocelových konstrukcí. 

Osobnosti,  jako  je  prof.  Škaloud,  jsou  známé  hlavně  v odborných  kruzích. 
S výsledky jejich práce, která napomáhá vytváření technicky dokonalejšího světa, se 
lidé setkávají sice dosti často, jména však bývají širší veřejnosti skryta. Je správné a 
nutné  je  připomínat  a  zvláště  v současné  době  pokleslosti  hodnot  vytvářet  tak 
pozitivní vzory.

Prof. Škaloud patří do řady významných turnovských rodáků, kteří dělají městu 
čest.  K Turnovu má stále hluboký vztah. Z jeho slov vyznívá, jak nevykořenitelné 
vzpomínky si odtud odnesl.

D. S.
Turnovské léto 1925
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Jen  nemnoho  turnovských 
občanů  si  letos  v letních  měsících 
vzpomnělo, že před 80 lety bylo město 
jistě  nejrušnějším v naší  republice.  21. 
června  1925  byla  totiž  slavnostně 
otevřena  velkolepá  krajinská  výstava, 
kterou do dne jejího ukončení 2. srpna 
navštívilo  přes  170 000  příchozích, 
mnozí z hodně vzdálených míst. V osmi 
budovách uvolněných školami a zvláště 
 k výstavním  účelům  zbudovaných 
pavilonech  mohli  shlédnout  výrobky 
místních podniků všech oborů a učinit 
si  tak  ucelený  obraz  jejich  vysoké 
úrovně.  Zvláště  v nedělích  prošlo 
ulicemi a výstavním areálem vždy přes 
20 000 návštěvníků. Největší počet byl 
zaznamenán  pátou  neděli,  kdy  byl 
v Turnově sjezd agrární strany. Městem 
prošel  mnohatisícový  průvod  rolníků 
z širokého  okolí  vedený  čelnými 
představiteli této strany. Byl mezi nimi i 
její předseda Antonín Švehla, v té době 
po  Masarykovi  nejvýraznější  politik 
v republice,  který  promluvil  v závěru 
této  přehlídky  na  hustě  zaplněném 
náměstí.  Příležitosti  využít  výstavy 
k reprezentaci  využila  i  strana  českých  socialistů.  Deset  tisíc  jejích  stoupenců 
zanechalo  rovněž  velký  dojem u  obyvatel  města.  Výstavu  si  prohlédlo  i  několik 
ministrů  (Šrámek,  Markovič,  Franke,  Dolanský).  Návštěvě  prezidenta  Masaryka 
zabránila jeho nemoc.

 Výstavy využilo i mnoho dalších organizací ke svolání svých sjezdů a neminul 
den, aby se nedělo něco zajímavého. Vyznamenali se zvláště řezníci, kteří v počtu 
700  ve  slavnostních  krojích  oslavili  na  náměstí  700.  výročí  trvání  svého  cechu. 
Nezapomenutelným zážitkem se stal sjezd hostinských. Přijelo jich na 2 000 a prošli 
městem za velké účasti občanů za doprovodu kolínské Kmochovy hudby. Krejčích se 
na  sjezdu  sešlo  přes  1 700,  v období  výstavy  svolali  své  sjezdy  pekaři,  koláři, 
knihkupci, včelaři, lékaři. Na župní sjezd přijeli z okolí živnostníci. Lesníci připravili 
návštěvníkům přitažlivou  podívanou.  Jejich  expozice  ukazovala  zvěř  našich  lesů, 
obrovské kmeny různých stromů a nejmodernější lesnické stroje.

Třetí  neděle  byla  vyhrazena  setkání  rodáků.  Přijelo  jich  přes  1 000  z celé 
republiky i ze zahraničí. V úvodu slavnosti byla na hotelu Central odhalena pamětní 
deska  věnovaná  Čeňku  Pacltovi.  Následoval  velký  kulturní  program,  jehož  se 
zúčastnili  ochotníci,  zpěvácký  spolek  Dvořák  a  studentský  orchestr,  zazpívala 
Narcisa Možná. Večerní zábava v sokolovně pak trvala do ranních hodin.
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Nejvýznamnější  sportovní  akcí  v době  výstavy  bylo  fotbalové  utkání 
s kompletním mužstvem SK Slavia, jejíž výhru 6:1 vidělo přes 4 000 diváků. 

Na  26.  červenec  byl  připraven  sjezd  všech  Aniček  s bohatým  programem. 
Všechny  stánky  zajišťující  občerstvení  byly  zvláště  tento  den  bohatě  zásobeny 
různými specialitami.

Mnoho  diváků  zlákala  soutěž  krásy.  Už  tehdy  ne  všichni  byli  spokojeni 
s rozhodnutím a dali důrazně najevo nesouhlas.

Celé  období  výstavy muselo být  vyčerpávajícím zvláště  pro starostu Dr.  V. 
Šolce, který otevíral mnohé z akcí úvodním projevem.

Výstava se setkala s velmi pochvalným ohlasem v širokém okolí a vzpomínky 
na ni byly dlouho oživovány. Prokázala překvapivé organizační schopnosti nevelkého 
města uspořádat působivou přehlídku úspěchů našich občanů nejen v oblasti výroby, 
ale i v kultuře a upevnila i národní sebevědomí.

Ze vzpomínek Miroslava Hakena sestavili Dalibor Sehnoutka a 
JaromírDucháč

Slavný turnovský rodák Vilém Laufberger.

     V měsíci září 2005 jsem zachytila vysílání Čs. rozhlasu v relaci METEOR – pro 
vědu  a  techniku  zajímavé  sdělení  prof.  MUDr.  Vratislava  Schreibera,  laureáta 
Horáčkovy  ceny  Praemium  Bohemiae.  Prof.  Schreiber  se  věnoval  životu  a  dílu 
turnovského  rodáka  Viléma  Laufbergera,  který  odpočívá  v hrobce  nedaleko  naší 
hrobky (JUDr.  Václava  Šolce)  na  Mariánském hřbitově.  Ani  jsem netušila,  o  jak 
slavného rodáka jde. 

     Narodil se 29. srpna 1890 v Turnově, jeho otec zde byl 
praktickým lékařem. Byl to nejvýznamnější český fyziolog 20. 
století. Ještě jako medik v roce 1913 experimentálně provedl 
v přírodě  dosud  nepozorovanou  vývojovou  proměnu  mloka 
azoletla. Potřebný hormon mu dodal krmením zvířecí štítnou 
žlázou. Ve 20. letech jako první u nás připravil a vyzkoušel 
INZULIN. V roce 1938 už jako profesor lékařské fakulty UK 
objevil  a  izoloval  krystalickou  bílkovinu  FERRITIN, 
zásobárnu  železa  v tkáních.  Výsledkem  jeho  zájmu  o 
elektroniku  bylo  v roce  1953  zavedení  metody 
spaciokardiografie, užitečné zejména v kardiochirurgii.
     Zemřel v r. 1986. Zpráva o tomto našem slavném rodákovi 

byla uveřejněna v časopisu Medical Tribune ročník 1 č. 13 dne 22. 8. 2005. Jeho 
obdivovatel  prof.  MUDr.  Vratislav  Schreiber  dosud  pracuje  na  3.  interní  klinice 
Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy. 

                                                                                Milena Šolcová

Jedna vzácná chvíle dvou starých kamarádů
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S Pepíčkem Jírou jsme kamarádili od dětství. Oba jsme také v běhu let ztratili 
své výborné ženy a oba jsme pak našli vzácnou ženu druhou.

Teď ale vzpomenu jen na jedno předvánoční setkání.
Šel jsem na Malé Skále kolem jejich domku, bylo už šero, Josef byl venku. 

Pozdravili jsme se a on mne dost naléhavě pozval dovnitř. Nebylo mu zrovna dobře a 
byl v tu chvíli sám doma. Moc toho nenamluvil, šli jsme do ateliéru, sedli jsme si ke 
stolu a on nalil dvě sklínky. Na polici stál jeho malý betlémek v bedýnce, který udělal 
přesně po vzoru starých „betlémáků“. (To bývali kluci, kteří měli takový betlémek 
pověšený na krku. šli od domu k domu, v betlémku hořela svíčička. Kluci zazpívali 
koledu  a  dostali  výslužku).  Josef  povídá:  „Ivane,  začne  advent,  oba  víme,  co  to 
znamená. A platí to pro všechny i dnes, snad čím dál, tím víc“. Zapálil svíčičku, vzal 
mne za  ruku.  Pak složil  ruce  do klína,  já  také  a  mlčeli  jsme.  Dívali  jsme se  do 
plaménku, venku se setmělo. V hlavě se nám promítal život. Náš život, vzpomínky, i 
celé  to  lidské  hemžení.  A láska  k naší  zemi,  k našim  lidem,  k celému  stvoření. 
Z našich  srdcí  stoupaly  vzhůru  modlitby,  díky  i  prosby  za  příští  časy,  za  nové 
generace, které jdou po nás. Oba jsme cítili, že naše myšlenky jsou stejné, oba jsme 
děkovali Pánu Ježíši, že s námi tak prostě stojí v jedné řadě…

Svíčička dohořívala, plamének zhasnul. Jediné, co jsme nahlas vyslovili, bylo 
společné Amen. Dopili jsme sklínky a vstali jsme.

Věděli jsme, že nám bylo právě dáno prožít vzácnou a velkou chvíli života, 
jejíž čistá vůně nás bude trvale provázet. Pak jsme se objali, stiskli si ruku a všední 
čas zase pokračoval. Byl to opravdu všední čas?

Díky Pane za taková důvěrná setkání s Tebou!

Ivan Šolc, Alšovice
P. S.
Ten bedýnkový betlémek by měl zůstat jako 
stálá  součást  památky  na  Josefa,  je  v něm 
ukryto kus jeho srdce.
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Josef Jíra malíř a grafik (1929-2005)

Josef Jíra se narodil v Turnově v roce 
1929,  celé  šťastné  dětství  prožil  u  svých 
rodičů  na  Malé  Skále,  kde  měl  otec 
krejčovskou dílnu. Malý Josef rád lyžoval, 
kreslil a rybařil. V době studií na Odborné 
šperkařské  škole  v Turnově  (obor  rytí 
kamene-od  r.1943)  si  odnesl  nejhlubší 
zážitek  z velké  pražské  výstavy  malíře 
Jindřicha Průchy.  Toto osudové setkání  se 
stalo východiskem pro jeho další umělecký 
vývoj.  Sotva  sedmnáctiletý  (1946)  začal 
studovat  Akademii  výtvarných  umění 
v Praze  u  prof.  Holého.  Avšak  studia  po 
třech  letech  přerušil.  Jednak  se  nemohl 
smířit  s novou  školskou  doktrínou,  navíc 
jeho  vnitřní  rozpory  vyvolalo  studium  a 
současně účast v reprezentačním lyžařském 
družstvu.  Proto  dobrovolně  pracuje  jako 
lesní  dělník.  Po  těžkém úrazu se  však  ke 
studiu  vrátil  (prof.  Otakar  Nejedlý)  a 
dokončil jej u profesora Rady. V roce 1953 se oženil s půvabnou Vilmou Liškovou 
z Přelouče a narodily se jim dvě dcery. Renata (1954) a Markéta (1957). Za obraz 
Komedianti  získává  roční  stipendium,  což  výrazně  zlepšilo  situaci  mladé  rodiny. 
V témž roce je Jíra přijat do Svazu výtvarných umělců a spoluzakládá  skupinu M 57. 
Po výstavě Expo-58 v Bruselu se seznamuje s díly starých mistrů baroka a renesance 
v Čechách i zahraničí. Jeho samostatnou výstavu na Malé Skále přijel zahájit jeho 
přítel  Jiří  Trnka  (1964).  V roce  1968  Jíra  dokončuje  aspiranturu  na  Akademii 
výtvarných umění v Praze,  kde měl vyučovat.  Odmítl  však podepsat  přihlášku do 
KSČ a tím byla  celá  záležitost  uzavřena.  Jeho veřejné výstavy byly povoleny až 
v roce 1977 a to jen v provinčních městech. V té době vznikla i několikaletá tradice 
Maloskalských výtvarných lét, kam se pravidelně sjížděli významní umělci. V roce 
1975 zemřela jeho matka, po pěti letech otec, za dalších šest let i žena Vilma. V roce 
1988  se  Jíra  podílel  na  historické  expozici  v rekonstruovaném  maloskalském 
Boučkově statku, v roce 1989 Jíra signuje petici k propuštění Václava Havla. Pak je 
po těžké autohavárii prožívá měsíce v nemocnicích. V roce 1992 slavnostně otevírá 
Maloskalskou galerii,  za další čtyři  roky i  kapli  sv. Vavřince, kde později  uzavřel 
sňatek  s druhou  ženou,  Danou  Ježkovou.  Josef  Jíra  se  vedle  malby  věnoval  i 
dřevořezbě a vytvořil několik Betlémů. V roce 2004 vydal vlastní monografii o svém 
díle, v říjnu obdržel prezidentskou medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. To již 
byl ale těžce nemocen a v červnu 2005 v turnovské nemocnici zemřel. Josef Jíra je 
pochován na hřbitově ve své milované Malé Skále.

Podle materiálů J.V.
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Pavel Glos, farář jednoty bratrské (4. 12. 1903 – 14. 4. 1985)

„V sobotu  před  Květnou nedělí  dne 12.  dubna 1930,  nastoupil  
jsem svoje  první  samostatné  místo  v Turnově.  Před  tím  pracoval  
jsem od května 1929 v sousedním sboře Jednoty bratrské v Železném 
Brodě, vedle br. B. Vančury. Můj předchůdce br. Lad. Šklíba se velice 
bratrsky staral o to, abych se brzy do všeho vpravil a neměl žádných 
těžkostí,  pročež  povolal  mě  do  Turnova  již  předem  k  několika 
návštěvám….upřímné a přátelské pohledy bratří a sester, jimž jsem 
při  vycházení  z modlitebny  podával  ruku,  dávaly  naději,  že  
v Turnově nebude nejhůře…“

Těmito slovy v kronice turnovského sboru vzpomíná Pavel Glos 
na svůj příchod do sboru jednoty bratrské v Turnově. Přišel sem jako rodák z Nové 
Paky po teologických studiích na metodistickém semináři  v Praze a  misijní  škole 
v Ochranově a roční praxi v Železném Brodě.

Prožil se svým sborem mnoho štěstí a radosti. V počátku léta 1930 se oženil 
s Františkou Kořínkovou a brzy ožila turnovská fara i dětskými hlasy a pohybem. 
Čtyři děti dal Pán Bůh manželům Glosovým.

Svědomitou duchovní službou se rozrůstala i členská základna sboru. Práce to 
byla náročná a požehnaná: křty, vyučování náboženství, konfirmace, svátky, pohřby. 
A samozřejmě kázání, biblické hodiny, evangelizace, přednášky, pastorační návštěvy, 
modlitby  za  sbor  a  církev…  Odpovědnost  za  celé  české  dílo  Jednoty  bratrské, 
usilující  o  osamostatnění,  když  byl  povolán  do  vedení  církve  –  do  Úzké rady,  a 
zvláště, když v těžké době nacistické okupace byl jejím předsedou.

Rozsáhlá aktivita potřebovala spolupracovníky – dovedl si je nalézt a vést, až 
někteří z nich vstoupili do plné kazatelské služby v Jednotě bratrské.

Vedle náročné služby si P. Glos dovedl najít čas i na rozvíjení spisovatelského 
nadání. Vydal knihy: Doma a na pustinách, Marie Škopánová, Na bratrské faře, Na 
horách,  Město na hoře ležící.  Aktivním odpočinkem u „včeliček“ sbíral  další  síly 
k soustředění na službu Ježíši Kristu v jednotě bratrské.

Ale byly i chvíle velmi zlé. Na hraně života a smrti, když se Glosovi zapojili 
do protifašistického odboje. P. Glos byl zatčen gestapem a při jednom výslechu přišel 
o oko. Za odbojovou činnost dostal několik vyznamenání, z nich nejvýznamnější je 
Československý válečný kříž I. stupně.

Nelehká byla služba faráře i po nástupu programového ateismu. Přesto to byla 
služba věrná, jak na ni mnozí vzpomínají.

45 let plné kazatelské služby!
Poslední desetiletí života P. Glose bylo poznamenáno pochopitelnou trpkostí. 

Nesměl  kázat!  Státní  dohled  nad  církvemi  mu  definitivně  odebral  „souhlas“  bez 
výjimky.Nepomohly žádosti sboru ani vedení církve. „Církevní tajemník“ na okrese 
však nemohl zakázat, aby se P. Glos modlil při závěru shromáždění, aby promluvil 
v diskusi při biblických hodinách, aby konal pastorační návštěvy… Škoda, že změna 
naší společnosti nenastala o pár let dříve, aby ji radostně alespoň okusil!

Zemřel v 81 letech 14. dubna 1985. Vzpomínáme…
Jiří Polma
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Z činnosti spolku za druhé pololetí

Na závěr  školního  roku  byly  předány  knižní  odměny  vždy  třem nejlepším 
žákům devátých  tříd  v každé  základní  škole.  Zvláštně  slavnostně  se  tak  stalo  na 
závěrečném shromáždění žáků v 2. ZŠ v ulici 28. října.

V průběhu letních měsíců byla už čtvrtým rokem uspořádána řada koncertů 
v kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále.  I  letos  měly  čtyři  koncerty  velmi  dobrou 
návštěvnost  a  uspokojily  svou  úrovní  i  náročnější  posluchače.  Zvláště  koncert 
houslového virtuosa Čeňka Pavlíka byl přijat s nadšením. Za organizaci koncertů je 
nutno opět pochválit p. Kuchařovou, poděkovat pak všem účinkujícím, kteří za své 
umění požadují pouze náhradu cestovného. 

Podzimní  výlet  se  letos  neuskutečnil.  Byl  sice  připraven  do  německého 
lázeňského města Oybin, zjistilo se však, že v navrženém termínu jsou již turisticky 
atraktivní  místa  uzavřena.  Několik  členů  spolku  se  zúčastnilo  velmi  pěkně 
připraveného vlastivědného výletu, který připravila Pekařova společnost. 1. prosince 
se  zájemci  z našich  členů  rozjeli  do  Semil  na  Den  otevřených  dveří  okresního 
archivu. Někteří členové spolku pomohli Konfederaci politických vězňů při dozoru 
na  výstavě  o  druhé  světové  válce  v ZUŠ.  SRPT se  také  aktivně  podílí  na  vítání 
občánků města. Výbor spolku podal návrh osobností na udělení Ceny města Turnova.

Na říjen jsme pozvali na besedu poslance Parlamentu Františka Pelce. Do Žluté 
ponorky přišlo bohužel málo lidí; mohli ocenit jeho zkušenosti z politické praxe i 
posoudit  názory.  Je  až nepochopitelné,  že takových příležitostí  nevyužívají  mladí, 
mezi  nimiž  jsou  jistě  i  takoví,  kteří  se  o  politickou  problematiku  zajímají  a  na 
takových akcích by mohli najít mnoho poučení.

Je potěšitelné, že několik členů našeho spolku pracuje v komisích, některé pak 
nacházíme na akcích jiných organizací (vernisáže, výročí, akce o státních svátcích).

Stále se prohlubujícím nedostatkem je už několikrát zmiňovaná vysoká věková 
hranice našich členů – mladší se zatím nedaří získat, čímž je další existence spolku na 
pováženou.

Do svízelné  situace  se  dostali  naši  pražští  členové spolku.  Úmrtím MUDr. 
Vlastimila  Drbohlava  ztratili  svého obětavého pracovníka,  kterého nebude snadné 
nahradit.

☺
ČLENY SRPT ZVEME

NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADUNA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Spolku rodáků a přátel Turnova

Hotel Slávie Turnov – sobota 21. ledna 2006 ve 14.00 hodin
Sál v 1. patře bude otevřen již od 12.00 hodin, možnost občerstvení

TĚŠÍME SE NA VAŠI  ÚČAST       
Na výroční schůzi máte možnost uhradit členské příspěvky, které činí 50,- Kč. Za 
úhradu předem děkujeme.                                                                       Výbor SRPT
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