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Proměny turnovské radnice.

K významným stavebně historickým památkám Turnova patří budova radnice 
postavená  v letech  1526  –  1527.  Možná  si  ani  neuvědomujeme,  že  nejdůležitější 
správní problémy města řešíme už 480 let na stejném místě. Radnice, neboli „dům 
radniční“,  vždy  ukazoval  a  symbolizoval  navenek  hospodářskou  i  právní  úroveň 
obce, představoval centrum městské správy, bývala zde i solnice na 22 beček soli a 
městská šatlava. V „radničním sále“ se začala psát historie turnovského divadla a své 
první útočiště zde po r. 1886 našly i turnovské muzejní sbírky.

Předchůdkyně dnešní  „nové“ radnice stála na nároží  Hluboké ul.  a  náměstí 
v místě dnešního hotelu U korunního prince. Pro „novostavbu“ si Turnováci vybrali 
místo jiné na  jižní straně náměstí.  Vnější  podobu původní radnice, postavené na 
základech a sklepech staršího měšťanského domu, si můžeme jenom představovat. 
Jednalo se o budovu patrovou, krytou šindelem, ozdobenou dřevěnou věží a vížkou 
pobitou bílým plechem - v přízemí s mázhausem, solnicí, šenkem, černou kuchyní a 
velkými  sklepy.  Patro  tvořila  „světnice  radní“  -  od  druhé  poloviny  16.  století 
ozdobená  sgrafitem,  velký  mázhaus  a  světnička  servusa.  Železné  kované  dveře 
z portálu  mezi  mázhausem a  solnicí  se  dnes  nalézají  ve  sbírkách  našeho  muzea. 
V roce 1570 byla poprvé věž osazena hodinami s jedním ciferníkem (práce mistra 
Jana, hodináře z Litoměřic). Šatlava byl přistavena před rokem 1607.

První přestavba radnice započala v roce 1620. Stavitelem byl zedník Petr Vlach 
ze Sobotky, jeho syn Jan a mistr Pavel Vlach. Vlach bylo obvyklé přízvisko zedníků, 
které nevypovídá o jejich italském původu. Všechny stavební vnější i vnitřní práce 
byly skončeny na podzim roku 1623 opravou šindelové střechy a stavbou kachlových 
kamen  v radní  místnosti.  Vnějškově  získala  budova  pozdně  renesanční  podobu 
s podloubím, věží, volutovým štítem a venkovním schodištěm podél bočního průčelí. 
Na  tuto  přestavbu  si  město  vypůjčilo  350  kop  míšeňských,  celkové  náklady  pak 
v konečném účtování přesáhly částku 518 kop. Dnes bychom řekli, že „sponzorsky“ 
se na přestavbě podílela i  vrchnost - dary kamene, dříví a vápna. K nejštědřejším 
patřila Markéta Saloména Slavatovna ze Smiřic a hrabě Šlik, který dodal cihly ze 
svijanské cihelny.

Katastrofálně  byla  radnice,  stejně  jako  celé  město,  postižena  o  dvacet  let 
později požárem při vpádu švédských vojsk v roce 1643. Vyhořely všechny neklenuté 
místnosti, zničeny byly hodiny s cimbálem, shořela věž i krov a celá řada důležitých 
písemností. Nedotčeno zůstalo 20 beček soli. Největší část nákladů na opravu nesl (ze 
svých příjmů!) purkmistr města. Stejný rozsah škod způsobil radnici i městu další 
velký požár 20. dubna  roku 1707. Shořel kostel sv. Mikuláše se zvonicí, děkanství, 
škola,  špitál,  malý  most  přes  Jizeru  i  „dobře  postavený  rathaus  s velkou  věží 
s hodinami“  a  170  městských  domů.  Z účtů  víme  o  obnově  cimbálu 
(mladoboleslavský zvonař Mikuláš Princqey), hodinového stroje (jablonecký hodinář 
Eliáš Klinger),  o novém krovu střechy a věže a trámovém stropu prvního patra i 
červeně malovaném trámovém stropu nad síní radní.

V roce 1837 si především katastrofální stav krovu věže žádal nové opravy. Věž 
byla  zvýšena,  dostala  jehlancový krov zakončený makovicí  a  korouhví.  Makovici 
darovala vrchnost z věže právě opravovaného kostelíka sv. Jana Nepomuckého na 

        Časopis Náš Turnov č. 32 - červen 2006, strana 2



Valdštejně.  Další  etapa  oprav 
proběhla  v letech  1841  –  1846. 
Nejviditelnější  změnu 
zaznamenalo  schodiště  –  vnější 
bylo  nahrazeno  vnitřním.  Ve 
druhé  polovině  19.  století  pak 
zaniklo  podloubí.  V roce  1885 
byla  zbořena  patrová,  částečně 
roubená  budova  šatlavy  a 
vystavěna  nová  správní  budova 
čp.  335  (nákladem  přes  10  tis. 
zlatých).  Projekt  dodal  pražský 
architekt  Eduard  Rechziegel. 
Havarijní  stav  fasád  přiměl 
v prosinci  1890  zastupitelstvo 
k rozhodnutí  „o  důstojné  opravě 
budovy“.  Na  schůzi  zaznělo 
pojednání malíře Jana Prouska o 
vývoji  radnice  a  byl  předložen 
jeho  návrh  na  celkovou  úpravu. 
K té  došlo  po  dlouhých  a 
složitých  jednáních  o  změnách 
projektu  až  v roce  1894  podle 
návrhu  turnovského  stavitele 
Karla  Knopa.  Do  Knopova 
návrhu  na  nátlak  veřejnosti 
zasahoval  ještě  architekt  Jan 
Vejrech.  Jan  Prousek  ve  snaze 
zabránit  nejhoršímu  oslovil  dále  konzervátora  Centrální  komise  pro  zachování 
stavitelských památek Josefa Ladislava Píče. Vídeň jeho prostřednictvím upravovaný 
návrh zamítla (Píč sám se přimlouval za obnovu podloubí), navíc Prousek se rozešel 
s městskou radou a na všechno pak již bylo pozdě. Byla provedena pseudorenesanční 
fasáda, která odstranila zdobné a dosud zachované pozdně renesanční členění z let 
1620  –  1622,  respektované  (ale  nerealizované)  v návrzích  J.  Prouska  a  J.  Kouly. 
Turnováci  nepřijali  přestavbu  příznivě,  nepomohlo  ani  osazení  věže  ciferníky  na 
všech stranách. Ze starobylé pozdně renesanční budovy se stal novodobě vyhlížející 
objekt. 

Poslední rozsáhlá přestavba z let 1992 – 1994 realizovaná podle návrhu ing. 
arch.  Jeřábka  a  ing.  Hradila  částečně  připomenula  původní  prostory  podloubí  a 
mázhausu (přízemí banky) a obnovením původního schodiště, zbudováním svatební 
síně i využitím podkroví dodala radnici nové prostory. Vnější vzhled budovy získal 
především novým řešením tři  barevně  kombinované  fasády.  Jaké  stavební  změny 
přinese radnici letošní jubilejní rok a jak budou přijaty veřejností, teprve uvidíme. 

(Zpracováno dle materiálů ing. Jiřího Slavíka)                              Jitka Petrušková
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Rodáci a přátelé Turnova v Praze

        Rodácké spolky v Praze vyvíjely 
největší  činnost  ve  třicátých  létech 
minulého století a pak také asi 4 až 5 
let po skončení II. světové války. Toto 
hodnocení  se  vztahuje  i  na  aktivitu 
všech  forem  sdružování  přátel  a 
rodáků Turnova a jeho okolí v Praze. 
        Motivem sdružování Turnováků 
v Praze  byl  vždy  zájem  vyjádřit 
pozitivní  vztah  k rodnému  místu, 
často umocněný přáním o spoluúčast 
na různých humanitárních, kulturních 
nebo  propagačních  aktivitách 
v Turnově nebo jeho okolí. Způsob a  formy tohoto spolčování  Turnováků  v Praze 
byly  rozmanité,  od  zcela  volné  iniciativy  bez  jakéhokoliv  právního  rámce  až  po 
zastřešení Spolkovým zákonem. Jejich vývoj odpovídal možnostem daným právnímu 
a  společenskému uspořádání státu. 
        Jistá pravidelnost aktivity rodáků a přátel Turnova, kterou lze doložit archivními 
dokumenty  nebo  písemnými  vzpomínkami  některých  účastníků,  začíná  přelomem 
devatenáctého  a  dvacátého  století.  Tehdy  činnost  turnovské  rodácké  komunity 
v Praze již překročila stoletou historii. 
        Jistou rodáckou sounáležitost s Turnovem a jeho okolím si uvědomovali již 
studenti v Praze v osmnáctém a devatenáctém století.  V universitní matrice lze nalézt 
desítky graduovaných  bakalářů a  magistrů  s přídomkem „Turnovský“,  „Dubský“, 
„Sobotecký“,  „Hodkovský“,  „Svijanský“,  „Radvanovský“  a  podobně.  Byli  to 
převážně absolventi seminářů sv. Bartoloměje, kteří pak většinou působili v církvi. 
        Na sklonku devatenáctého století se scházeli turnovští studenti práv, filozofie a 
medicíny asi jenom za účelem studentské zábavy. Příchodem daliměřického rodáka 
prof.  Josefa Pekaře do Prahy však nastává nejen organizační,  ale  i  věcný přelom 
v aktivitě Turnováků v Praze. Autorita osoby Dr. Pekaře dala vznik neformální Stolní 
společnosti v hospodě „U Kupců“ ve Štěpánské ulici. Od dubna 1902 až do smrti Dr. 
Pekaře v roce 1937 se pravidelně scházela tato značně privilegovaná společnost  u 
„Pekařova stolu“ a vyvíjela velice širokou společenskou aktivitu, která přesahovala 
v mnohém  lokální zájmy spojené s rodným Turnovem. 
        Protože však do „Pekařovy společnosti“ U Kupců měli s ohledem na její velice 
intelektuální charakter přístup další rodáci  poněkud omezený,  byl 14. ledna 1922 
v restauraci  „U  Medvěda“  ve  Štěpánské  ulici   založen  „Kroužek  rodáků 
turnovských“. Prvním předsedou byl zvolen Gustav Juna. Tak se stalo, že od roku 
1922 až do smrti profesora Pekaře se turnovští rodáci  setkávali odděleně na dvou 
místech a v odlišném členském složení.
         Duší činnosti Kroužku rodáků turnovských se stal Dr. J. V. Šimák, který  často 
přednášel na členských setkáních k různým příležitostem. Nejvýznamnější zásluhou 
kroužku   bylo  vybudování  pomníku  Antonína  Marka  na  Vyšehradském hřbitově. 
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K jeho  odhalení  došlo  za  veliké  účasti  rodáků  29.  dubna  1934.  Pomník  zdarma 
zhotovil  člen  kroužku,  akad.  sochař  prof.   Drahoňovský,  rodák  z Volavce.  Další 
nemalé náklady uhradili  členové kroužku s vlastních prostředků. Z bohaté činnosti 
kroužku nelze v této historii opomenout ani na významné „Provolání“ ke svým členů 
v době  ohrožení  republiky  v roce  1938,  jehož  obsahem byl  apel  na  věrné  plnění 
vlasteneckých úkolů. V této době byl předsedou kroužku bývalý důstojník z povolání 
V. Thoř. 
        Po zániku Československé republiky v roce 1939 musely 
všechny rodácké kroužky ukončit  svoji  činnost  a  další  rodácká 
aktivita  byla  možná  pouze  v jednotné  formě  podle  práva 
spolčovacího  z roku  1867.  Turnovští  rodáci  v Praze  velice 
usilovali  o zachování kontinuity dobře rozjeté činnosti  a  tak se 
podařilo se souhlasem Zemského úřadu a Pražského policejního 
ředitelství,  v podstatě  se  stejnou  členskou  základnou,  založit 
„Spolek  rodáků  a  přátel  města  Turnova  a  okolí“ (Zemský 
výměr  č.  5432  ze  17.  července  1940).V čele  tohoto  spolku  se 
během  okupace  vystřídalo  několik  předsedů,  a  sice  JUDr. 
Drahoňovský,  Ing.  Jan  Mýl,  architekt  Josef  Hudec  a 
velkoobchodník Josef Krámský. Jako účel existence spolku bylo 
stanoveno  „vyvolávání  a  podporování  snahy  a  zařízení, 
směřujících k sociálnímu, kulturnímu a hospodářskému rozkvětu 
Turnovska  se  zřetelem  na  kraj  podkrkonošský“.  Na  ustavující 
valné  hromadě  byl   prof.  J.V.  Šimák,  jako  výraz  vděčnosti  za 
vykonanou  práci  pro  rodný  kraj  v bývalém   kroužku  rodáků 
turnovských, zvolen čestným členem  nově vzniklého spolku. 
        Činnost  turnovských rodáků během války v Praze byla 
obdivuhodná.  Za  velice  těžkých podmínek a  s nutností  předem téměř  doslovného 
schvalování textů přednášek německým policejním ředitelem se uskutečnily desítky 
hodnotných  akcí  národopisného  krajového  charakteru,  byla  organizována 
humanitární sbírka na akci „Turnov sobě“ a pořádaly se pěvecké a koncertní večery. 
Například, koncert ve velkém sále Městské knihovny v červnu 1943 navštívilo více 
než 600 hostí, takže v době národnostního útlaku aktivita spolku svým významem 
nesporně  přesáhla svoje vnitřní hranice. 
        Také v prvních poválečných letech bylo uskutečněno mnoho akcí za velké 
účasti. Ke konci roku 1946 měl spolek  úctyhodný počet 417 členů.. V roce 1952 byl 
v Československu  přijat  nový  spolčovací  zákon   a  tak  došlo  k přesunu  všech 
rodáckých aktivit do kompetence osvětových besed při národních výborech. Dnem 
1.  června  1953,  po  předchozím  rozpuštění  Spolku  rodáků  a  přátel  Turnova,  se 
oficiálně vytvořil  „Vlastivědný kroužek pro Turnov a okolí při Osvětové besedě 
Prahy 2“ (VKT). Nově vzniklý Vlastivědný kroužek Turnov rozšířil svoji působnost 
i  na  některá  města  v Českém  ráji,  jejichž  rodácké  spolky  se  nezreorganizovaly. 
Kromě věcné a obsahové kontinuity byla ve VKT v podstatě zachována   bývalým 
spolkem rodáků i personální návaznost. Vedoucí VKT se stala matrikářka zaniklého 
spolku Štěpánka Horáková.
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        Také v dalších letech se rodácká iniciativa v Praze  zaměřovala na besedy 
k problémům  spojeným  s Turnovem,  Českým  rájem,  Jizerskými  horami  a 
Podkrkonoším.  Byla  úspěšně  rozvíjena  spolupráce  s obdobnými  vlastivědnými 
kroužky  v  Jičíně  a  Sobotce.  Ve  spolupráci  se  Sdružením  grafiků  Hollar  byly 
uskutečněny pod záštitou místopředsedy vlády oslavy  sedmdesátin mistra Karla Vika 
(za  osobní účasti malíře), ve spolupráci se soboteckými a jičínskými rodáky zdařilý 
literární večer Fráni Šrámka, z významných osobností přednášel na setkáních rodáků 
mimo  jiné  Albert  Pražák,  prof.  Lanštjuk  z Lužice  apod.  Iniciativně  byly  různým 
institucím  podávány  náměty  na  zlepšení  situace  a  opravy  některých  památných 
objektů, spolupracovalo se na natáčení propagačního filmu o Českém ráji. 
        Na  přelomu šedesátých a  sedmdesátých  let  VKT zintenzivnil  spolupráci 
s turnovským  muzeem  a  kroužek  pak  ve  své  činnosti  používal  nový  název 
Regionální vlastivědný kroužek  Turnova v Praze při Okresním museu Českého 
ráje v Turnově.
        Každé období činnosti turnovských rodáků v hlavním městě mělo své osobnosti 
a také „tahouny“ v přípravě a organizování akcí. Za celé pětatřicetileté období (od 
padesátých  do  osmdesátých  let)  je  třeba  jmenovat  za  všechny  obětavé 
spolupracovníky  nesporně paní Štěpánku Horákovou a Ing. Antonína Otmara.  Oba 
byli  mimořádně  obětavými  funkcionáři  a  objevují  se  téměř  u  všech  akcí,  a  také 
kroužek v podstatě po celou dlouhou dobu vedli.  Přestože se Š. Horáková narodila 
v Semilech a A. Otmar ve Stružinci u Lomnice n. Popelkou, byli oba těmi nejlepšími 
reprezentanty Turnova v Praze. Významnou pomoc při organizování činnosti VKT 
v Praze také zabezpečovalo Muzeum Českého ráje v Turnově, zejména pak paní Jitka 
Petrušková. 
        Po „sametové revoluci“ , když byl v roce 1991 přímo v Turnově založen  Spolek 
rodáků a přátel Turnova, se pražští turnovští rodáci stali logicky pobočkou nově 
vzniklého spolku. 
        Praha,  jako  hlavní  město  Čech  a  později  Československa  a  nyní  České 
republiky,  svým  hospodářským  a  kulturním  postavením   a  významem  k sobě 
přirozeně připoutala  natrvalo,  nebo třeba jen dočasně,  mnoho rodáků z Turnova a 
jeho okolí. Téměř všichni zůstali rodnému kraji oddaní po celý život, byli a jsou hrdí 
na  nesčetné  půvaby Českého ráje  a  rodných míst,  kterými prošla  historie  našeho 
národa.   Nejsou to však jen sentimentální  vzpomínky stárnoucích lidí,  které však 
Turnováky přirozeně také sdružovaly, byla to zejména snaha rodnému kraji v Praze 
nějak prospět a propagovat jej. Všem těm turnovským aktivistům v Praze, kteří  po 
celou  dlouhou  dobu,  přesahující  již  celé  století,  udržovali  kontakty  a  povědomí 
odpovědné  sounáležitosti  s rodným městem a  jeho  okolím,  je  třeba  u  příležitosti 
patnáctého výročí založení Spolku rodáků a přátel Turnov také náležitě poděkovat za 
jejich lásku a obětavost.

                                                                                                    Ing. Drahomír  
Machaň
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 Pozn.: Podstatně širší pojednání o historii turnovských rodáků v Praze z pera autora 
tohoto  příspěvku  bylo  publikováno  ve  vlastivědném  sborníku  „Od  Ještěda 
k Troskám“ v čísle  3+4 ročník X (XXVI) z roku 2003
Jsme patnáctiletí…

V tomto čísle našeho časopisu si můžete přečíst přehledný 
článek Rodáci  a  přátelé Turnova v Praze o vzniku a  dlouholeté 
činnosti  SRPT v Praze.  Článek dokládá,  že Turnov měl po celé 
minulé  století  v hlavním  městě  významné  činorodé  osobnosti, 
které  reprezentovaly  město  a  jejichž  úsilí  přispělo  k propagaci 
Českého ráje.

Letos uplynulo 15 let  od založení Spolku rodáků a přátel 
v Turnově.  I  takové  výročí  je  vhodné  k připomenutí  osobností,  které  se  o  vznik 
zasloužily.

Listopad 1989 otevřel možnost působení občanských sdružení, která obsahem i 
formou navazovala na činnost před nastolením vlády jedné strany. Plynulý vývoj byl 
na 50 let narušen a vyvstalo tak mnoho úkolů, které nově vzniklé spolky mohly plnit.

Myšlenka ustavit SRPT vznikla 11. října 1990 na schůzce MUDr. Jiřího Šolce, 
Míly  Kopala  a  Aleše  Svobody.  Brzy  se  potvrdilo,  že  spolek  bude  mít  mezi 
turnovskými občany nemálo příznivců. Byly tedy projednány stanovy a přípravný 
výbor  rozhodl  svolat  ustavující  schůzi  spolku.  Schůze  proběhla  12.  ledna  1991 
v Městském divadle, které bylo zcela zaplněno. Potřebu vzniku osvětlil přesvědčivě 
MUDr.  Jiří  Šolc,  jednání  pozdravil  starosta  JUDr.  Václav  Šolc,  kulturní  program 
zajistili  členové ochotnického spolku a Pěvecký spolek Antonína Dvořáka.  Z živé 
diskuse vyplynulo, že SRPT bude mít před sebou řadu úkolů. Na závěr byli schváleni 
členové výboru – připomeňme si je, neboť v dalších letech vykonali mnoho záslužné 
práce.

Předsedou byl zvolen MUDr. Jiří Šolc, místopředsedou Míla Kopal, jednatelem 
Aleš Svoboda, dalšími členy byli Mirek Haken, MUDr. M. Hubička (ujal se funkce 
redigování časopisu Náš Turnov), Milena Stelzigová, Zbyněk Suk, Karel Knop, Josef 
Krejza, Jindřich Brož, Karel Zelený, Bohoušek Vít, Vlasta Jansová, Milena Šolcová, 
Dáša Jandová, Irena Šídová, Dr. Novák; s výborem úzce spolupracovali též Miloš 
Douděra a Jaroslav Hajfler. 12. leden 1991 je tedy možné považovat za datum vzniku 
SRPT.

Bohatá činnost zvláště v prvních letech svědčila o významu spolku. Zaměřil se 
např.  na  obnovení  Metelkova  pomníku  v Rývových  sadech,  v řadě  přednášek 
připomínal osobnost T. G. Masaryka, 28. října připravoval oslavu vzniku republiky, 
účastnil  se  při  majálesech.  Už v červnu 1991 zorganizoval  sjezd rodáků,  na který 
přijela  řada  známých  osobností.  Ve  dnech  sjezdu  byl  ve  spolupráci  s kulturními 
organizacemi města připraven pestrý a hodnotný program.

Nejvýznamnější akcí, v níž měl SRPT rozhodující úlohu, byla obnova kašny se 
sochou sv. Panny Marie na náměstí. Kromě B. J. Horáčka to byl nezapomenutelný 
Mirek Haken, který věnoval tomuto projektu mnoho úsilí.

Čteme-li nejstarší zápisy v kronice našeho spolku, musíme závidět, jaká parta 
se tehdy při jeho ustavení sešla. Byli to občané s hlubokým zájmem o rozvoj města, o 
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jeho kulturní úroveň, o udržování jeho tradic. Hodně jim pomáhalo i nadšení, které 
přivodily změny po „sametové revoluci“.

Dalibor Sehnoutka

Zdeněk Juna a Turnov

Můj otec, Zdeněk Juna, se narodil v roce 1897 v Hranicích na Moravě. Nebyl 
tedy Turnovákem podle svého zrození, ale záhy se s rodiči do místa jejich původu 
vrátil  a  celé  své  dětství  a  mládí  prožil  v Turnově,  včetně  studií  na  tehdy  právě 
založené reálce. Patřil tedy mezi její první žáky. Tatínek s oblibou říkával, že chodil 
do nejvyšší třídy tohoto ústavu. A vždy se cítil být Turnovákem.
     Otec byl vášnivým muzikantem a celý život hrál převážně komorní hudbu. Učil 
se nejprve hrát na housle u pana Štiky a soudě podle uvolněných tátových rukou a 
vytříbeného muzikantského vkusu se domnívám, že pan Štika byl výborný muzikant 
a pedagog.
     První písemnou zmínku o tátově hraní jsem nalezl s pomocí pana ing. Machaně 
ve veršované kronice „Historie orchestrálního sdružení v Turnově“, kterou napsal pan 
Kamil Záhejský. Tam se totiž píše: „…student delší dobu Juna-mládeneček spanilý, 
cellista to byl nadějný, často pěkná sóla měl, při svém mládí v té muzice často starší 
druhy předháněl.  Dnes  má ovšem zase jiné v hlavě  vzácné umění,  snad si  někdy 
přece vzpomene na muzické cvičení.“ Což je mimochodem první zmínka na tátovo 
pokračování ve studiu na „UMPRUM“  v Praze ve třídě prof. V. H. Brunnera.
     Ovšem  hudbou  byl  tátův  život  poznamenán  na  každém  kroku.  Podle 
dochované  fotografie  vím,  že  byl  členem  jakéhosi  turnovského  studentského 
komorního sdružení (snad kvarteto s klavírem a flétnou). První tátovo učiliště byla 
turnovská  reálka.  Potom  se  stal  profesorem  na  Státní  sklářsko-obchodní  škole 
v Železném Brodě. Pamatuji se, že k nám pravidelně každou sobotu dojížděli tátovi 
spolumuzikanti z Nové Paky pan prof. Navrátil a pan František Zemek, ano, ten co 
byl  posléze  ředitelem  tehdejší  dívčí  školy  v Turnově,  dirigentem  Orchestrálního 
sdružení  a  mužské  části  turnovského  pěveckého  spolku  Antonín  Dvořák.  Hrávali 
klavírní  tria,  později  to  byli  pánové  Stuchlík  a  Polman,  kteří  hrávali  smyčcová 
kvarteta.

     V železnobrodské  škole  táta  učil 
malování na skle. Z té doby bych jmenoval 
hlavně okna v zasedací síni železnobrodské 
spořitelny, která zdobí celé její průčelí a tím 
dává  i  ráz  celému  náměstí.  Okna  byla 
vyzdobena technikou, kterou – zdá se mi – 
vymyslel  náš  táta.  Tabule  skla  se  potřela 
směsí klihu a glycerinu, na ní se vykreslil 
požadovaný  obraz,  ten  se  potom  z této 
vrstvy  vyřezal  a  přebytečný  materiál 
odstranil,  což  šlo  velice  snadno.  Takto 
připravená  deska  se  potom  vystavila 
prudkému  proudu  písku,  který 
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v obnaženém skle zanechal původně nakreslený obraz. Vím, že tuto techniku otec 
používal často, například na okně pro letiště v Ruzyni, kde bylo při jakési letecké 
havárii sklo rozbito, a i jinde.
     Do  Turnova  jsme  se  přestěhovali  asi  v roce  1939,  otec  zde  byl  ředitelem 
šperkařské  školy.  Práci  se  sklem sice  zcela  neopustil  (známý je  např.  velký  kříž 
z rubínového skla v čele turnovské modlitebny Církve československé – husitské), 
ovšem jeho hlavní zájem se soustředil na návrhy šperků, které pak byly zhotovovány 
v jím vedené škole. V té době také maloval obraz pro Městskou spořitelnu. Snad to 
byl  obraz  Turnova,  spořitelny,  nebo  jiného  turnovského  objektu,  podrobně  si  to 
nepamatuji, ale vím, že jsem tam přimaloval jakýsi detail, když táta nebyl doma. Pak 
jsem se o tom zmínil a pracně hledal, která čárka či co to vlastně bylo, ale už jsem to 
nenašel.  Otec se samozřejmě zlobil.  Až budete ve spořitelně na náměstí  prohlížet 
tento obraz, vězte, že je na něm zobrazena i tato moje nezbednost.
     Otec  byl  také  předsedou  Turnovského  orchestrálního  sdružení  i  členem 
sdružení  fotografů -  amatérů.  Zúčastňoval  se  všech fotografických soutěží  a  jako 
malíř  získával  vysoká  ocenění.  Byl  totiž  perfekcionalista.  Jeho  snímky  byl  vždy 
technicky dokonalé (s tím mu pomáhala naše maminka) a výtvarně prokomponované. 
Škoda, že jsem tuto jeho vlastnost nezdědil. 
     Otec  se  stal  také  členem  městského  zastupitelstva  a  v této  funkci  prosadil 
založení zdejší hudební školy. Jejím prvním ředitelem byl koncertní mistr Karel Vlk, 
později pan Ferdinand Klein, žák profesora Otakara Ševčíka.
     Velká  oblast  činnosti  našeho  táty  se 
ovšem  týkala  hudby.  Byl  členem 
Turnovského  kvarteta  a  toto  těleso  dvakrát 
týdně  nacvičovalo  u  nás  v kuchyni.  Snad 
proto  jsem  tuto  tátovu  činnost  cítil  jako 
hlavní, a proto jsem i já byl komorní hudbou 
poznamenán  na  celý  život.  Vím,  že  to  byl 
postupný  proces,  neboť  jsem  původně 
jakoukoliv hudbu ze srdce nenáviděl. Ovšem 
postupem  doby  jsem  kvarteto  poslouchal 
stále  soustředěněji,  až  jsem  pocítil  chuť 
takovou činnost provozovat také. Táta tomu 
byl  velmi  rád  a  začal  mě  učit  hrát  na 
violoncello.  Ovšem  vztah  ke  mně,  jako 
synovi,  byl  ovlivněn  mnoha  okolnostmi  a 
jeho  vyučování  nemělo  žádný  řád.  Vyřešili 
jsme to tím, že jsem začal jezdit do hudební 
školy  v Mladé  Boleslavi.  Protože  jsem v té 
době leccos „uhrál“, byl jsem brzy posazen do školního kvarteta a tím u mne nastal 
hlavní  zlom.  Zvuk  smyčcových  nástrojů,  který  jsem  tak  důvěrně  znal  z otcova 
souboru,  mě okouzlil.  Navíc:  hráli  jsme Mozartův kvartet  D-dur  (K.V.499),  který 
jsem si právě z tátova souboru detailně pamatoval. Komorní hudba mě od té doby 
doprovázela celý život a byla mou hlavní oporou i v jeho nejtěžších chvílích. Myslím, 
že to je hlavní vklad, který jsem od otce do života dostal. 
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     Snad bych se při této příležitosti měl zmínit o jedné příhodě, kterou otec jako 
předseda Orchestrálního sdružení řešil. Ve sdružení hrával jeden stařičký houslista, 
který už neudržel rytmus ani intonaci. Byl to ale obětavý člověk a vyhodit jej nebylo 
možné. Táta tehdy zařídil, aby byl jmenován čestným členem tohoto sdružení bez 
povinnosti hraní. Tento stařík se nadále účastnil všech zkoušek, ale nehrál, seděl na 
židli a poslouchal. My kluci jsme ho jednou pozorovali a asi jsme při tom nevypadali 
dost uctivě, i když jsme úctu ke starému pánovi cítili. Přistoupil k nám starší člen 
orchestru  (snad  to  byl  Karel  Šíp,  který  hrál  znamenitě  na  pozoun)  a  řekl  nám 
vyčítavě: „Počkejte kluci, až vy budete v jeho věku!“ Ovšem naše pohledy nebyly ani 
zdaleka tak výsměšné, spíše naopak – plné respektu a úcty.
     Při  této  příležitosti  bych  se  asi  měl  zmínit  o  Turnovském  kvartetu  a 
Turnovském triu. V kvartetu hrávali pánové František Zemek (prim), postupem doby 
pánové Melich,  Rudolf  Muzyka a  František Žídek (druhé housle),  prof.  Stanislav 
Drozen (viola),  a  náš  táta  (violoncello).  Byl  to  soubor  vynikajících  kvalit.  Nejen 
proto, že jsem jim fandil, ale proto, že jsem  je slyšel hrát na první Hudební středě. 
Hráli  tehdy  Dvořákův  kvartet  As-dur,  Smetanův  e-moll  („Z  mého  života“)  a 
Schubertův d-moll („Smrt a dívka“). Vím, že hráli velmi dobře. Znám muzikantskou 
náročnost  ředitele Zemka a   jeho práci sbormistra Spolku Antonín Dvořák, a také 
vím,  že  profesionál  jako  byl  prof.  Stanislav  Drozen  by  nikdy  nehrál  v žádném 
podřadném souboru. Sám jsem dlouhá léta hrál v dobrém amatérském kvartetu, které 
(při  vší  skromnosti)  získávalo  řadu  prvních  cen  v soutěžích  a  proto  vím,  že  na 
uvedený repertoár by si málokteré amatérské těleso trouflo, a to ještě na vystoupení 
v jediném večeru.
     Rovněž  bych  se  chtěl  zmínit  o  tehdejším  koncertu  Turnovského  tria.  Prof. 
Drozen (housle), náš otec (violoncello) a prof. Hauft (klavír). Trio hrálo v Městském 
divadle Dvořákovy Dumky a Smetanovo trio g-moll. Tuším ještě, že měli v programu 
i  Novákovo  trio  „Quasi  una  balatta“,  avšak  tím  si  nejsem  úplně  jist.  Z referátu 
v Pojizerských  listech  Zdeňka  Rona,  který  se  v muzice  bezesporu  dobře  vyznal, 
vyznělo pro našeho tátu to, že si jako muzikant dobře vedl i mezi profesionály.
     Táta  byl  především  výtvarník  a  v tomto  oboru  za  sebou  zanechal  mnoho 
pozoruhodných  děl.  Ta  jsou  k vidění  v různých  muzeích,  veřejných  objektech  i 
soukromých sbírkách. Já jsem se ve svém vzpomínání soustředil na muziku, protože 
tou  tehdejší  veřejnost  otec  ovlivnil  výrazně.  Vím,  že  člověk  má  v mladém věku 
tendenci rodiče spíše podceňovat a jejich pravé kvality docení až později (avšak tuto 
moudrou myšlenku jsem už někde četl). Ovšem tu nejznamenitější věc, kterou otec 
v životě udělal, chci vám napsat až na závěr. A to je to, že si vzal naši maminku…

Prof. Zdeněk Juna: 
Odborná škola sklářsko-obchodní Železný Brod (1925-1938) – profesor

 Šperkařská škola Turnov (1938-1946) – ředitel
 Škola uměleckých řemesel Brno (1946-1955) – ředitel

Grafická  škola  Praha  a  spolupráce  s Ústředním  výtvarným  střediskem  pro 
průmysl skla a keramiku (ÚLUV 1955-1975)

Zemřel v r. 1975 
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Jaromír Juna, Praha 

Sokolské hnutí v zahraničí

Přestože byla v Československu sokolská idea v létech 1948 – 
50  potlačena  a  nakonec  Sokol  jako  takový  zrušen  a  nahrazen 
sjednocenou tělovýchovnou organizací, v zahraničí pokračoval dále. 

Velkou část  Čechoslováků, kteří  v těchto letech odešli,  nebo 
byli  z republiky  odejít  donuceni,  tvořili  totiž  sokolové.  Ti  pak  ve 
Francii,  USA,  Kanadě  a  jiných  částech  světa  založili  sokolské  jednoty  nebo  se 
přiřadili  k existujícím  zahraničním  sokolským  organizacím.  Mezi  exulanty  byli  i 
vedoucí sokolští činovníci, jako starosta Hřebík či náčelnice Marie Provazníková a 
jiní. Ti se nespokojili jen s pravidelným cvičením a výchovou mládeže, ale v rámci 
zahraničního Sokola začali připravovat následné celosvětové slety. Během dvaceti let, 
tedy až do roku 1968, se jich podařilo uspořádat několik, a to postupně v různých 
státech.

Ve Švýcarsku existoval Sokol Zürich už na počátku 20. století a jeho členy 
bylo  několik  desítek  sokolů  z početné  krajanské  komunity.  Ti  opustili  rakousko-
uherské mocnářství už před první světovou válkou a přišli do Švýcarska převážně za 
prací  nebo pro  získání  zkušeností.  Krajanský život  se  tehdy soustřeďoval  v okolí 
Zürichu a členové Sokola byli zároveň členy „Besedy Svatopluka Čecha“. Svědčí o 
tom dochovaný první  dokument  z roku 1912,  společný prapor  se  znaky Sokola  a 
Besedy. Sám jsem si zjišťoval fakta z tehdejší doby, když jsme oslavovali 90. výročí 
založení  spolku „Svatopluk Čech“,  jehož  jsem už  přes  deset  let  předsedou.  Naše 
generace, která do zahraničí odešla v druhé exilové vlně po roce 1968, tedy mohla 
navázat na práci sokolských průkopníků a pokračovat v jejím duchu. Vedle Sokola 
Zürich  byly  v letech  1970-72  založeny  další  sokolské  jednoty,  kde  se  pravidelně 
cvičilo – Bern, Baden, Aarau, Solothurn, Luzern, St. Gallen a Winterthur. Proto se 
mohla  početná  skupina  švýcarských  sokolů  zúčastnit  už  vídeňského  sletu  v  roce 
1972. Například z naší rodiny ve Vídni cvičili oba synové jako žáci. Všichni zde byli 
v červených košilích a světlých trenýrkách, tedy ve stejném cvičebním úboru, jako 
cvičilo žactvo na XI. všesokolském sletu v roce 1948 v Praze. Další slet v roce 1976 
se konal v Zürichu, kde jsem původně vedl švýcarské skauty, kteří pak tvořili jádro 
dorosteneckých prostných. V tomto roce přijela z USA na několik týdnů neúnavná 
osmdesátiletá Marie Provazníková, která při nácviku předcvičovala a učila nás složité 
partie. Ta se později díky své sportovní a sokolské činnosti dožila sta let. 

Jeden z nejúspěšnějších sletů byl opět ve Vídni v roce 1982, také proto, že mu 
přálo  počasí.  O  čtyři  roky  později  následoval  slet  v Zürichu,  který  jsme  všichni 
absolvovali za stálého deště. Mrzelo nás to, protože jsme s manželkou vystupovali 
v národních krojích a společně s ostatními osmičkami předváděli „Českou besedu“. 
Celkově byl ale tento slet rovněž úspěšný, což s potleskem kvitovali přítomní diváci, 
včetně sokolů z ostatních evropských zemí (Francie, Švédsko, Rakousko apod.) i ze 
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zámoří (USA, Kanada, Jižní Afrika a Austrálie). Všechny zahraniční slety byly vždy 
dostaveníčkem sokolů, kteří se doslova „slétli“ z celého světa.

Poslední slet zahraničního Sokola se konal v roce 1990 v Paříži, kde nás při 
prostných  podpořila  silná  skupina  sokolů  z Československa.  Ti  se  doma po  pádu 
komunismu  rychle  naučili  prostná  mužů  i  žen.  O  ohlasu  tohoto  sletu  svědčí 
skutečnost, že zástupce sokolů při audienci přijal sám starosta Paříže Jacques Chirac 
(Maire de Paris) a setrval s nimi v přátelském rozhovoru. Za zmínku stojí i  to, že 
náklady na všechny naše krajanské akce jsme hradili z vlastních prostředků (kdo by 
to také za nás platil ?) tak, jak jsme byli zvyklí po tři desetiletí naší činnosti.

Zajímavý byl i vývoj sokolského hnutí po roce 1989, a to doma i v zahraničí. 
Mne jako turnovského rodáka zajímalo, jak se v republice obnoví Sokol a jak se bude 
dále  rozvíjet?  Turnov  byl  totiž  už  v době  první  republiky  i  po  válce  známým 
střediskem sokolského a skautského hnutí, na němž se aktivně podíleli i studenti a 
profesoři  našeho  gymnázia,  například  sokolský  náčelník  prof.  Josef  Rudolf  nebo 
skautský vůdce prof. Müller a jiní. A byli to především sokolové, kteří pak byli jako 
první  transportováni  za Hitlera  do koncentračních táborů nebo po únoru 1948 do 
komunistických žalářů a nápravných táborů. Očekával jsem totiž, spolu s ostatními 
krajany,  že  nyní  po  pádu  komunismu  se  pohrnou  stovky  a  tisíce  zájemců  do 
obnoveného Sokola i Junáka, obdobně, jako tomu bylo po květnu 1945. Bohužel, 
nikdo se nikam nehrnul…!? Mnohokrát jsem uvažoval o tom, že kdyby například 
nebyla  zrušena  plánovaná  spartakiáda  v roce  1990,  ale  byla  třeba  doplněna 
sokolskými  prostnými,  snad  by  se  tehdy  i  podařilo  získat  sokolů  více,  než  těch 
dnešních 10 či 12 procent ve srovnání s rokem 1948. Kdyby ?

Překvapila mne také situace na třídních srazech, kterých jsem se po roce 1990 
zúčastňoval pravidelně, že třeba ze třiceti spolužáků ani jeden nenacvičuje na XII. 
slet v Praze (1994). A přitom mnozí z nich pocházeli z rodin s dlouholetou sokolskou 
tradicí. Byla to pohodlnost, nemoce, věk, nezájem…nevím? Porovnával jsem naproti 
tomu nadšení našich rodičů pro sokolskou myšlenku. Vzpomněl jsem si i na svého 
otce Pavla Krause, který se v letech 1947-48 nemohl z pracovních důvodů zúčastnit 
pravidelných  nácviků  a  já  mu  musel  doma  po  večerech  a  víkendech  ke  cvičení 
prostných  přehrávat  klavírní  doprovod,  aby  vše  zameškané  dohonil.  Často  také 
vzpomínám na naše dorostenecké období, kdy nás ve cvičení dvakrát týdně proháněl 
Karel Novák či obdobně při přípravě na TOZ (Tyršův odznak zdatnosti) nás doslova 
„dřel“  bratr  Dudek,  otec spolužáka Jaroslava,  známého režiséra.  Přesto mě velice 
potěšilo,  když  jsem  na  XII.  všesokolském  sletu  v Praze  potkal  při  vystoupení 
početnou  skupinu  cvičenců  z turnovského  Sokola  v čele  s Miladou  Stehlíkovou-
Smutnou, Maruškou Hubičkovou a další. 

A jak to vypadá se Sokolem ve Švýcarsku dnes? Z původní desítky sokolských 
jednot jich stále existuje osm, ve kterých se pravidelně cvičí. Avšak starší členové 
odcházejí.  V naší  jednotě  ve  Winterthuru,  kde  jsem  náčelníkem,  cvičíme  jednou 
týdně,  muži  i  ženy pohromadě.  Při  různorodosti  členů jednoty  není  vždy snadné 
zvolit náplň cvičení, už jen proto, že například nejmladší člence bylo letos na jaře 
sedm, a nejstarší – dosud cvičící – bude v létě stojeden rok. Ostatní oscilují mezi 50 a 
80 lety. Přesto jsme ve velkém počtu vystupovali v roce 2000 i na XIII. sletu v Praze, 
kde  jsme  se  potkali  s velkým počtem Turnováků  včetně  Mirka  Ulmana.  Nyní  se 
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připravujeme na letošní XIV. slet. Podařilo se nám nacvičit prostná na skladbu „Ta 
naše písnička česká“, a absolvovali jsme už dvě secvičné župy švýcarské. Doufám, že 
naše vystoupení na tomto sletu dopadne opět dobře a věřím, že se v průvodu či na 
Strahově znovu setkáme s turnovskými sokoly.

      Napsal Jiří Kraus – Winterthur
„K životu máme krátký čas, proto je důležité, abychom dělali  
to, co má smysl, a dělali to hned teď.“

Sir Robert Baden-Powell, zakladatel světového skautingu

Skautské středisko 514.02 Štika Turnov si v červnu 2006 
připomíná  90  let  od  setkání  několika  terciánů  a  kvartánů 
zdejšího  gymnázia,  kteří   jako  první  vstoupili  na  skautskou 
stezku.  Pod  taktovkou  bratra  Ing.  Ladislava  Horáčka  tehdy 
v Turnově založili  skautskou organizaci. 

Skoro  polovinu  této  doby  nemohlo  být  skautské  hnutí 
veřejně  beztrestně  hlásáno.  Každá  změna  režimu,  každé 
„oteplení“,   nalezlo Junáky připravené. Bez ohledu na věk a soukromé záležitosti se 
vždy s ohromnou pílí a elánem pustili do obnovení činnosti, vyškolení rádců a vůdců, 
náboru  členů  a  zpravidla  i  nutného  budování  vlastní  klubovny.  V  roce  1990 
nastoupilo   83  činovníků  opět  do  služby.  Začínali  jsme  úplně  od  nuly.  Jen  díky 
zmíněné obrovské píli a vytrvalosti  se nyní můžeme chlubit areálem na Sokolském 
ostrově,  vybavením pro stálé stanové tábory a osobitými oddílovými klubovnami. 
Nové děti,  to nejdůležitější ve skautingu, přicházejí stále. Ti, kteří vyšli na skautskou 
stezku  po  jejím  opětovném  otevření  jako  děti,  vyrostli  a  jsou  těmi,  kteří  vedou 
skautskou činnost v Turnově dál. Tím nejvýraznějším a bezpochyby nejaktivnějším je 
bratr Tomáš Hocke – Podkovák, který si vzal za cíl realizovat neuskutečněný plán z 
minulého  kulatého  výročí,  vydat  skautský  sborník.  Spolu  se  sestrou  Martinou 
Štejfovou, za přispění oldskautů a pamětníků z celého junáckého střediska, sestavili 
Almanach  k 90.  výročí  založení  skautingu  v Turnově.   Jeho  vydání  předcházely 
hodiny a dny pátrání, pročítání a diskutování. Ucelené dokumenty o skautském dění 
neexistují.  Sepsání  dějin  je  takovým skládáním mozaiky  z velmi  malých  dílků  – 
zápisků  v kronikách,  článků  v dobovém  tisku  a  vzpomínek.  Konečné  dílko  není 
podrobným dokumentem o historii,  ale spíše výzvou k soustřeďování historických 
faktů a pramenů, k sepisování vzpomínek pro současnou a budoucí generaci skautů a 
skautek. Stále hledáme staré archiválie, které se týkají činnosti turnovských skautů a 
skautek. Oceníme, pokud nám kdokoli poskytne z pozůstalosti nebo své sbírky nějaké 
předměty, dokumenty  nebo fotografie, třeba jen  k okopírování. 

K výročí  se  sluší  oslavenci  pogratulovat.  Co  přát  turnovskému  a  nejen 
turnovskému skautingu?  Budoucnost! Budoucnost, ve které  konečně můžeme bez 
větších omezení dokázat víc a přesvědčit obyvatele České republiky, že Junák byl, je 
a stále bude organizací pomáhající realizovat tajné sny a plány o lepším světě, světě 
bez násilí, hrubosti, bez špatných činů. Především v dětech spí budoucnost, a právě 
ony to  budou,  kdo musí  pochopit,  že  vztahy mezi  námi,  přírodou a  okolím jsou 
nejdůležitějším a  nejvzácnějším pokladem,  který  na  Zemi  ukrýváme.  Teď nastala 
doba,  kdy  je  třeba  poklad  vykopat  a  začít  žít  z  jeho  nevyčerpatelných  zásob 
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porozumění, radosti z každého dne, lásky, upřímnosti a přátelství. Opravdoví skauti 
berou všechny věci z té  lepší, zajímavější stránky. Vědí, že skutečnost je jiná než 
sen.  A někdy může být  i  krásnější  a  zajímavější.  To však  pozná jen ten,  kdo na 
skautské stezce vytrvá. 

(z Almanachu čerpala Dita Veselá)
Tvůrčí cesta Jaroslavy Solovjevové

Ve  výtvarně  úrodném  prostředí  našeho 
města  žije  a  tvoří  více  než  půl  století 
skromná  umělkyně,  jejíž  samostatné  a 
skupinové  výstavy,  na  nichž  prezentovala 
své  malířské  a  grafické  artefakty, 
upoutávaly  vždy  osobitostí  a  precizností 
malířského a grafického projevu a svědčily 
tak o jejím výrazném talentu.

Jaroslava  Solovjevová,  roz. 
Zabloudilová,  která  dovrší  zanedlouho 
významné  životní  jubileum (nar.  24.  října 
1926),  pochází  z pražského Karlína.  Otisk 
vizuálních  zážitků  z dětství  a  dospívání  ji 
ovlivnil  natolik,  že  městská  scenérie  se 
natrvalo  stala  její  stěžejní  výtvarnou 
inspirací.

Vstup  do  poválečného  života  v letech 
1945 – 1948, kdy pracovala na Ministerstvu 
informací  v oddělení  vedeném  Adolfem 
Hoffmeisterem  a  setkávala  se  s mnoha 
významnými  uměleckými  a  kulturními 
osobnostmi,  ji  přiměl  k rozhodnutí 

absolvovat výtvarnou školu.
V složitém období 1945 – 1948, v němž studovala na pražské vysoké škole 

uměleckoprůmyslové,  měla  štěstí  na učitele  a výtvarné rádce.  Byla žačkou Emila 
Filly, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české moderní výtvarné kultury, a po 
jeho  smrti  v r.  1953  studia  dokončila  v ateliéru  monumentální  malby  u  profesora 
Antonína  Strnadela.  Na  UMPRUM  poznala  manžela  Jana  Solovjeva,  s nímž  po 
absolutoriu odešla do Turnova, kde trvale zakotvila. I on výrazně ovlivnil její tvůrčí 
vývoj.

Výtvarný projev  Jaroslavy Solovjevové intuitivně  souzní  s poezií  všednosti, 
která je tak blízká plebejskému charakteru naší národní kultury, a od 40. do 60. let 
minulého  století  nejen  ve  výtvarném  projevu,  ale  i  v dalších  uměních,  zejména 
v literatuře a filmu, dala vzniknout nepomíjivým hodnotám.

Celoživotní tematickou dominantou malířčina díla je městská scenerie, kterou 
nalezneme ve  všedních  motivech ze  zákoutí  pražské  periferie  Žižkova,  Karlína  a 
Libně  i  turnovských  uliček,  stejně  jako  v bizarních  dramatických  propletencích 
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domovních nástaveb a kouřovodů staré Paříže i ve vzorných věžích jejích chrámů, ale 
také v sošně klidných výsecích středomořské architektury. Tyto klíčové náměty její 
malířské a grafické inspirace svědčí o plném pochopení génia loci příslušného místa, 
ale i o zprostředkovaném vyjádření intelektuálních zdrojů jejího nitra – domovské 
příslušnosti,  hluboké  spřízněnosti  s francouzskou  výtvarnou  tradicí,  a  zároveň 
potvrzují, že kořeny naší civilizace vyrůstají ze středomořské kultury.

Monotematičnost  malířského  a  grafického  díla  Jaroslavy  Solovjevové  není 
stereotypní.  Dominantnost  střech,  komínů,  věžiček a  nástaveb se  stále  proměňuje 
v textuře obrazu, v změně barevnosti a v předivu linií.

Prostorová  kompozice  jejích 
obrazů a grafik vypovídá o autorčině 
nitru.  Převaha  vertikál  vyjadřuje 
směřování  vzhůru.  Věže,  střechy  a 
komíny  jsou  symbolem  završenosti, 
zatímco kouř je znakem plynutí. Tyto 
atributy  jsou  výrazem  uzavřenosti 
lidského  osudu,  ale  též  stále  se 
měnících  peripetií  i  jeho  směřování 
tam,  kam  nedohlédneme.  Expresivní 
pohled  na  objekt  z různých  stran  a 
úhlů,  proměna  barevných  valérů 
vypovídají  o  hloubce  malířčiny 
imaginace a svědčí o tom, že její oči a 
ruka  jsou  orgánem  jejího  srdce. 
Opravdovost a   neokázalost  této 
napohled útlé,  křehké, a přitom silné 
bytosti  vypovídají  o  její  umělecké 
poctivosti  a o hledání pevného místa 
v tomto  hektickém  světě.  Svědčí  o 
tom  i  tato  její  prostá  slova: 
„Přiznávám, že se mi do Turnova moc 
nechtělo. Jsem pražské dítě, zvyklá žít ve velkém městě. Ale následovala jsem svého 
muže, podle slibu ´kam ty půjdeš, půjdu i já´. Mé začátky v Turnově nebyly právě 
povzbuzující. Ale krajina i město samé mě začaly výtvarně zajímat. Ale stejně tak mě 
výtvarně  přitahovala  i  Praha,  Maniny,  Libeň  plná  továren  a  komínů,  žižkovské 
činžáky, zkrátka místa, kde jsem žila jako dítě velice šťastně. Bydleli jsme tenkrát ve 
starém  domě  na  rohu  ulice  Prvního  pluku  a  Křižíkovy,  přímo  proti  karlínským 
kasárnám známým i ze Švejka. Zastávka v Karlíně s železničním mostem, kudy jsme 
jako děti vklouzávaly do kouzelného světa Manin, kam jsme se chodily koupat. A pak 
se jednoho dne stal zázrak a já směla jet do Paříže, kde jsem pro sebe našla nové 
téma.  Francouzský  starý  dům s okenicemi,  komíny  a  mansardičkami.  ten  úžasný 
slepenec různých přestaveb a nástaveb kombinovaný krajkami nejrůznějších komínů, 
komínků  a  kouřovodů,  ve  které  se  přeměnil  typ  staré  římské  vily,  který  se  stal 
prototypem pro celé Středomoří od Portugalska až na Krym. A toto okouzlení mi 
vydrželo dodnes.“
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Potvrdily  to  v plné  míře  i  její  bilanční  výstavy  v Jičíně,  únorová  v Muzeu 
Českého ráje, která se stala ozdobou letošní turnovské výstavní činnosti, stejně jako 
přehlídky její  tvorby v Liberci  a  v Lomnici  nad Popelkou.  Přesvědčily  o  tvůrčích 
silách jubilantky, které se rozhodně nevyčerpaly.

PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.
Paní Ing. Marketa Brabcová, rozená Kinská, oslavila 100. narozeniny

Letošní  27.  leden  byl  pro  náš  pražský  ostrůvek  rodáků  a  přátel  Turnova 
mimořádným svátkem. Toho dne oslavila v kruhu své početné rodiny sté narozeniny 
naše dlouholetá členka paní Ing. Brabcová, turnovská rodačka a celoživotní ctitelka 
Českého ráje. Jako nejstarší pamětnice patří do zlatého fondu naší členské základny.

Vážíme si toho, jak v požehnaném věku pravidelně navštěvuje naše rodácké 
besedy a vytrvale se zajímá o turnovské kulturní dění. Její laskavý pohled prozrazuje 
duševní bystrost a svědčí o lidské moudrosti. Tam, kde léta vyryla své stopy ve tváři, 
byly  dříve  úsměvy.  Ty  dosud  jiskří  v očích  a  vyzařují  smysl  pro  humor  a  lásku 
k životu.

Naše  jubilantka se  narodila  jako nejmladší  z pěti  dětí  v domě svých rodičů 
Karla  a  Růženy Kinských v Riegrově  ulici  č.  44  (dnes  ulice  5.  května).  Zatímco 
nejstarší dcerka zemřela v ranném dětském věku, Marketce předurčily sudičky život 
dlouhý, láskyplný a bohatý na zážitky.

Jediný  bratr  Karel  Kinský  zakotvil  natrvalo  v rodném  domě  a  stal  se 
významným  turnovským  občanem,  uznávaným  malířem  a  grafikem,  městským 
kronikářem a nadšeným obdivovatelem rodného kraje. Na výraz úcty nazvalo město 
blízkou ulici jeho jménem.

Po  vychození  obecné  školy  ještě  za  Rakouska  nastoupila  Marketa  na 
turnovskou reálku. Strastiplná první světová válka pro ni skončila v pravou chvíli a 
naše dvanáctiletá studentka se probudila do exploze radosti 28. října 1918. Nadějná 
Masarykova  republika  jí  otevřela  zlatou  bránu svobody v rozpuku  mládí  a  krásy. 
Dětské  hry  vystřídal  sport,  především tenis  a  jízda  na koni.  V čerstvě založeném 
českém skautingu uplatnila svou vrozenou lásku k přírodě a smysl pro fair play.

Během studia na reálce poznala svého budoucího manžela,  velmi nadaného 
studenta Františka Brabce. Ten dostal stipendium na lyceum v Dijonu ve Francii a 
pak i na prestižní vysokou školu L`Ecole Polytechnique v Paříži.

Marketa Kinská odchází do Prahy studovat vysokou školu. V té době osiřela a 
v těžké situaci hledá únik ve studiu, které zakončuje titulem komerční inženýrky.

Po návratu Ing. Františka Brabce z francouzských studií  se za něj provdala. 
Oba  krátce  bydleli  a  pracovali  nejprve  v Praze  a  později  v Plzni.  V době  velké 
hospodářské krize ve třicátých letech odjeli oba do Francie, kde Ing. Brabec získal 
doktorskou stáž.

Řadu let, včetně druhé světové války, pak prožila v Plzni, kde její muž zastával 
významné postavení ve Škodových závodech. Tam se jí narodily i její dvě děti, syn 
Jiří a dcera Marketa. V jejich obětavé a úspěšné výchově naplnila svůj pravý smysl 
života.  V roce 1954 se rodina přestěhovala  do Prahy,  kde se Dr.  Ing.  Brabec stal 
profesorem Českého vysokého učení technického. V té době se jim podařilo získat 
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pozemek  na  stavbu  chaty  v Českém  ráji  (Skokovy).  Tam  pak  desítky  let  ráda 
pobývala a trávila šťastné chvíle v kruhu rozšiřující se rodiny. I dnes ve vysokém 
věku se sem v doprovodu svého syna ráda vrací, aby načerpala novou sílu do dalších 
let.

V současné  době  žije  paní  Brabcová  u  své  dcery  v Praze  –  Nebušicích 
obklopena  péčí  a  láskou  pozorných  rodin 

obou dětí a těší se z úspěchů a nadějného 
rozvoje svých 4 vnuků a 9 pravnuků. 
Spravuje  bratrovu  uměleckou 
pozůstalost a stále, jako celý život, se 

zajímá o kulturní dění. Není snad v tomhle 
klidném  rodinném  zázemí  recept  na 

dlouhověkost?
Vážená oslavenkyně,  stolistá růže na Vašem čele vás zdobí jak 

královnin diadém. Je to vzácný dar Matky Přírody, která se tak odměňuje jen 
svým nejvěrnějším dětem.  Přejeme Vám,  ať  ve  Vaší  péči  ještě  dlouhá  léta 
rozkvétá!

Z podkladů paní Ing. M. Kalouskové připravil František Kobosil

Nadace Praemium Bohemiae pokračuje

Památka  čestného člena Spolku rodáků a  přátel  Turnova filantropa  B.  Jana 
Horáčka  žije  v Českém  ráji.  Od  roku  2001  vždy  4.  prosince,  v den  narozenin 
mecenáše, jsou udělovány prestižní nadační ceny osobnostem, které se významným 
způsobem podílejí na rozvoji vědy a umění v České republice. Ceny se udělují na 
zámku Sychrově.

Také 4. prosince 2005 se konala slavnost udělení cen Praemium Bohemiae na 
Sychrově.  Ceny  udílel  předseda  správní  rady  nadace  Mgr.  František  Horáček, 
synovec zakladatele, a prof. ing. Bohumil Vybíral, CSc., z univerzity Hradec Králové. 
Ceny jsou navrhovány členy Akademie věd ČR, českou konfederací rektorů UK a 
Učenou  společností  ČR.  Hlavní  cenu  500 000  Kč  získal  prof.  PhDr.  František 
Šmahel,  DrSc.,  historik,  profesor  dějin  na  filozofické  fakultě  UK  Praha.  Je 
nejvýznamnější  osobností  české  historiografie  současnosti  a  historik  světového 
významu.  Za  komunizmu  byl  donucen  zanechat  vědecké  činnosti  a  řídil  v Praze 
tramvaje. Po roce 89 byl rehabilitován, vrátil se ke své práci a obdržel od prezidenta 
Havla vyznamenání „Za zásluhy“ jako zakladatel Nadace B. J. Horáčka.

Dále  bylo  finančně  oceněno  21  studentů,  vítězů  mezinárodních  olympiád 
v oborech matematika, fyzika, chemie, biologie a informatika, které se konaly v Číně, 
Mexiku,  Tchaj-wanu,  Polsku  a  Španělsku.  Mimořádnou  cenu  obdržel  Vlastimil 
Hrobař  za  zlatou  medaili  na  evropské  soutěži  Grand  Prix  Chimique,  student  stř. 
zdravotnické školy v Brně (20 000 Kč). Dva studenti obdrželi po 30 000 Kč, ostatní 
po 15 a 10 tisících (zlato, stříbro a bronz z olympiád).
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Vždy je s vděčností vzpomenuto 4. prosince, narozenin zakladatele filantropa 
B. J. Horáčka. Je příjemné zjištění, že Nadace Praemium Bohemiae bude pokračovat 
dál,  jak sdělili zástupci švýcarské společnosti, kteří  koncem dubna 2006 navštívili 
naše město a jednali se zástupci nadace. Bohu díky, že velké dílo českého podnikatele 
může pokračovat. Nikdy nezapomeneme!!!

Milena Šolcová

Květnové volby 1946

Před  60  léty,  v květnu  1946,  lidé 
přicházeli k volbám, aby zvolili své zástupce do 
zákonodárných  orgánů.  Téměř  nikdo  z nich  si 
nemyslel,  že  to  budou  na  dlouho  poslední 
demokratické  volby,  i  když  už  tehdy  se 
ukazovaly náznaky omezování svobody projevit 
své  politické  přesvědčení.  Na  sklonku  války 
bylo při jednání politických stran znemožněno, 
aby byla obnovena agrární strana, která se mohla 
stát velkým soupeřem komunistů v jejich snaze 
získat malorolníky.

Mnoho  starších  lidí  ještě  asi  pamatuje 
výsledky těchto voleb. Komunisty volilo v ČSR 
38%  občanů,  v českých  zemích  to  bylo  40 
procent.  Zajímavý byl  výsledek na  Slovensku, 
kde  s velkou  převahou  zvítězila  demokratická 
strana, která mimo jiné využila i náboženského 
cítění  slovenských  občanů  a  získala  61  procent,  zatímco  komunisté  pouze  30,5 
procent.

Poměrný  celostátní  úspěch  komunistů  vycházel  jednak  z poválečné  situace, 
kdy  vždy  nabývají  velký  význam  názory,  že  společnost  musí  nalézt  hluboké  až 
revoluční  změny.  Podstatnou  roli  však  sehrála  v masách  občanů  kampaň,  která 
populistickými sliby  dokázala  mnohého získat.  I  dnes  je  užitečné si  připomenout 
některé body, které obsahoval tehdejší program KSČ: Soukromý majetek těch, kteří 
ho nabyli poctivou prací, má být hájen, aby se podnikání řemeslníků a živnostníků 
zdárně rozvíjelo a netrpělo konkurencí zištných velkopodnikatelů. Řemesla a obchod 
musí kvést a jejich provozovatelům se musí dostat i spravedlivého ocenění. Má být 
zachováno úplné a ničím neomezované vlastnictví půdy, aby pracující rolník nikdy 
nemohl být vyvlastněn. Má být prosazována svoboda svědomí, bude nutné zajistit 
vzrůst  významu inteligence  atd.  Ať  každý posoudí,  jak  se  tento  program později 
dodržoval.

Volby  ukázaly,  že  k tomu,  aby  komunisté  mohli  získat  rozhodující  moc 
k ovládnutí  státních  institucí,  bylo  daleko.  Jejich  předpokládaný  spojenec,  strana 
sociálně demokratická, která získala 12 procent, měla silné pravicové křídlo, které 
spolupráci s komunisty nevidělo příliš růžově.
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Turnov  patřil  vždy  k městům,  v nichž  dosti  výrazně  převažovalo  pravicově 
orientované  zaměření.  I  ve  volbách  roku  1946  se  to  projevilo,  neboť  Turnov  se 
zařadil mezi města, kde komunisté byli výrazně v menšině. Celkem je volilo 1699 
občanů (26%), národní socialisté však získali  2597 voličů (39%). Ani dvě ostatní 
strany si nevedly špatně – lidovci měli 1258 hlasů (19%), sociální demokracie pak 
1004 (16%).  Tento výsledek přispěl  zřejmě k tomu,  že  město se v období  totality 
v pozdějším semilském okrese netěšilo zrovna velké přízni.

Ani v rámci okresu se neprojevila převaha voličů KSČ (KSČ 36% hlasů, nár. 
soc. 35%, lidovci 16%, soc. dem. 13%). Turnovsko patřilo v Čechách mezi okresy 
s nejtěsnějším rozdílem ve výsledku voleb.

Připomeňme  si  i  ty  občany,  kteří  tvořili  v oné  době  politickou  strukturu 
v Turnově a pracovali po volbách v okresních a městských orgánech.

Ve zvoleném Okresním národním výboru zastupovali KSČ Beneš, Loutchan, 
Mánková,  Jirůšek,  národní  socialisty  Pravoslav  Svoboda,  Fator,  Červa,  lidovce 
Sýkora, sociální demokraty Prudič. Předsedou se stal P. Svoboda.

Městské zastupitelstvo mělo 36 členů a bylo složeno z těchto občanů: za KSČ 
Beneš, Hrubá, Hertl, Krejčík, Havlík, Halenčák, Pelc, Rašín, Pírko; za lidovce Jahn, 
Kvapil, Miller, Prádler, Uchytil, Zímová, Souček; za soc. demokraty Juna, Hofman, 
Svoboda,  Bičík,  Slunečko,  Šusta;  za  národní  socialisty  Škopán,  Kocián,  Drašar, 
Bystrý,  Zakouřil,  Glosová,  Doležal,  Drbohlav,  Adam,  Havlíček,  Řehák,  Raisová, 
Černá a Šlesinger – předsedou se stal Jan Škopán.

Další  volby  se  měly  konat  už  v roce  1948.  Komunisté  zesílili  agitaci  a 
využívali  poválečného  rozdělení  Evropy,  které  naši  republiku  přisoudilo 
k východnímu bloku, vedenému SSSR. Přesto dosažení 51 procent bylo dost nereálné 
a  proto únorový převrat  připravený komunistickou stranou,  byl  pro ni  výhodným 
řešením.

Karel Louda a Dalibor Sehnoutka

Ze života Spolku rodáků a přátel Turnova

Počátek letošního roku jsme věnovali přípravě výroční členské schůze, která se 
podle rozhodnutí výboru konala v Hotelu Slávie v Hluboké ulici. Tradiční cestování 
do Sedmihorek by bylo zejména při nepříznivém počasí mohlo našim starším členům 
zabránit  v účasti.  Více  než  stovka  přítomných  na  této  schůzi  v rekonstruovaném 
turnovském hotelu prokázala, že spolek má pevnou základnu. Účastníky v krátkých 
projevech  pozdravili  vzácní  hosté:  Senátor  MUDr.  Jiří  Mitlener  a  člen  krajského 
zastupitelstva ing.  Tomáš Sláma. O výhledech Města Turnova v nejbližších letech 
promluvil starosta ing. Milan Hejduk a místostarostka PhDr. Hana Maierová. Přivítali 
jsme tu i zástupce jiných podobných spolků. 

Ve zprávě  o  naší  činnosti,  přečtené místopředsedou Josefem Pekařem, byla 
hodnocena spolková  činnost  jako standardní.  Přítomní členové zde také schválili 
doplnění výboru SRPT o Ing. Ivana Veselého z Daliměřic a Ing. Luboše Hlavatého ze 
Semil. Schválili jsme i doplňky našich stanov.
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V jarních  schůzích  výboru  bylo  mnoho  času  věnováno  přípravě  prezentace 
našeho spolku (současně s nosnými tradičními aktivitami Českého ráje,  ke kterým 
odedávna patří výroba šperků, zpracování českých granátů, bohaté kulturní zázemí a 
nově i rozvoj turistického ruchu) v Senátě ČR. Tuto složitou akci prosazoval hlavně 
autor  záměru  Ing.  Luboš  Hlavatý  po  lednovém vstupu senátora  MUDr.  Jaroslava 
Mitlenera  do  našeho  spolku.  Společně  s jednatelem  O.  Grundem  oslovili  vedení 
Výrobního  družstva  Granát,  Střední  umělecko-průmyslové  školy  (šperkařské), 
Obchodní akademie a Hotelové školy i vedoucí dětského pěveckého sboru Carmina 
při  turnovské ZUŠ.  Jednatel  Grund pro tuto akci  získal  i  písemný příslib  Správy 
Hradu na jednodenní zápůjčku kopií Českých korunovačních klenotů, které vytvořili 
turnovští  umělci.  V závěru  bylo  ke  spolupráci  přizváno  i  vedení  Města  Turnov. 
Ukázalo se však, že uskutečnění této neobvyklé akce naráží na rozdílné představy 
autorů a zástupců Senátu ČR a jednání bylo zatím odloženo na druhou část letošního 
roku.

Na  počátku  května  jsme  připravili  vycházku  na  hrad  Valdštejn,  kde  nás 
očekával kastelán Ladislav Koucký se zajímavým vylíčením všech změn, které na 
hradě v posledních letech nastaly.

Mnohé  naše  členy  překvapilo,  že  plánovaná  prohlídka  mladoboleslavské 
Škodovky,  muzea a  jeho depozitu,  se  nesetkala  s předpokládaným zájmem a byla 
zrušena. Rovněž byl zrušen pečlivě připravovaný celodenní výlet do Oybinu u Žitavy. 
V poslední chvíli jsme totiž zjistili, že na turnovském nádraží nebylo z provozních 
důvodů možné zajistit  deklarovanou výraznou slevu na  jízdné,  která  pro nás  činí 
takovou cestu přijatelnou. 

Pro naše členy i  veřejnost jsme v květnu v koncertním sále ZUŠ uspořádali 
besedu se známým akademickým sochařem a restaurátorem panem Jiřím Novákem 
(mj. tvůrcem kopie Braunovy Luitgardy na Karlově mostě v Praze a Jelínkových soch 
svatých na mostě u hradu Valdštejna).

Jednatel  O. Grund se dvakrát  zúčastnil  jednání  zástupců desítky podobných 
spolků a občanských sdružení ze severovýchodu Čech o možnostech širší spolupráce, 
které vyvolal pan Petr Pešek z OS Dědina v Tatobitech u Turnova. Jednatel Grund 
nás rovněž zastupoval při panelové debatě s představiteli politických stran v Liberci, 
kterou připravilo krajské vedení neziskových organizací.
Při  květnové  výstavě  o  zločinnosti  komunistického  režimu,  kterou  pro  veřejnost 
uspořádali  členové  Konfederace  politických  vězňů,  také  pomohlo  několik  našich 
členů, a to při dozoru i výkladu.

Stále vstřícný je vztah k Pekařově společnosti.  Také je potěšitelné,  že členy 
našeho spolku nacházíme na kulturních a vzpomínkových akcích; na řadě z nich se 
organizačně  i  spolupodílíme.  To  se  týká  zejména  Městské  knihovny  A.  Marka  a 
obětavé členky našeho výboru paní Evy Kordové.
V současné  době  se  dotváří  obsazení  a  programy  už  tradičních  letních  koncertů 
v kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále,  které  připravuje  naše  členka  paní  Antonie 
Kuchařová (viz samostatná informace v tomto čísle NT). 

Náš spolek i v tomto roce zastupovala při vítání nových občánků paní Marie 
Maixnerová.
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V roce 2004 převzal funkci předsedy spolku Dalibor Sehnoutka s výhradou, že 
ji bude vykonávat do doby, než se vytvoří podmínky pro zvolení nového předsedy. To 
se nyní stalo a do funkce byla zvolena  paní Marie Meixnerová. 

Současně  připomínáme,  že  aktuální  dění  ve  spolku  a  jeho  akcích  najdete 
v našich vývěsních skříňkách a také na internetových stránkách Města Turnova.

Společně se čtenáři se i dál těšíme na vaše zajímavé příspěvky. 
                                                                                   

Redakce – červen 2006.          
Letní koncerty

Vážení turnovští rodáci, vážení přátelé Českého ráje, vážení přátelé hudby,
rok se s rokem sešel a my si Vás opět dovolujeme pozvat na již pátý ročník letních 
koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Pátý ročník si  podle našeho názoru 
zaslouží také pět koncertů, takže tady jsou:

24. 6. 2006 Stalo  se  tradicí  zahajovat  pěveckým  sborem.  Tentokrát  se  poprvé 
v našem  kostele  představí  MUSICA  FORTUNA  z Turnova  se 
sbormistrem  Vítězslavem  Čapkem,  s pestrým  a  velmi  zajímavým 
programem  (Verdi,  White,  Bach,  Mozart,  Dawson,  Černohorský  a 
další).

15. 7. 2006 Naše pozvání přijalo ADAMUSOVO TRIO, ve složení Jan Adamus – 
hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová – housle, viola, Květa Novotná 
–  klavír,  cembalo.  Trio  založil  Jan  Adamus  v r.  1985,  soubor  se 
orientuje jak na hudbu barokní, klasickou, tak na hudbu romantickou a 
moderní (Haydn, Schubert, Smetana, Dvořák, Suk).
TENTO  KONCERT  S LASKAVOSTÍ  SPONZORUJE  INTERBUS 
PRAHA, S.R.O.

5. 8. 2006 Vystoupí  soubor  BAROQUE  QUARTET,  který  se  systematicky 
věnuje  interpretaci  vážné  i  jazzové  hudby.  Členové  jsou  aktivními 
hudebníky s bohatou zkušeností v oblasti vážné hudby i jazzu a budou 
hrát  ve  složení  Eduard  Spáčil  –  klavír,  Jaroslav  Šolc  –  flétna, 
altsaxofon, František Uhlíř – kontrabas, Milan Vitoch – bicí nástroje.
SPONZORY  TOHOTO  KONCERTU  JSOU  VÁŽENÍ  OBČANÉ 
MĚSTA TURNOVA, KTEŘÍ SI PŘEJÍ ZŮSTAT V ANONYMITĚ.

19. 8. 2006 Naše  pozvání  přijal  mladý  barytonista  JAKUB  PUSTINA 
s varhaníkem PAVLEM ČAPKEM. Oba jsou v Turnově v hudebním 
světě  známí  a  oblíbení.  V jejich  podání  uslyšíme  světové  písně  a 
známé operní árie.

2. 9. 2006 S letošním ročníkem se rozloučíme noblesně. Trumpetista DALIBOR 
PAVLOVIC  je  absolventem  pražské  konzervatoře  a  posluchačem 
pražské  AMU.  Varhaník  JIŘÍ  CHLUM se  narodil  v podkrkonošské 
Jilemnici. Hru na varhany studoval v Praze, ve Frankfurtu nad Odrou 
a  na  teplické  konzervatoři.  Na  programu  budou  skladby  Purcella, 
Bacha, Haendela, Telemanna, Brixiho a dalších.
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Všechny koncerty jsou v sobotu, začátky v 16:30 hod. Z Turnova je možné využít 
turistického autobusu s odjezdem od nádraží ČD v 15:30 hod., zpět z Hrubé Skály 
v 18:17 hod. Vstupné je jednotné minimálně 50,- Kč, děti do 10 let zdarma. Vážení 
přátelé, doufáme, že přijdete v hojném počtu a že si odnesete silné a krásné zážitky, 
na které budete dlouho vzpomínat.

Srdečně zve Hotel Zámek Hrubá Skála, Obecní úřad Hrubá Skála, Spolek rodáků a 
přátel Turnova.
 Šetřilovsko

V 28. čísle našeho časopisu Náš Turnov jste si jistě přečetli zajímavý článek 
paní PhDr. Jany Schejbalové o historii městského parku. K článku jsme dostali dopis 
paní  RNDr.  Marie  Kubíkové,  který  upřesňuje  údaje  o  vzniku  části  parku  zvané 
Šetřilovsko a seznámí čtenáře i  s rodem, jehož jméno je  trvale  vepsáno do mapy 
města.

„Šetřilové byli starým rodem rytců a brusičů, o němž doklady sahají do 17. 
století – starší byly zničeny požárem.

Pradědeček Václav Jan Šetřil  – rytec -  žil  v domečku pod silnicí v dnešním 
Šetřilovsku, bývalém Farářství. Tam se narodil i můj dědeček František Xaver Kašpar 
Šetřil.  Byl  jedním z deseti  dětí.  Domeček byl  darován muzeu v Turnově,  když se 
Václav Šetřil s rodinou přestěhoval do zakoupeného domu č. 333 vedle radnice.

F. X. K. Šetřil byl vyučený rytec a brusič drahokamů v Turnově. Jelikož se zde 
nemohl uživit, odešel se svým mladším bratrem Janem do Vídně.

Zde se usadil a oženil s Češkou Aloisií Mikšiovou z Polné, která byla ve Vídni 
zaměstnaná.  Měl  11  dětí,  z nichž  5  zemřelo  brzy  po  narození.  Dospělosti  se 
dožili    4  dcery a 2 synové. Starší František odejel do USA, kde se natrvalo usadil. 
Mladší Jan byl vyučen rytcem a brusičem, což nikdy neprovozoval, poněvadž byl 
vysoce nadaným muzikantem – houslistou. Přál si vystudovat konzervatoř, což mu 
otec zamítl. A tak hrával v různých kapelách a orchestrech, aby si vydělal.

F. X. K. Šetřil zemřel v roce 1921 ve Vídni a tím zaniklo v rodě broušení a rytí 
drahokamů, v čemž byl skutečným mistrem.

Jeho mladší bratr Václav Šetřil – stavitel – zakoupil Farářství. Když se rodina 
přestěhovala  do  města,  byl  pozemek  městu  darován,  čímž  bylo  umožněno  park 
prodloužit. Šetřilovsko není tedy darem spořitelny (jak jsem se v časopise dočetla), 
nýbrž stavitele Václava Šetřila.“

Upraveno z dopisu RNDr. Marie Kubíkové, (po matce Žofii poslední Šetřilové)

Omlouváme se
V minulém čísle  v našem časopise  zaúřadoval  tiskařský šotek.  Dlouholetým 

sponzorem  úspěšného  šachového  oddílu  není  František  Záluda,  ale  turnovský 
podnikatel pan František Zikuda. Chyba vznikla při přepisu jména z rukopisu.
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Dobové fotografie známé restaurace Na Šetřilovsku z ateliéru V. J. Linharta poskytl pan Míla Holas 
z Turnova.

Čtěte v článku Šetřilovsko.
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