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Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách města Turnova  

na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel Turnova. 

 

 

Aktuální informace o akcích spolku najdete také ve vývěsních skříňkách spolku v ulici  

5. května, v sídlišti u nádraţí a v ulici U Tří svatých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Pohled na Turnov z Výšinky (VS) 

 Nová rozhledna v osadě Milíře (JD) 

 

Milíře jsou součástí obce Rádlo v okrese Liberec. Rozhledna byla postavena 

v roce 2009 na místě zvaném Císařský kámen, 637 m. n. m. 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Veronika Sádlová 

Jaromír Ducháč 

Archiv Muzea Českého ráje 

 
 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
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Jubileum Našeho Turnova 
 

Letos vychází jiţ 40. číslo spolkového časopisu Náš Turnov.  Časopis vyšel poprvé 

v květnu 1991 a vychází pravidelně 2x do roka. Připravili jsme pro vás ukázky několika 

titulních stránek starších čísel časopisu pro porovnání. Postupně se měnil vzhled titulní 

stránky, původní černobílé obrázky se proměnily na barevné. Doufáme, ţe se kvalitativně 

mění i obsah čísla. Děkujeme všem, kteří během 

téměř 20 let pomáhali při tvorbě časopisu a 

pomohli tak zajistit jeho dlouholeté vydávání. 

Redakce 
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Projekt Čistá Jizera v Turnově 
 

Před více neţ rokem byla zahájena 

realizace projektu s názvem Čistá Jizera. 

Investorem celé akce je Vodohospodářské 

sdruţení Turnov, sdruţení měst a obcí, které 

vloţily do tohoto sdruţení vodohospodářský 

majetek kanalizace, vodovody, čističky), aby 

spojenými silami mohly o tento majetek lépe 

pečovat a aby toto sdruţení mohlo být 

předkladatelem různých ţádostí o dotace. 

Předsedou je Ing. Milan Hejduk, dalšími 

turnovskými členy správní rady jsou starostka Hana Maierová a Ing. Tomáš Sláma, člen 

rady města. V dozorčí radě pracuje místostarosta Ing. Pekař. 

V projetku Čistá Jizera se spojilo pět měst z okresu Semily, takţe podobná akce jako 

v Turnově probíhá i v Lomnici, Semilech, Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou.  Celkem tak 

bude investována částka převyšující jednu miliardu,  dotace z Evropské unie činí 550 mil. 

korun. 

Do Turnova putuje dotace ve výši 160 mil. korun, smlouva s vybranou firmou 

Eurovia , a.s. Ústí n. L. ,je podepsána na 258,5 mil. korun. Část z těchto prostředků ve výši 

45 mil. přidává město Turnov.  K tomu se rozhodli zastupitelé investovat v průběhu 

realizace částku ještě asi 30 mil. na zlepšení povrchů komunikací, chodníků, obnovu 

zeleně, výstavbu veřejného osvětlení v ulicích, kde probíhala stavba. Doba trvání: jaro 

2009 – podzim 2011. 

Vlastní vodohospodářská část obsahuje výstavbu kanalizace tam, kde dosud nebyla 

(např. Nudvojovice, Kobylka, Bukovina, Dolánky, Na Stebni, Durychov, Na Kamenci 

atd.), v dalších částech města je to rekonstrukce, na kterou navazují nové části kanalizace 

(to je především část města od ulic Skálova, Husova, Ţiţkova směrem k Hruštici, dále 

např. ulice Vejrichova a Tázlerova, 1. máje a další). Ve všech ulicích budou obnoveny 

povrchy. V mnohých především hlavních ulicích po stavbě následuje úprava povrchů 

podle nové projektové dokumentace. Zásadní změnu tak doznává např. ulice Skálova, 

nové dláţdění bude v ulicích Vejrichova a Tázlerova, nad rámec akce bude nový chodník 

v aleji Legií k Šetřilovsku, do Nudvojovic. S Libereckým krajem se podařilo dohodnout, 

ţe s pomocí fondů EU bude provedena zásadní přeměna ulice 5. května od Havlíčkova 

náměstí aţ na Hruštici (nový povrch, dvě kruhové křiţovatky, oboustranný chodník aţ k 

nemocnici atd.). Předpokládaná částka přesahuje 60 mil. korun, podíl města bude činit cca 

7 mil.  

Čistá Jizera je asi největší investiční akcí v historii města.  Pro Vodohospodářské sdruţení 

Turnov i pro vedení města a pracovníky MěÚ to představuje obrovské úsilí, aby bylo vše 

provedeno v dobré kvalitě a daném čase. Někdy se sice nepodaří vše tak, jak by mělo, lidé 

kritizují jednou bahno, podruhé prach či nepořádek na stavbě, komplikovanou dopravní 

situaci atd.. Věřím ale, ţe aţ bude vše skončeno, na to horší zapomeneme a výsledkem 

budou nejen moderní vodohospodářské sítě, ale i přeměněná významná část měst na 

dlouhé roky do budoucna. 

 PhDr. Hana Maierová 
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100 let organizovaného lyžařství v Turnově 

V r. 1910 se Lyţařský odbor SK Turnov stal členem Svazu lyţařů v Království 

českém jako 28. korporace v pořadí. První 3 skijácké kluby, ČSK Praha, ČKSS Jilemnice 

a ČSK Vysoké nad Jizerou, zaloţily z 

iniciativy Josefa Roesslera Ořovského 

v roce 1903 první lyţařský svaz na 

světě. Turnováci lyţili však určitě 

dříve, neţ se LO stal členem svazu. 

Svědčí o tom i první dochované 

fotografie turnovských lyţařů u Jizery 

z r. 1909. Můţeme se na ně podívat na 

1. straně klubové kroniky, o kterou se 

vzorně stará František Bursa. Ve 

staniční knize ČSK Praha z Benecka 

čteme zápis z 13. 12. 1909: „Josef 

Loutchan, t.č. předseda SK Turnov, 

učil se v potu tváře lyţařit a mazal 

jeden mazák za druhým.“ Turnovští 

lyţci měli své první klubové přebory v r. 1913 na Štěpánce v Příchovicích. Historicky 

prvními přeborníky klubu se stali dr. Lexa na 8 km, František Kraus ve skoku a O. Ţák na 

100 m. 

LOSK Turnov byl jednoznačně průkopníkem organizovaného bílého sportu ve 

středním Pojizeří. Jen málo „fajnšmekrů“ ví, ţe z turnovské lyţařské líhně vyšli 3 

olympionici, kuriózně byli všichni skokany na lyţích. V r. 1924 na 1. ZOH to byl Milda 

Prokopec, syn pekaře u malého mostu, výborný tenista a lyţař. Reprezentantem ČSR byl 

na olympiádě 1948 (16. místo) nedávno zesnulý Milda Bělonoţník, který za války v 

Turnově trénoval, závodil za SK a pracoval v továrně Františka Pospíšila, tehdejšího 

předsedy LOSK a náčelníka lyţařské ţupy. Třetím olympijským reprezentantem ve skoku 

na lyţích byl turnovský občan, rodák z Tisovky (Bělá), Zbyněk Hubač; ten začínal skákat 

na můstku u Zrcadlové kozy. V začátcích se o něj bafuňářsky starali pánové Liška, 

Cibulka a Hlůţe. Zbyněk závodil na třech olympiádách: v roce 1964 v Innsbrucku, 1968 v 

Grenoblu a 1972 v Sapporu, kde 11. místem na středním můstku prozatím uzavřel zimní 

olympijskou historii lyţařů z Turnova. 

Stoletá doba vyznavačů královského zimního sportu je protkána stopou sportovních, 

organizátorských i propagačních úspěchů. Niterně i půvabně si o nich můţeme listovat v 

klubové kronice. Legendární je lyţařská škola, letos po 40 letech jubilující. Za toto období 

naučila základům lyţařské techniky dvě generace kurzistů, kterých bylo jistě víc neţ  

10 000. Pro pamětníky zlaté éry skoků na lyţích stačí připomenout závody o Štít města 

Turnova ve 40. a 50. letech na kopaninském můstku, či čtyři ročníky závodů na 

kolečkových lyţích v letech sedmdesátých, které byly prvními v ČSSR. Musíme 

připomenout  účast turnovských běţců na lyţích v dorostenecké lize ČSR, kdy skončili na 

7. místě v republice, a to v době výsostných úspěchů Standy Henycha a Blanky Paulů. 

Turnovský klub vlastní a spravuje sportovní areálek ve Struhách s jedním z nejníţe 
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poloţených uměle zasněţovaných svahů u nás a tak poskytuje vyţití a spoustu radosti 

všem vyznavačům lyţí téměř v centru města. 

Aby tato kratičká reminiscence nebyla jen suchým výčtem milníků, připomeňme 

hlavní tahouny lyţování stoleté historie: František Pospíšil, Míla Kopal, Milan Kopal, 

Zbyněk Suk, Bořek Novák, Mirek Čermák. Těch jmen by vystačilo na několik fejetonů. 

Na závěr poslyšme úsměvný zápis z 28. ledna 1933 na Martinovce, kde v tu dobu dlela 

parta Turnovanů – M. Čermák, B. Tomšová, J. Hrazdíra, E. Wienerová, B. Hrazdíra, M. 

Škrdla, J. Hrazdírová, F. Pospíšil, A. Bubák. Sdělují: „Tři kluci se trhli z party, na 

Brádlerce hráli v karty, večer karbanili ještě a neznajíce krásu v proudy deště nořících se 

velehor, říkali mu kohinor. Hádali se potom všecky, kdo si vezme zítra necky.“ 

Veršovánka pokračuje další den: „Na stráni uţ rostou kvítka, Kolo šusem jede Jitka, Břetík 

za ní pospíchá, klistr mazal; však upíchá se, aby let svůj zvýšil. Však sotva ţe se boudě 

plíţil. Tak Kolo jede Břetík šusem, smrček má před samým nosem a omámen jsa letem 

divým narazil svým údem levým na záludnou … (roztrháno v textu). 

Všem příznivcům lyţařského sportu v Turnově volá „Ať to frčí!“ 

Aleš Suk, emeritní trenér turnovských běžců na lyžích. 
 

Motorismus na Turnovsku 

 

„My, trochu starší, si dobře pamatujeme na silniční motocyklové závody, které se 

tehdy jezdily přímo v ulicích města na takzvaném Károvském okruhu,“ napsal nám pan 

Jiří Maruška. Podle něj to bylo na počátku šedesátých let, 

kdy se zpravidla startovalo v Husově ulici a trať okruhu 

vedla okolo restaurace Karel IV. podél šetřilovského parku 

alejí Legií nahoru po silnici na Károvsko a přes Hruštici 

zase dolů k Turnovu. „Celé organizaci se mimo jiné 

věnoval pan František Svoboda. Většina Turnováků ho 

znala pod přezdívkou „Franta Ryba“, neboť prodával 

v Sobotecké ulici naproti sklenářství pana Macouna ryby. 

My se tehdy často dívali z oken našeho domu čp. 711, kde 

měl náš děda s babičkou řeznictví. Dole na křiţovatce u 

Bartůňků stálo vţdycky hodně lidí, a vlastně po celé trase, 

protoţe to byla tenkrát zajímavá podívaná. Pamatuji, ţe tu 

často jezdil pan Vitvar z nedaleké Nové Paky. Měl totiţ 

bezvadně seřízený motocykl značky Norton, a proto 

obvykle vyhrál. Jednou se stalo, ţe přibliţně v místě, kde má dnes Večerku pan Pavel 

Klaus a kde byl obchod pana Březiny, prorazil jeden závodník sklo výkladu. Proletěl do 

jeho krámu a octnul se i s motorkou přímo před pultem. Ty závody mi tady scházejí, 

protoţe lidé měli zajímavou podívanou a město z celé akce i dost peněz,“ vzpomíná pan 

Maruška. Několikrát se na tomto okruhu uskutečnily i závody automobilů, speciálních 

monopostů. Silnice ale byla poměrně úzká, předjíţdět se nechalo jen v některých místech, 

takţe pro náročnost se od nich brzy upustilo.  
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Motorismu se ale na Turnovsku dařilo i jinak. Toho času zdejší aktivisté pořádali 

také závody plochodráţních jezdců na pozdějším fotbalovém stadionu za Provazárnou, 

dnes Jutou. Zde se o přípravu mnohokrát staral turnovský pan Feštr. Na oválnou dráhu byl 

navezen hrubý písek, a škvára.  Mezi jednotlivými rozjíţďkami pak museli plochu 

traktorem, který vlekl břevno, pravidelně upravovat. Nám, klukům, se staly motoristické 

závody charakteristické vůní benzinu, do kterého mechanici přidávali ricinový olej. Ten 

byl vţdycky cítit uţ na dálku. Mnozí z nás si ještě vzpomenou na jména závodníků, jako 

třeba Rosák, Havel a Špinka. Přestoţe byla tenkrát tiskařská technika oproti dnešku velmi 

nedokonalá a pomalá, skoro vţdy byly k dispozici programy a startovní listiny.  Na závody 

organizátoři často zvali i letáky, které rozhazovali nad Turnovem z letadla.   

Zajímavé byly také závody automobilů do vrchu. Ty po šedesátých letech 

připravovali členové Automotoklubu Svazarmu na nedaleké Vyskeři. Trať vedla do 

pořádného kopce a pro mnoho ostrých a záludných zatáček byla technicky náročná. 

Několikrát si tuto trasu vybrali i pozdější organizátoři Rallye Vltava pro rychlostní 

zkoušku upravených cestovních automobilů. V počátcích „Vltavy“ tu jeli několikrát i 

turnovští. Pan Kosek s ruskou volhou a úspěšně i paní Doris Zimová s východoněmeckým 

wartburgem. Úprava silničních tratí však byla stále náročnější, bezpečnostní předpisy se 

zpřísnily, protoţe vozidla s výkonnějšími motory se stávala stále rychlejšími. Není divu, 

ţe všechny tyto závody se časem přestěhovaly na speciální tratě. 

Je zajímavé, ţe v Pojizerských listech nacházíme jiţ 16. září 1933 oznámení o 

přípravách „První ploché dráhy Českého ráje“. Podle programu se závodilo v kategoriích 

175 ccm, 350 ccm a 500 ccm. 11 cen hmotných a 2 peněţní věnovala firma JAWA. Dráha 

na stadionu byla pečlivě připravována a počítalo se, ţe 

závody budou mít spíše regionální rozsah, avšak do 

budoucna se očekával rostoucí význam závodu pro širší 

reprezentaci města.  

V té době měl motorismus v Turnově mnoho 

příznivců, z nichţ někteří byli členy Autoklubu 

Českého ráje. Autoklub uţ od roku 1931 pořádal 

(společně se Sokolem) automobilové a motocyklové 

„turnaje“ za účasti více neţ 1000 diváků. Zpráva 

v Pojizerských listech ze září 1939 uvádí mezi vítězi i 

Antonína Vitvara z Nové Paky, nezmiňuje se však o 

disciplinách. Jisté je to, ţe Turnov také podlehl 

motoristické horečce, která zachvátila stoupající mírou 

Evropu. 

 Dnes uţ můţeme jen čas od času, zejména za 

tmy, náhodně sledovat pirátskou jízdu nějakého 

motoristy, který nedbá na svoji i naši bezpečnost a 

profičí městem nedovolenou rychlostí. Proč ne? Většina z nás uţ stejně spí, a policisté 

dnes nestačí uhlídat své rajony. A tak někdy po ránu obdivujeme trosky vozidel a divíme 

se, jak se ty pomuchlané plechové krabičky na některá místa vůbec dostaly? 

 

Příspěvek pana J. Marušky zpracoval O. Grund  a D. Sehnoutka                                                   
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 Václav Čeněk Bendl Stránický 
 

Před sto čtyřiceti lety, 27. června 1870, zemřel v jihočeské Volyni turnovský rodák, 

kněz, spisovatel a překladatel, Václav Čeněk Bendl. Narodil se 24. října 1832 v rodině 

výběrčího daní, v místě 

označovaném „Pod Stránkou“ 

(odtud pozdější pseudonym 

Stránický - místo je dnešní 

Tázlerova ulice čp. 254). Jeho 

otec pro neshody s měšťany 

odešel s rodinou z Turnova 

v r. 1835 a putoval jako 

kancelářský opisovač řadou 

měst. Rodina, která ho 

následovala, měnila často 

místo pobytu, a tak Václav 

studoval na gymnáziích 

v Poděbradech, Jičíně, Praze a Litoměřicích. Přivydělával si kondicemi, rozvíjel svůj 

mimořádný jazykový talent (vedle nezbytné němčiny postupně zvládl ruštinu, polštinu, 

srbštinu, angličtinu a francouzštinu) a začínal se projevovat i literárně. V šestnácti letech 

zaloţil např. ručně psané studentské časopisy „Konvalinky“ a „Poupata“. Po ukončení 

středoškolského studia vedl nuzný ţivot literáta a ţivil se jako korektor a učitel jazyků. 

Patřil do okruhu přátel radikálního básníka Josefa Václava Friče a stýkal se 

s pronásledovanými a vězněnými odpůrci tehdejšího reţimu. Proto byl v roce 1855 

vykázán do Turnova, který byl jeho domovskou obcí. V důsledku několika milostných 

zklamání a neutěšené sociální situace vstoupil po roce do bohosloveckého semináře 

v Českých Budějovicích, kde byl v r. 1860 vysvěcen na kněze. Kaplanoval v Klatovech, 

Mirovicích a ve Volyni, kde onemocněl tuberkulózou, zemřel a je i pochován. 

Za necelých osmatřicet let ţivota Bendl vytvořil rozsáhlou literární činnost. Po 

studentských časopiseckých pokusech se v r. 1851 v Mikovcově Lumíru objevil jeho první 

překlad z polštiny. Jeho nejvýznamnějším celoţivotním překladatelským činem bylo první 

české úplné tlumočení Puškinova Evţena Oněgina, řady poem a dalších básní tohoto 

ruského velikána a jeho dramatu Boris Godunov. Z ruštiny přeloţil i Gogolova Revizora a 

z francouzštiny a němčiny další literární texty, například verše H. Heina. 

Bendl byl rovněţ osobitým básníkem a prozaikem. Přispíval do Lumíra, 

Humoristických listů, Lady Nioly a dalších časopisů. Oblíbený byl tehdy humoristicko-

satirický sborníček Rachejtle, jehoţ čtyři svazečky, které vycházely v letech 1854 – 1855 

v Jičíně, redigoval pod pseudonymem Fabián Čočka. Dodnes ţivé jsou jeho parodické 

prozaické humoresky na téma, jak se chovat při různých příleţitostech. Ve dvacátých 

letech minulého století na ně navázal i Jaroslav Hašek. Popularitu si získala i Bendlova 

povídková kníţka „Tatínkovy juchty“. 

Značně rozsáhlá tvorba lyrická byla inspirována lidovou poezií a osobní básníkovou 

zkušeností. Vyjadřoval v ní mj. hluboké otřesy po smrti milované dívky, která ho opustila 

pro jiného, a ze skonu svého otce. Niterný a vášnivý cit proţíval i ve vztahu k o dvanáct let 

starší Boţeně Němcové. 
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Spolu s mladým přítelem, medikem Hanušem Jurenkou, se v polovině padesátých 

let dostal do spisovatelčiny blízkosti. Byl téměř jejím denním návštěvníkem, učil ji rusky a 

ona ho vnímavě podporovala jak v literárních záměrech, tak i materiálně. V bytě 

Němcových pod Emauzy byla snad i redakce Rachejtlí. Spisovatelka do nich anonymně 

přispěla texty Kávová společnost a Výklad historie. Pod šifrou B+H+V (Boţena-Bibiana, 

Hanuš, Václav) společně v Rachejtlích publikovali Květinomluvu, která byla součástí tzv. 

Encyklopedie lásky. 

O obapolných literárních vztazích Boţeny a Václava svědčí vzájemná 

korespondence, která pokračovala i v době Bendlova pobytu v semináři a jeho kněţství, 

k němuţ jej přiměla. Němcová mladíka, který o svých literárních kvalitách leckdy 

pochyboval, v jeho úsilí podporovala a povzbuzovala. Václav Čeněk, který se do krásné 

spisovatelky zamiloval, ji vzýval v řadě rukopisných básní, z nichţ některé kvůli utajení 

psal azbukou. V úplnosti byly publikovány aţ v roce 1939, jednu ukázku z nich 

publikujeme v závěru tohoto příspěvku. 

Odhlédneme-li od této zajímavé Bendlovy ţivotní epizody, musíme doznat, ţe 

trvalý společenský význam má jeho úsilí překladatelské. Tlumočením podstatné části díla 

Puškinova i textů Mickiewiczových  posiloval tehdy slovanskou orientaci české literatury. 

Seznámení čtenářů s těmito díly světového významu tak předjímal pozdější překladatelské 

dílo Vrchlického a Sládka, kteří dokázali schopnosti češtiny vyjádřit literární klenoty 

z dalších světových jazyků, a dovršili tak literární proces národního obrození. 
 

      

 

 

 

     V to oko tvoje jasně ţhnoucí 

     tak rád bych věčně zrak svůj nořil 

     A tobě s duší mocně vroucí 

     se jak otrok věčně kořil 

 

                        Dovol mi sled tvých nohou líbat, 

                        z tvých očí blesky vyţehávat, 

                        tu orlem k hvězdám poletávat 

                        a v prchlé sny se opět ukolíbat 

 

                                                Dovol mi po tvém vzhledu touţit, 

                                                celý svět pestrých citů v sobě nosit, 

                                                rozkošně jásat a tvář slzou rosit, 

                                                 buď v ples či v bol se věčný hrouţit 

 

 

 

PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.  
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Kamenářský dům 
 

16. září 2010 Muzeum Českého ráje v Turnově otevře Kamenářský dům. Projekt 

začalo turnovské muzeum připravovat v roce 2002. Navazuje na rekonstrukci Skálovy 

ulice, která byla dokončena v roce 2001. V souvislosti 

s tím byla na společném jednání zástupců Městského 

úřadu a MČR Turnov otevřena otázka komplexního 

řešení areálu městského parku a muzejní zahrady, 

která s parkem sousedí. V připravovaném projektu 

byly zohledněny jak potřeby města (jedná se o 

památkovou zónu), tak potřeby muzea. Po 

opakovaných jednáních zástupců Města Turnov a 

MČR Turnov  došlo v roce 2006 s ohledem na záměry Města Turnov, Koncepci rozvoje 

MČR Turnov a v neposlední řadě na záměry Geoparku Český ráj, o.p.s. , k dohodě 

vybudovat tzv. Kamenářský dům partnerů Turnov a Idar –Oberstein. Před několika lety se 

podařilo obnovit kontakty mezi tímto německým městem (u hranic Lucemburska) a 

Turnovem, které přerostly v oficiální partnerství a plodnou spolupráci právě na poli, které 

obě města spojují, a sice zpracování drahých kamenů a šperkařství. Od roku 2004 

proběhlo jiţ několik výměnných výstav, tamější Fachschule zahájila výměnu studentů s 

turnovskou SUPŠ a z obou stran je patrná snaha po zintenzivnění spolupráce i na 

ekonomické bázi.  Nejbliţším plánovaným společným projektem je historický výzkum, 

který by měl zmapovat obchodní, technické a personální vazby mezi Turnovem a Idar-

Obersteinem v 19. a zač. 20. století, o nichţ zatím máme neúplné informace, přestoţe jsou 

nesporně bohatší, neţ se dosud ví a mohou být inspirativním příkladem pro budoucnost a 

konkrétním příspěvkem k evropské integraci. Tato pozoruhodná kapitola našich 

vzájemných vztahů si proto zaslouţí stálou prezentaci nejlépe ve formě stálé expozice 

oţivované tematickými pořady a dílnami přitaţlivými pro návštěvníky města, ale hlavně 

školní mládeţ.  

    Muzeum pro svůj projekt vybralo objekt, který by rámcově zapadal do památkové 

zóny města a měl své opodstatnění. Jedná se o rekonstrukci domu čp. 19, Havlíčkovo 

náměstí Turnov, který v roce 1975 musel ustoupit nové stavbě Telecomu. Podle dostupné 

korespondence Památkového ústavu v Pardubicích měl být tento objekt rozebrán a 

transferován do Dolánek u Turnova. Vzhledem k tomu, ţe se tak nestalo a objekt čp. 19 

byl zbourán, snaţí se muzeum tuto chybu alespoň částečně napravit postavením jeho 

repliky. Kamenářský dům bude vyuţit pro návštěvníky muzea jako stálá expozice, 

prezentující historické vazby partnerských měst Turnova a Idar- Obersteinu v oblasti 

zpracování drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství, tj. oborů, ve kterých obě města mají 

dlouhotrvající tradici. Současně s tím budou prostory slouţit pro interaktivní řemeslnické a 

výtvarné dílny, které muzeum realizuje ve spolupráci s veřejností a se školami všech 

stupňů a pro předvádění řemesel. Stálé místo bude v domě mít zlatnická a brusičská dílny, 

příleţitostně dílny řemeslnické. S ohledem na skutečnost, ţe Muzeum Českého ráje 

získalo v roce 2010 obsáhlou pozůstalost po paní doktorce Janě Scheybalové, otevře v 

prosinci roku 2010 v patře Kamenářského domu novou stálou expozici Český ráj J. V. 

Scheybala. 

Replika roubeného domu čp. 19 
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Stavba Kamenářského domu podle 

projektu ing. arch. Tomáše Hockeho z firmy 

Profes Projekt s.r.o. byla zahájena  1. června 

2009. Stavbu realizuje firma  INSTAV, s.r.o., 

finanční prostředky na realizaci stavby a 

expozice získalo MČR Turnov z ROP NUTS II.   

Projekt Kamenářský dům neřeší však 

pouze postavení vlastního objektu. V souvislosti 

s nově plánovanou expozicí bylo nutné řešit i 

vybavení depozitářů muzea. Muzeum Českého 

ráje v Turnově po dlouhou dobu citelně 

zaostávalo v oblasti prostorového materiálního i 

technického zabezpečení za ostatními organizacemi, coţ se negativně projevovalo 

v úrovni péče o sbírkové předměty. V roce 2007 proto zahájilo realizaci přístavby budovy 

depozitářů. Realizovaná přístavba dnes slouţí jako depozitář pro uloţení cca 50 000 kusů 

sbírkových předmětů, které byly do té doby nevhodně uloţeny mimo depozitní prostory. 

Zároveň zde bude umístěna studovna, ve které budou mít badatelé moţnost seznámit se 

formou prezenčních výpůjček nebo prostřednictvím  výpočetní techniky se sbírkovými 

předměty, které MČR Turnov spravuje. V souvislosti s tím byly z projektu Kamenářský 

dům prostory vybaveny vhodným mobiliářem, klimatizací a zabezpečovací technikou 

v souladu s poţadavky a platnými normami danými Zákonem o ochraně sbírek.   

PhDr. Vladimíra Jakouběová 

Rotštejn (ne)známý hrad v Klokočských skalách 
 

Devět kilometrů severovýchodně od Turnova, směrem ke stráţní hoře Českého ráje 

Kozákovu, aţ na samém okraji skalního města Klokočské skály, leţí romantická zřícenina 

hradu Rotštejn. Částečně zděná a částečně vtesaná do bloku čtyř pískovcových skal.  

Z kdysi mohutného hradu, zaloţeného ve druhé 

polovině 13. století, se do počátku třetího tisíciletí 

dochovalo velmi málo. Při pohledu z okolních skal jsou 

patrné zbytky hradního paláce a na první pohled také 

upoutají podivně „rozhozené“ pískovcové bloky po 

bývalém nádvoří. Více jak 500 let opuštěný hrad do této 

podoby „upravilo“ přirozené zvětrávání pískovcových 

skal spojené s opadem obrovských balvanů ze skalního 

masivu a také šikovné lidské ruce, které kámen z 

hradních zdí i části opadlých skal pouţily při stavbách 

chalup a domků v okolí. A tak zbylo torzo paláce a při 

patě skal takzvané hradní sklepy. Jak to tady ale vypadalo dříve? Při stavbě Rotštejna  

v polovině 13. století řemeslníci otesali skalní bloky, vytěţený kámen částečně poslouţil 

jako stavební materiál hradních zdí, dalším významným materiálem byla opuka z 

nedalekých lomů. Okolní lesy dodaly dřevo na roubené či hrázděné části hradu. Prstenec 

skal pravděpodobně přirozeně ohradil nádvoří, kde nebyla skála, umístili lidé hradbu a 

brány. Dnes se za doprovodu průvodce dostanete jedinou dochovanou hradní chodbou do 
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zvýšeného středověkého přízemí. Tady nechal hradní pán zřídit studnu a u ní černou 

kuchyni s mohutným komínem, proraţeným ve skále. Tak mohutným, ţe jej profesor 

August Sedláček ve svém popisu hradu Rotštejn  označil v roce 1895 za vstup do vyšších 

pater. Také ostatní části patra slouţily k hospodářským účelům, moţná jako obydlí 

sluţebnictva. Hradní pán s rodinou obýval horní patra, do kterých se vstupovalo po 

několika schodištích. Dnes se do obytných šlechtických pater můţeme dostat díky 

dřevěnému schodišti zhotovenému tesařským mistrem Miroslavem Hlubučkem ml. v roce 

2004. Tehdejší místnosti se zde dochovaly částečně vtesané do skály a po dřevěné 

nástavbě zde zůstala řada trámových lůţek a kapes v masivu skal. Podle některých 

odborníků byl po roce 1318 na Rotštejně vystavěn zděný kamenný palác. Přesnější popis 

příbytku je předmětem bádání, které neustále pokračuje. K hradu patřil také protilehlý 

skalní blok, nazývaný Junák či Orlí hnízdo. Slouţil jako věţ. Podle velkého mnoţství 

trámových lůţek lze předpokládat propojení této skály s hlavním hradem dřevěnými 

nástavbami, opřenými o dnes jiţ zřícené skalní bloky. Ve vlastní skále jsou dochovány 

tesané místnosti, vstup do stavení na vrcholu skály byl příkrým schodištěm skalní spárou, 

jehoţ stopy jsou patrné dodnes. V písemných pramenech se páni z Rotštejna objevují 

poměrně pozdě. Aţ v roce 1318, kdy Vok II. ţaloval více neţ 150 okolních šlechticů, ţe 

mu „ zboţí plenili a hrad vypálili“. Soudní pře se táhla do roku 1325, ale její výsledek není 

znám. Díky zachovalým listinám však dnes známe poměrně podrobně vsi ku hradu 

náleţející a máme i přehled o tehdejších šlechticích, ţijících v okolí. Kopii této listiny 

najdete na hradě Valečov. Hrad následující léta vzkvétal, jak dokazuje částečný soupis 

majetku, který zapsal v roce 1403 nový purkrabí Petr z Přívory. Uvádí mimo jiné 15 koní, 

23 krav, 100 ovcí, tři malé pušky, třicet kop šípů, dvě pánve na vaření piva, čtyři pivní 

kádě. Zachoval se také částečný soupis vsí tehdy k hradu patřících, například Klokočí, 

Smrčí, Volavec, Chutnovka, Prackov. V roce 1415 je zmiňována paní Ţofka z Rotštejna, 

která hrad prodala Ondřeji Paldrovi z Vařin. O tom, zda Rotštejn dobyla husitská vojska, 

nejsou záznamy. Mezi místními obyvateli a ve zdejších rodových kronikách je často 

zmiňováno: „Husité vypálili klášter v Turnově, seděli na Valdštejně a u rybníku pod 

Rotštejnem koně napájeli.“ Po roce 1433 však Rotštejn i vsi zcela mizí z písemných 

pramenů a počátkem 16. století je zmiňován „co hrad pustý“.  

Nové obyvatele získala zřícenina hradu v období třicetileté války, kdy se v ní 

ukrývalo prchající obyvatelstvo. To začalo v dutinách při patě skal a před nimi budovat 

provizorní příbytky. Postupně zde bylo, téměř jako hrozen pod torzem paláce, vybudováno 

pět usedlostí s chlévy. Tyto skalní místnosti vyuţívali vesničané z chalup přímo pod 

hradem ještě v polovině 19. století. Stopy po tomto sídlení jsou velmi dobře patrné dodnes, 

neboť tvoří turisticky atraktivní „labyrint“ v hlavním skalním bloku. Skalní příbytky jsou 

předmětem výzkumu, který provádí během roku 2010 doc. Gabriel. Dvacáté století 

přineslo Rotštejnu konzervátorské zásahy Klubu českých turistů, Okrašlovacího spolu v 

Klokočí a také zřícení značné části skal 1. dubna 1934 a následně 9. května téhoţ roku. O 

záchranu hradu se tehdy velmi snaţil profesor J. V. Šimák. Bohuţel neúspěšně. 

Další desetiletí pak přinesla zkázu v podobě lidí rozebírajících starý hrad co 

stavební matriál. Opuštěná zřícenina se stala oblíbenou kulisou filmařů. Hrad byl volně 

přístupnou stavebně architektonickou památkou. Změna nastala po roce 1987, kdy začal 

platit nový  památkový zákon.  Uţ o rok později se parta trampů začala o zříceninu hradu 

starat stejně jako o celou přírodní rezervaci Klokočské skály. Vše ve spolupráci s obcí 
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Mírová pod Kozákovem a Klokočí. Z party kamarádů se časem stalo občanské sdruţení 

Ochrana Klokočských skal, které se zúčastnilo pomocných a přípravných prací na 

opravách hradu a dnes památku provozuje na základě dohody s majitelem hradu, obcí 

Mírová pod Kozákovem.  

Správu hradu Rotštejn a provoz památky po stránce obsahové zajišťuji uţ 18 let já 

v úloze kastelánky, tedy styčného člověka mezi ,,neziskovkou“, obcí, okresním úřadem a 

nově Správou CHKO a krajským úřadem. 

Od roku 2006 je Rotštejn malým střediskem  ekologické a enviromentální výchovy. 

Došlo tak ke spojení zříceniny dávného panského sídla leţícího v přírodní rezervaci a 

vzdělávání a osvěty té nejširší veřejnosti. 

 

Na co se můžete letos těšit:     více na www.rotstejn.info 

 
21 - 27. června - Bylinková setkávání  
 s hradní paní o pěstování a pouţití koření a rozličných bylin od středověku po 21. století, soutěţ 

v poznávání nejen léčivých bylin 

1.7. - do 10. 7 – U mlsného rytíře  
 povídání o středověkém vaření 

10. 7. - 8. 8. - Dny svaté Markéty  
 hospodaření, pečení chleba ochutnávka, výrobky ze slámy … 

28. - 29. 8.  –  12. šermířské loučení s létem  
 kratochvilná taškařice se zpěvy a ukázkami šermířských soubojů 

24. 12. ve 13:00 -  9. Veselé hradní koledování 
  tradiční setkání s koledami, cukrovím a přáteli do cca 14:30 hod. 

 

Otevírací doba hradu Rotštejn v sezóně 2010 
červenec – srpen:  

       po – pá od 10:00 do 16:30 hodin 

       so - od 10:00 do 17:00 hodin, ne od 10:00 do 16:00 hodin 

červen a září pouze o víkendech:  

       so - od 10:00 do 17:00 hodin, ne od 10:00 do 16:00 hodin 

říjen – květen: 

       hrad uzavřen, výjimku tvoří oznámené akce 

 

Hana Talli Hlubučková, kastelánka hradu Rotštejn 

 

   Pověst o založení románského kostelíka v Mohelnici 

 
Vypravuje se, ţe v období křiţáckých výprav do Svaté země i v Čechách nebylo 

jediného mladého rytíře, který by byl netouţil zúčastnit se výpravy o osvobození Boţího 

hrobu v Jeruzalémě. Kdyţ se k výpravě roku 1147 přihlásil i český panovník Vladislav II., 

dodal si odvahy i mladý šlechtický synek, panic z hradu Zásadka, a předstoupil před své 

rodiče se ţádostí, aby mu dovolili táhnout s křiţáky. Rodiče však nechtěli ani slyšet, měli 

jen jeho jediného a matka vzlykala, ţe na výpravu mohou jít hlavně takoví, co nemají 

dostatek ţivobytí, on ţe má všeho dost. „Ne maminko,“ namítal panic, „to by nebylo 

http://www.rotstejn.info/
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spravedlivé, aby za osvobození Svaté země bojovali jen chudí. Vţdyť vy sama jste mě 

učila, ţe bez vůle boţí ani vlas z hlavy nespadne. Bude-li mi osud příznivý, vrátím se 

zdráv a nikdo mi nebude vyčítat, ţe jsem se vyhýbal bojům, 

k nimţ se druzí ochotně hlásili." „Mluví z tebe pravý rytíř, 

statečný a ke všem stejně spravedlivý," chválil syna otec, 

jemuţ se panicova odpověď líbila, a sám přesvědčil matku, 

aby synovi v odjezdu nebránila. 

  Křiţáckou výpravu však provázel nezdar jiţ od 

samého počátku. Jen část, ale mezi nimi i panic ze Zásadky, 

se probila aţ do Malé Asie. Tam je však císař i král nechali 

na pospas Turkům, sami nasedli na lodě a vrátili se domů. 

Opuštění křiţáci hynuli hladem, nemocemi a v krvavých 

bojích. V jednom boji byl zajat i panic ze Zásadky a 

odvlečen se stejně nešťastnými druhy do hradu mocného 

paši. Panicovi druhové byli brzy popraveni, pouze on sám, 

snad proto, ţe byl nejmladší, snad proto, ţe se sličný jinoch 

zalíbil pašovi, byl ušetřen a přidělen jako pomocník starému 

zahradníkovi. Naštěstí byl zahradník dobromyslný chlapík a 

byl by rád svému pomocníkovi nějak pomohl překonat těţké hoře. I začal svého svěřence 

přiučovat tureckému jazyku a sám se od něho zase učil češtině, aţ si docela dobře 

rozuměli a mohli porozprávět v obou jazycích. 

    Večer po práci sedával panic rád ve stinném altánku zahrady a hrával na flétnu, 

kterou si sebou vzal i na křiţáckou výpravu. Pašova dcera se zaujetím naslouchala 

líbezným tónům flétny a brzy si mladého zahradníkova pomocníka zamilovala. Přemluvila 

zahradníka, aby jim umoţnil tajnou schůzku s jinochem a stařec, který měl svého svěřence 

rád, tak učinil. Panic dojatý její laskavostí, jí vypravoval o své vlasti, o Zásadce i o 

rodičích. Pašova dcera to poslouchala jako krásnou pohádku. Tak se oba mladí lidé často 

tajně scházeli a našli v sobě zalíbení. Konečně dívka vidouc panicův stesk po domově, 

navrhla, aby společně uprchli do krásných Čech. A tak se také stalo. Jednou, kdyţ paša 

odejel opět do boje proti křiţákům, vydali se na cestu. Oba uprchlíci jeli dlouho, mnoha 

nebezpečím se cestou vyhnuli, a přece jen šťastně dojeli do Českých zemí a na hrad 

Zásadku. 

    Krásně, veselo bylo zase na Zásadce, kdyţ se dívka stala panicovou ţenou a 

zvláště, kdyţ se do roka mladým manţelům narodil mladý synáček. Jen jedinou měli 

starost, zda je nenajde rozhněvaný paša. A skutečně, kdyţ se paša dozvěděl o útěku své 

dcery s mladým zahradníkem, sliboval oběma pomstu a brzy se také za nimi vypravil s 

trestnou výpravou. Čtyři roky je marně hledal po všech krajích Evropy, aţ jednoho dne 

večer se s druţinou zastavil na nocleh v dubovém lese mezi řekou Jizerou a říčkou 

Mohelkou. V noci se zdál pašovi ţivý sen, viděl naproti svého noclehu hrad na skále a v 

něm svou uprchlou dceru. A skutečně ráno při rozednívání spatřil naproti na skalním 

ostrohu hrad, o němţ se mu zdálo v noci.  

    Na hradě jiţ dostali zprávu, kdo nocuje v dubovém lese, a umluvili se, jak 

rozhněvaného pašu přivítají a udobří. V té době roztomilému synkovi byli jiţ čtyři roky. 

Toho jiţ dávno před tím učili lásce a úctě k dědovi a tomu, jak jej přivítat, aţ jednou ze 

vzdálené země přijede. Kdyţ tedy ráno rozhněvaný paša stanul s trestnou výpravou před 
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hradem, vyběhl k němu přes spuštěný most chlapeček, který mu políbil ruku a vítal jej do 

hradu jako svého dědečka. V tu chvíli přešla pašu všechna zlost, uchopil hezkého vnoučka 

do náruče a radostně jej zulíbal. A pak jiţ přispěchali mladí rodiče a prosili pašu o 

odpuštění, kterého se jim také dostalo. 

    Paša pobyl několik týdnů na hradě Zásadka, a kdyţ se přesvědčil, ţe jeho dcera je v 

Čechách šťastna, odjel uspokojen a usmířen do své země. Na památku této události nechal 

paša na místě svého noclehu vystavět kostelík, který měl na své věţi aţ do nedávna 

turecký půlměsíc a v jeho zdivu je dodnes vytesána Turkova hlava. 

 

    TOLIK POVĚST - A nyní se pokusme vyhledat její pravdivá zrnka. Kostelík v 

Mohelnici nad Jizerou náleží k nejstarším stavbám v Čechách vůbec, neboť vznikl v 

polovině XII. století. Jeho románská stavba je natolik odlišná od ostatních, že se lidé 

domnívali, že je cizího původu. Víme však s určitostí, že pozdější majitel hradu Zásadka, 

Václav Budovec z Budova byl za svého mládí císařovým velvyslancem u tureckého sultána. 

Na jeho dvoře pobyl několik let a naučil se turecky. Nepravdivá pověst dokonce tvrdí, že se 

oženil s tureckou princeznou. Budovec sám rád v prostředí hradu Zásadka přebýval a 

možná, že na památku svého působení v Turecku dal na věž kostelíka místo kříže umístit 

půlměsíc. Zajímavé je, že půlměsíc byl až do roku 1926 i na domě pod hradem. A zřejmé 

spojení těchto skutečností dalo vznik naší pověsti. 

 

Vybráno z publikace: J.Folprecht (2000): Písně a báje z Českého ráje. 

 

Činnost spolku za první pololetí 
 

V prvním pololetí uspořádal výbor spolku několik akcí. Jelikoţ jste se nemohli 

všichni zúčastnit, přinášíme podrobnější informace o uskutečněných akcích. 

 

Valná hromada spolku 23. ledna 
 

 Hlavní akcí v lednu je příprava a konání valné hromady spolku. Letos se konala opět 

v restauraci Karel IV. Do prezenčních listin se zapsalo 95 členů a 10 hostů. Na zahájení 

schůze vystoupili ţáci ZUŠ pod vedením učitelky Šárky Lankové. V pracovní části 

přednesl předseda spolku Otakar Grund zprávu 

o činnosti, ve které konstatoval vcelku úspěšný 

rok, v němţ nejvýraznější akcí byla opět řada 

letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé 

Skále, připomínající kaţdým  rokem osobnost J. 

B. Horáčka. Jaromír Ducháč seznámil se stavem 

členské základny - v současné době má spolek 

401 členů, v Turnově bydlí 220, v Praze 89, po 

ČR 65 a v zahraničí 27 členů. Počet členů se 

udrţuje stále na dobré úrovni, ašak stále se 

nedaří rozšířit počet mladších členů. Dále 

vystoupil za praţskou pobočku Pavel Tyrychtr. Tato pobočka stále udrţuje kontakt 
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bývalých Turnováků s městem, pořádá besedy a jiné zajímavé akce. Zprávu o hospodaření 

přednesla hospodářka spolku Hanička Táborská. Zpráva potvrdila, ţe spolek si stále 

udrţuje přiměřenou finanční rezervu. Za revizní komisi přednesl zprávu její předseda 

Jaroslav Novotný. Čestnými členy spolku byli zvoleni Ing. D. Machaň a Miloslav Holas. 

Schůzi pozdravili i hosté: senátor PhDr. Jaromír Jermář, starostka Turnova PhDr. Hana 

Maierová, za Pekařovu společnost Jitka Petrušková a za spolek z Hodkovic nad Mohelkou 

p. Hanus. Diskusní poznámky se týkaly hlavně situace ve městě, nikoliv aktivit spolku, 

coţ je škoda. Schůze se zúčastnili i někteří sponzoři, kteří podporují koncerty váţné hudby 

na Hrubé Skále a bez jejichţ pomoci by nebylo moţné takovou akci pořádat. Na závěr 

schůze poděkoval předseda spolku Evě Kordové za moderování schůze. 

 

Pěší výlet do Rozumova 
 

Za příjemného zimního počasí se 10. ledna skupina rodáků 

vydala na pěší výlet do Rozumova a dál nad Průchody. Neodolali 

a vyzkoušeli i nově otevřenou hospůdku v opraveném domku, 

kde se v příjemně vytopené místnosti občerstvili. Pěší výlet jistě 

přispěl ke zlepšení fyzické kondice účastníků a poznání nových 

míst. 

 

Zájezd rodáků do Prahy 
 

V pátek 5. března se za chladného počasí vydalo přes 40 rodáků a přátel do Prahy. 

Zúčastnili se tentokrát i rodáci z Mnichova Hradiště. V Praze byla v plánu návštěva Senátu 

a návštěva výstavy Poklady muzeí Pojizeří. Senátor dr. Jermář připravil ještě návštěvu 

Luţického semináře a v době volna navštívili 

někteří rodáci výstavu na Praţském hradě, 

věnovanou T. G. Masarykovi u příleţitosti 160 

výročí narození. Před budovou Senátu nás 

očekával asistent senátora Jermáře s odbornou 

průvodkyní, která nám ukázala a zasvěceně 

popsala překrásné prostory Valdštejnského 

paláce. Protoţe byl den zasedání senátu, shlédli 

jsme i část jednání horní komory parlamentu a 

viděli v akci některé senátory.  Po návštěvě 

zasedací místnosti jsme navštívili výstavu, 

věnovanou muzeím Turnova, Mnichova 

Hradiště a Mladé Boleslavi. Zde nás i krátce pozdravil senátor dr. Jermář. Potom nás 

asistent odvedl do Luţického semináře, kde nám předseda Společnosti přátel Luţice 

přiblíţil méně známé stránky tohoto etnika a umoţnil prohlídku knihovny. Zde se s námi 

rozloučil i dr. Jermář, který má na vzkříšení společnosti velký podíl. Za mrazivého počasí 

jsme se po Starých zámeckých schodech vydali na Praţský hrad. Odměnou byly překrásné 

pohledy na Prahu. Navštívili jsme i výstavu Ţivot TGM na Hradě – všední i sváteční. 

Notně promrzlí jsme nasedli do autobusu a v pořádku dojeli do Turnova.  
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Beseda s turnovským šperkařem Jiřím Urbanem 

 

Ve středu 17. března v podvečer se sešlo přes 40 zájemců 

v přednáškovém sále Muzea Českého ráje, aby si poslechli turnovského 

šperkaře Jiřího Urbana, tvůrce kopie císařské koruny. V zajímavém 

vystoupení se dozvěděli o historii koruny, o náboţenské symbolice 

jednotlivých částí koruny i o problémech s výrobou kopie. Přednáška 

byla doplněna videoprojekcí, kde mohli sledovat postup výroby i 

porovnat originál s kopií. Přes určité potíţe s technikou se beseda 

vydařila a těšíme se na další podobné akce. 

 

Zájezd do Mohelnice nad Jizerou a Kláštera Hradiště -  24. 4. 2010 

 

Sobotní ráno přivítalo účastníky zájezdu krásným 

slunečným počasím. Tentokrát jsme vyrazili blízko Turnova, do 

malé obce Mohelnice nad Jizerou, kde je velice zajímavý 

románský kostelík z poslední čtvrtiny 12. století. Na místě nás 

jiţ očekával průvodce pan Košek, který zasvěceně pohovořil 

nejen o historii a současnosti kostela, ale i o zajímavostech 

nejbliţšího okolí. Všechny nás zaujala pověst o mladém 

šlechtici z blízkého hradu 

Zásadka, který si přivezl 

svou krásnou mladou 

ţenu aţ z Turecka. Další 

zastávkou byla obec Klášter Hradiště. Tam jsme 

nejprve navštívili kostel Narození P. Marie, který je 

ve velmi špatném stavu a bude vyţadovat velké 

investice. Ochotný mladý průvodce umoţnil 

zájemcům i výstup na věţ kostela a prohlídku 

zvonu. V půl jedenácté jsme se jiţ nedočkavě 

přemístili za bránu pivovaru, kde následovala exkurze do výrobních prostor. Příjemná a 

odborně zdatná průvodkyně nás seznámila s historií celého objektu a prošla s námi vše od 

spilky aţ po leţácké sudy. Nechyběla ani ochutnávka výborného piva v hlubokém sklepě 

pivovaru. Poněkud promrzlí jsme nasedli do vyhřátého autobusu a pokračovali do 

Mnichova Hradiště, kde v restauraci Pod zámkem 

nám místní rodáci zajistili oběd. Po chutném obědě 

nás zástupkyně místního spolku paní Barusová 

doprovodila do zámeckého parku a do kaple sv. 

Anny, kde jsme v lapidáriu shlédli historicky cenné 

originály pískovcových soch. Příjemně unaveni a 

plni dojmů jsme se v pozdním odpoledni vrátili do 

Turnova. Škoda ţe zájezd nebyl plně obsazen, určitě 

by se těm, co nejeli, velice líbil. 
 

Jaromír Ducháč 
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

 

9. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:30 hodin 
 

Vstupné 50,- Kč 
 

Doprava je moţná turistickými autobusy z Turnova. 

Odjezd v 15:20 hod od ţel. stanice – červená trasa, 

Zpět v 18:37 hod od zámku – ţlutá trasa 

Sobota 26. června  
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 

MUSICA FORTUNA 
Smíšený pěvecký sbor 

z Turnova se svými sólisty 

řídí V. Čapek 

Sobota 10. července  

 

MUSICA PUELLA 

 
Pěvecký sbor absolventek 

konzervatoře Teplice, 

umělecká vedoucí 

 Eva Zemanová 

Sobota 24. července  

 

ADAMUSOVO TRIO  

Praha 

 
Jan Adamus hoboj,  

Jitka Adamusová housle,  
Květa Novotná klavír,  

Sobota 7. srpna  
 

JAKUB PUSTINA 
Baryton 

OLGA JELÍNKOVÁ 
soprán 

doprovází 

Richard Pohl 

Sobota 21. srpna  

 

SDRUŽENÍ 

HLUBOKÝCH ŽESŤŮ 

 
České filharmonie 

Praha 
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