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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. 

 

 

Fotografie z akcí spolku jsou k dispozici na internetové adrese www.srpt.rajce.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Podzimní Trosky (JD) 

 Valdštejn v zimě (JD) 

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč (15) 

Otakar Grund (1) 

Zbyněk Melich (1) 

        Milena Šolcová (2) 

        Ivan Veselý (1) 
 

 
 

 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.srpt.rajce.net/
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA SLAVÍ 20 LET  

 

 

Ve čtvrtek 11. října 1990 se sešel přípravný výbor tvořený Miloslavem Kopalem, Alešem 

Svobodou a dalšími 18 pozvanými, aby připravil zaloţení Spolku rodáků a přátel Turnova, 

který by navázal na Spolek turnovských rodáků, zaloţený ve 20. letech v Praze z popudu 

historika Josefa Pekaře. Přípravný výbor zvolil představenstvo, navázal spolupráci 

s Městským úřadem, začal pracovat na stanovách spolku a jeho programu. V krátké době 

měl spolek jiţ 150 členů. 

 
Ustavující schůze 12. prosince 1990 

v zaplněném městském divadle v Turnově  

obnovila činnost spolku. 

 
V sobotu 12. ledna 1991 se konala první valná hromada spolku v restauraci Na Výšince 

a na ní byl zvolen předsedou MUDr. Jiří Šolc. Ve výboru spolku pracovali Aleš Svoboda – 

jednatel, Dáša Jandová – matrikářka, Milena Stelzigová – pokladní. Dalšími členy byli 

Milena Šolcová, Vlasta Jansová, František Novák, Irena Šídová, Josef Kreysa, Karel 

Zelený, Jindra Broţ a Karel Knop. Návrh na členské legitimace vypracoval Zbyněk Suk. 

Spolek začal vydávat časopis Náš Turnov. Redakční radu tvořili E. Hubička, K. Knop, F. 

Novák, Z. Suk a J. Zajíc. První číslo vyšlo v květnu 1991. 

 

V dubnu 1991 navštívili členové výboru praţské členy spolku organizované dr. Bukvicem a 

vyzvali je ke spolupráci. Praţští rodáci slíbili účast na připravovaném sjezdu rodáků. 

 

Na 21. – 23. června připravil výbor sjezd rodáků. 

 

Sjezd byl zahájen v pátek večer setkáním rodáků v městském divadle, kde byl připraven 

kvalitní kulturní program. Další den pokračoval sjezd na Dlaskově statku a v neděli byl 

zakončen na zámku Hrubý Rohozec. Současně probíhala ve škole ve Skálově ulici výstava 

prací turnovských umělců i amatérů.  

 

Práce spolku pokračovala i v dalších letech. Snad kaţdý vzpomene na sbírku pro obnovení 

kašny na náměstí, kterou inicioval J. Kreysa, na další sjezdy rodáků, na kaţdoroční 

koncerty váţné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, na poznávací zájezdy a další 

akce. 

 

Pro připomenutí otiskujeme článek ţákyně 6. třídy základní školy věnovaný rodákům a 

rodáctví přednesený v městském divadle při příleţitosti sjezdu rodáků a přátel Turnova. 



Časopis Náš Turnov č. 41 – prosinec 2010, strana  4 
 

Eva Hrdinová:  RODÁCI  

„Napsala ţačka základní školy, která jiţ tehdy (r. 1990) několik let psala do novin. Její 

vystoupení v městském divadle při příleţitosti sjezdu rodáků a přátel Turnova bylo opravdu 

originální a udělalo tu správnou tečku za celým večerem“ napsal tehdy do kroniky spolku 

Mirek Išuta Haken. 

 

Rodáci - to jsou lidé, kteří se 

někde narodí, někam odejdou a něco 

vykonají. A pak myslí na návrat. 

Vezmou si lepší šaty, nasadí důleţité 

a slavnostní tváře a nové klobouky. 

Pak chodí náměstím, mluví a koukají 

a jsou okukováni. 

Aţ já budu rodačka, budu se vracet 

do Dolánek k paní Ábelové. V jejím 

starém mlýně čas bublá jako voda v 

bezedné studánce. Nejdříve paní 

Ábelová spráskne ruce nad 

návštěvou, pak otře zástěrou stůl. 

Nasype pro sýkorku drobky rohlíků a 

pro nás drobky povídání. Třeba 

pověst o vojákovi, co ho spolkla 

bezedná voda. Nebo si moţná vylezu 

na pec, budu drbat kocoura za ušima 

a v teplém vrnění si s paní Ábelovou 

zazpíváme. 

Neţ se stanu rodačkou musím 

vyrůst a odjet. Třeba do Afriky. 

Najdu si kousek ebenového dřeva, 

nebo perlu ukrytou v mušli. Budu si 

kreslit do vlhkého písku. Co tam 

budu všechno podnikat to ještě 

přesně nevím. Také bych chtěla vytesat sošku podobnou malé mořské víle, nebo napsat 

krásnou kníţku pohádek. To ještě nevím, čím budu, ale rodačkou určitě. 

Obléknu si sváteční šaty, co se nosí jen k doktorovi, nebo do divadla, namaluju si 

rtěnkou slavnostní obličej a obuju boty s podpatky. S vysokými. Takové podpatky nosí paní 

učitelky a důleţitě s nimi ťukají. Alespoň mě paní Ábelová uslyší aţ k ní přiklapu do 

mlýna. 

Ale ti nejvýznamnější rodáci nemusí shánět lepší šaty ani obličeje, protoţe uţ lidé 

okukují pamětní desky na jejich rodných domech. 

Uţ jsem viděla hlavičku pana profesora Patočky, desku paní Abigail Horákové a 

pomník pana Metelky. Škoda, ţe se nemohou tihle rodáci podívat do Turnova. 
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ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA TURNOVA  
 

 

 
 

 

 

Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.  
 

 Ocenění „Čestný občan města Turnova“ převzal dne 14. října 2010 na slavnostním 

shromáţdění na Střelnici prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., 

turnovský rodák, člen spolku rodáků, světově proslulý vědec 

v oboru mostních konstrukcí. Působil na mnoha zahraničních i 

našich univerzitách (v současnosti v Praze, Brně, Liberci), byl 

spoluorganizátorem oborových sympozií a ředitelem několika 

mezinárodních škol a kurzů. Jeho rozsáhlá činnost byla oceněna 

mnoha vyznamenáními doma i v řadě cizích zemí. Výčtem jeho 

jednotlivých aktivit bychom mohli vyplnit ještě několik dalších 

řádků. Znalci oboru připomínají i jeho rozsáhlou činnost v praxi. 

 S panem profesorem jsem se setkal několikrát, poprvé 

před 5 lety, kdy jsme připravovali pro náš časopis připomínku 

75. výročí jeho narození (č. 31 Náš Turnov). Setkání nebylo 

mnoho, kaţdé bylo velmi srdečné a pro mě nezapomenutelné. 

Obdivoval jsem vţdy jeho široký i hluboký přehled v oblasti politické a ekonomické 

problematiky, v němţ se zračily jeho bohaté znalosti i zkušenosti podloţené jeho téměř 

celosvětovým působením. Jeho zájem se zaměřoval však neméně k ţivotu rodného města, 

Českého ráje, zabíhal i do oblasti kulturní a sportovní. Bylo zřejmé, ţe jeho úsudky jsou 

zaloţeny na hlubokém promýšlení problémů, na schopnosti upřesňovat své postoje 

posouzením nových podnětů. U mnoha lidí vynikajících ve svém oboru pozorujeme občas 

sklon hodnotit skutečnosti pouze ze svého předem daného stanoviska. Diskuse s panem 

profesorem jsou něčím jiným. Jsou vedeny snahou pochopit stanovisko druhého a zamyslet 

se nad jeho byť třeba jen částečnou platností. 

 S panem profesorem jsem se na Střelnici setkal bohuţel jen krátce po delší době. 

Z jeho pohybu, tváře, očí vyzařovala ta stálá aktivita, hluboký zájem o vše kolem, 

optimismus nad vývojem ve světě přes všechny ty záporné jevy, které pociťujeme. Několik 

minut stačilo, abych poznal, ţe ho nadále provází důvěra k vlastním schopnostem působit 

nadále ve prospěch společnosti. Asi většina lidí se domnívá, ţe v 80 letech je aktivní část 

ţivota člověka téměř ukončena. Věřím, ţe pan profesor Miroslav Škaloud takto nepřemýšlí. 

Ţije v kaţdodenních úvahách – co udělám zítra, za týden..? 

  

Popřejme mu, aby toho bylo ještě hodně.         Dalibor Sehnoutka 
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RNDr. Ivan Šolc, CSc.  
 

Ivan Šolc se narodil 20. května 1927 v rodině známých turnovských lékařů. Po 

maturitě na turnovském gymnáziu studoval na Karlově univerzitě v Praze aplikovanou 

fyziku a astronomii. Zde také získal titul kandidát věd. 

Jako student třetího ročníku univerzity byl poţádán, aby zaloţil piezoelektrickou 

laboratoř v tehdejším Výzkumném ústavu pro elektrotechnickou fyziku. Zde mu bylo 

později doporučeno pokračovat v dalším studiu. Znalost problematiky 

krystalových oscilátorů a krystalové optiky dovedl Ivan vyuţít k návrhu 

originálního úzkopásmového filtru (který nazval řetězový) v světové 

literatuře se nazývá „Šolcovým filtrem“. Toto unikátní zařízení, kde 

bylo nutno zvládnout jak sloţitou teoretickou, tak neméně obtíţnou 

technologickou část realizace filtru, záhy proslavilo turnovskou výrobu 

přesné optiky po celém světě. Odměnu za tento patent v roce 1953 (po 

měně) ve výši 100 tisíc korun Ivan věnoval právě budovaným domům 

pro staré občany. 

Ivan po návratu z praţských studií začal pracovat v tehdejším 

turnovském Výzkumném ústavu monokrystalů a turnovským pracovištím zůstal věrný 

navţdy. Od roku 1960 působil v n. p. Dioptra a od roku 1970 v Optické dílně 

Astronomického ústavu ČSAV, která nyní spadá pod Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Ve 

VÚM Ivan navrhl originální kolorimetr, který bylo moţné vyuţít k vyhodnocení ozáření 

dozimetrů, jeţ ústav řešil. Tím významně přispěl k budoucí výstavbě a rozvoji podniku 

Monokrystaly Turnov. Odměnu za patent vyhodnocovacího přístroje Ivan věnoval městu 

Turnov, část této sumy pak byla pouţita k výstavbě hvězdárny na Vrchhůře.  

Velmi plodné období Ivanovi nastalo po jeho nástupu do Dioptry. Kromě odborného 

dohledu nad výrobou vyhodnocovacího dozimetrického přístroje, podle jeho patentu, tu 

zaloţil dílny pro výrobu přesné optiky. Zde se realizovalo mnoho typů jím navrţených 

polarizačně interferenčních úzkopásmových filtrů, pouţívaných hlavně pro pozorování 

chromosféry Slunce na profesionálních světových observatořích. Takové filtry byly také 

instalovány jak na sovětských druţicích, tak prostřednictvím švédské akademie věd i na 

druţicích USA. V Dioptře Ivan uskutečnil rozsáhlé teoretické výpočty optimálních 

brýlových čoček. Čočky, navrţené touto metodou, byly následně prosazeny do výroby 

v zemích celého východoevropského bloku. Teoretické návrhy dr. Šolce v oblasti optiky 

přispěly významnou měrou k tomu, ţe byly v letech 1968-70 postaveny nové budovy n. p. 

Dioptra. V tomto podniku pak byly pod Šolcovým vedením realizovány rozsáhlé práce ke 

zhotovení optiky čerenkovských detektorů, pouţívaných na synchrotronech v Serpuchově a 

v Dubně. Následně Ivan vyvinul metodu výroby galvanoplastického kopírování unikátních 

zrcadlových objektivů pro rentgenovou oblast záření. Ty byly vyrobeny v Optické dílně 

Astronomického ústavu v Turnově, kde Ivan od roku 1970 aţ do odchodu do důchodu 

pracoval. Tyto atypické objektivy umoţnily první vědecké pozorování vesmíru 

v rentgenové oblasti spektra z druţic Interkosmos.  

Nutno se ještě zmínit o tom, ţe Ivan vţdy pomáhal sklářství a biţuterii, tedy oborům, 

ve kterých na Turnovsku pracuje velké mnoţství lidí. Z jeho mnohých realizovaných 

výstupů lze jmenovat například optimalizaci šperkového výbrusu, návrhy nových typů 

tenkovrstvých náparů, spojování kapilár teploměrů, měření hodnot balotiny či konstrukci 
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silničních odrazek. Jeho více neţ 200 vědeckých prací je originálních a inspirujících. Ivan 

je autorem dvou desítek patentů a svými nápady pomohl nezištně mnoho úkolů vyřešit. Byl 

také školitelem několika aspirantů. V nedávné době napsal několik zajímavých kníţek, 

popularizujících fyzikální problematiku a několik obdobných kníţek připravil k tisku. 

Ivan svou dobrou radou dokáţe významně přispět k tvorbě nových hodnot. Tak se 

například účastní řešení našeho současného pracoviště, ze kterého se od 1. 10. 2010 začalo 

budovat moderní centrum TOPTEC, turnovské centrum optoelektroniky,  nákladem 175 

milionů korun. 

Doktor Šolc je člověk s velmi širokými znalostmi a odborným přehledem. Své 

vědomosti uplatnil nejen ve fyzikální problematice, ale například i v oblastech datování 

paleolitu, v antropologii, lékařství, malbě, sklářství a biţuterii. Kromě toho, vedle své 

odborné práce, dlouhá léta vedl mládeţ jako cvičitel v Sokole, nebo v radioamatérském 

krouţku. Mnoho let také zpíval v turnovském pěveckém sdruţení Antonín Dvořák, hrál na 

kontrabas v Matlasově Podkrkonošském symfonickém orchestru i dalších tělesech.  

Ivan téţ vykonal státní zkoušku z astronomie a často se touto oblastí fyziky zabýval. 

Pro astronomii realizoval nejen různé modifikace svých unikátních filtrů, ale navrhl a 

vytvořil celou řadu dalších speciálních přístrojů. Vţdyť také za úspěchy na tomto poli byla 

po něm pojmenována planetka „Šolc“, kterou po Ivanovi nazval její objevitel doc. dr. 

Antonín Mrkos a ocenil tak vzájemnou dlouholetou spolupráci. Ivan má téţ zásluhu na tom, 

ţe ve vesmíru můţeme pozorovat planetku s názvem našeho města, Turnova, která byla téţ 

objevena dr. Mrkosem.  

Za svůj celoţivotní přínos v technických vědách byl dr. Ivan Šolc v roce 2007 oceněn 

Akademií věd ČR medailí Františka Křiţíka. Šlo o velkou poctu – toto byla teprve třetí 

takto udělená medaile.  

Ivana jsem poznal v roce 1960 jako ţák maloskalské základní školy, kdyţ spolu se 

svou manţelkou Dášou zaloţil a vedl astronomický krouţek. V něm jsme se dozvěděli 

zajímavé údaje o vesmíru. Pod vedením Dáši a Ivana jsme často navštěvovali blízké okolí 

při večerních pozorováních. Mnohé soboty a neděle pak členové krouţku jezdili na výlety 

na Kozákov, na Jizerku, do Krkonoš či na hvězdárny Petřín, do Hradce Králové a do Úpice. 

Ivan dovede své rozsáhlé znalosti z mnoha přírodovědných oborů vynikajícím způsobem 

předávat a tak byl maloskalský krouţek velmi populární a úspěšný. 

V současnosti se Ivan hlavně věnuje náboţenství. V Alšovicích, kde ţije, upravil 

starou driketu na českobratrskou modlitebnu. Rád zastupuje svou nemocnou manţelku, 

českobratrskou farářku, a mezi příchozí dokáţe vnést klid a pohodu. 

Ivan si na slavnostní zasedání Městského zastupitelstva města Turnova pro své 

ocenění nepřišel. Cítil se nemocen a tak paní starostce zaslal dopis, ve kterém svou neúčast 

vysvětlil. Ocenění si pak osobně převzal z rukou místostarosty pana ing. Jaromíra Pekaře 

dne 19. října 2010 v prostorách svého bývalého pracoviště v Turnově. 

Jsem přesvědčen, ţe ocenění „Čestný občan Turnova“, udělené RNDr. Ivanu Šolcovi, 

CSc., bylo předáno do správných rukou. Člověku skromnému, čestnému, odborníkovi, 

který svou prací město Turnov proslavil u nás i v zahraničí. 

Ivan je nyní v péči chirurgů jablonecké nemocnice a proto mu přeji i jménem všech 

spolupracovníků a známých především brzké uzdravení a ještě mnoho dalších let pevného 

zdraví.     

 Dr. Zbyněk Melich, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i,  vedoucí pracoviště Turnov 
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Mrkáček Zdeněk  
 

„Cenu města Turnova“ letos převzal RNDr. Zdeněk Mrkáček 

 

V Turnově uţ dobře známý ochranář přírodního bohatství Českého ráje, milovník 

všech ţivých tvorů, zejména pak pokračovatel dosud 

nedoceněného odkazu doktorů Jiřího a Ivana Šolců, Miloslava 

Pojkara, Jana Knoba a mnoha dalších, RNDr. Zdeněk Mrkáček, 

letos na říjnovém slavnostním zasedání městského zastupitelstva 

převzal prestiţní Cenu města Turnova. 

Zdeněk Mrkáček se narodil 11. dubna 1956 v Nymburce, 

základní školu a rok Lesnického odborného učiliště absolvoval 

v Lomnici n. Popelkou a Střední lesnickou školu v Trutnově. 

V roce 1981 vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze 

biologii se zaměřením na zoologii. Po roce vojny v Martině 

nastoupil do Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově, kde dodnes pracuje 

jako zoolog. I přes širší záběr činností, do kterých od mládí patří sport, později i působení 

v Pěveckém sboru Antonín Dvořák, zůstávají jeho hlavním zájmem zvířata, z nich 

především ptáci, a fotografování. Příroda jej přitahovala uţ od dětství. Nejprve při 

výpravách na Tábor a další místa v okolí Lomnice, v Kněţnicích na dědově zahradě, na 

vrchu Chotuci a dalších místech v okolí Křince na Nymbursku (s kamarádem Mirkem u 

babičky a dědy, kde trávil prázdniny). Největší část svého ţivota dnes tráví na kole i pěšky, 

s fotoaparátem a dalekohledem v ruce, doma v Čechách, na území vymezeném mapou 

Českého ráje a Poděbradska. Poznatky ze svého pozorování vyuţívá při systematické 

popularizaci hlavně ţivé přírody a k propagaci ochrany veškeré přírody jako celku, a to 

ţivým slovem na bezpočtu přednášek, psaným pak v kniţních publikacích a na výstavách.  

Jeho oblíbenými autory se uţ od mládí postupně stali J. Verne, M. Aleš, Z. Burian, E. 

Štorch, J. V. Scheybal, F. Kaván, J. Zahradník, J. Hanzák, F. Severa, O. Hrdlička, ale i F. 

Šrámek. Z hudby jej zaujala tvorba B. Smetany, A. Dvořáka, J. V. Myslivečka, Vivaldiho 

Čtvero ročních období, osobitá muzika Jakuba Jana Ryby i lidová hudba Chodska a 

středního Slovenska. Není divu, ţe jeho citlivou a vnímavou duši to vše kolem později 

inspirovalo k rozsáhlé populární i vědecké tvorbě, která vyústila do padesáti populárně 

naučných článků a devíti set přednášek pro děti i dospělé v široké oblasti Turnovska, 

Lomnicka, Jablonecka, Liberecka, Pardubicka, ale i v Praze. Vedle spoluautorství 

rozhlasových relací, scénářů regionálních filmů o přírodě i podílu na fotografických 

výstavách pořádal od r. 2003 i samostatné výstavy v Lomnici n. Pop., Ţelezném Brodě, 

Turnově, Sobotce, Jičíně Bakově n. Jiz., Starých Hradech, Českém Dubu, dokonce i 

v polském Jaworu a v Praze. Vydal tři samostatné knihy: Příroda v Českém ráji (1996), 

Ptáci Českého ráje (2000), Duše Českého ráje (2008), které se v překladu dostaly do řady 

zemí, např. Anglie, Německa, Austrálie, USA, Ekvádoru, Ruska i dalších. Mrkáček byl i 

spoluautorem textů a fotografií v publikacích, které se zaměřily na chráněná území České 

republiky, jako Liberecka, Mladoboleslavska, lokalit Prachovských skal, rybníků Českého 

ráje, podkosteckého údolí Plakánku a mnoha dalších.  

„Můj ţivot ovlivnila celá řada okolností a činností, kterým jsem se věnoval uţ od 

mládí. Cvičil jsem v Sokole, hodně lyţoval, hrál fotbal, ale také hrál na klavír, zpíval 



Časopis Náš Turnov č. 41 – prosinec 2010, strana  9 
 

v dětském sboru, s tátou chodil na koncerty Matlasova Podkrkonošského symfonického 

orchestru a hrál jsem i ochotnické divadlo,“ říká sám o sobě. Prázdniny téměř pravidelně 

trávil u babičky a dědy v Křinci na Nymbursku, snad proto jej odmala přitahovala zdejší 

příroda. Není tedy divu, ţe na něj zapůsobil i zdejší výhled na Trosky a magický Tábor, 

kam chodil na výlety. Kromě kulturně zaloţených rodičů jeho zájmy ovlivnil doc. Jiří 

Zahradník i jeho svérázný děda z Kněţnic. K fotografování jej přivedl jeho otec, oběma 

rodičům pak vděčí za vtělený cit pro opravdové hodnoty lidského ţivota, jako je pokora 

k tvorbě všeho ţivého, vnímání odkazu rodného domova a vlasti. To vše se snaţil vloţit do 

nejnovější publikace, která vedle textu zahrnuje dvě stovky fotografií. Ta snad bude 

v prodeji ještě před letošními Vánocemi.  

 

Sestavil O. Grund. 

 

 

Vzpomínka na sochaře Jiřího Nováka  
 

S akademickým sochařem Jiřím Novákem jsem se seznámil v roce 1996. Zvítězil 

tehdy v soutěţi o zhotovení kopie, která měla nahradit 

původní Braunovo sousoší sv. Luitgardy, stojící na 

Karlově mostě. Popravdě řečeno, pátral jsem rychle 

v paměti, jak vlastně památné dílo vypadá a pokoušel si 

hlavně představit to, jak se někdo můţe pustit do 

vytvoření věrné kopie něčeho tak obrovského. S obavami 

jsem vstupoval na rozlehlý pozemek jeho „přírodního 

ateliéru“ na prostorné zahradě u starého kamenného 

domu, který leţel přímo pod zámkem Hrubá Skála. Novák 

mě kupodivu uvítal jako člověka, kterého odedávna zná. 

Na mé oslovení „Mistře“ se od srdce rozesmál. „Jakejpak Mistře? Podívejte se, jak 

vypadám!“ Uvedl mě do rozpaků hned v prvních vteřinách setkání. Asi měl pravdu. 

Potrhaná modrá, kostkovaná košile, zašlé modráky, podobně jako celá postava, a to vše 

posypané jemným pískovcovým prachem. Kdyţ jsem mu řekl, ţe mě poslal jeho přítel 

Roman Nejeschleba, uţ jsem měl v ruce koflík dobré kávy a pozvolna se dovídal o záměru 

výměny Braunova díla i o podstatě Novákovy výhry v tak prestiţní soutěţi. Ministerská 

komise prý o ní rozhodla proto, ţe hruboskalský sochař předloţil nejen naprosto dokonalý 

postup své práce s ohledem na zachování téměř přesných detailů originálu, ale i celou 

technologii dopravy hotového díla do Prahy a bezproblémovou instalaci na místo. Do 

Mělníka je totiţ v připraveném rámu dopravil silniční trajler a odtud putovalo lodí, z 

kterého je jeřáb jen vyzdvihl na Karlův most, kde stojí dosud. Jednoduché, ale nikdo jiný na 

to nepřišel. Od mé první návštěvy uplynul asi měsíc a jeho přítel, Roman, mi volal, ţe jestli 

chci sochu ještě vidět, druhý den cestuje do Prahy. Bylo to neuvěřitelné, ale zhruba 

sedmitunové sousoší bylo celé hotové.  

Jiří Novák pak na své zahradě restauroval a zhotovil mnoho dalších soch, které 

dodnes zdobí nejen Český ráj a jeho okolí, ale i mnohé hrady, zámky, kostely a památky 

široko daleko. Doslova bleskovým dílem bylo i další zhotovení replik soch bratří Jelínků, 

původně stojících po obou stranách přístupového mostu ke hradu Valdštejnu. Tak, jak se 
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mnoţily jeho restaurační projekty, byly četnější i mé návštěvy u nich doma. Jeho partnerka, 

paní Karoušková, sama výtvarnice, nám vţdy vytvářela příjemné prostředí pro diskuse a 

rozhovory.  

Jiří Novák se prosadil uţ v době světových expozic v Bruselu a Montrealu, avšak 

povahou byl bouřlivák. Brzy se proto znelíbil tehdejšímu reţimu a začaly nesnáze. Přesto si 

dokázal najít své pracovní teritorium a uplatnil svůj talent i obrovskou houţevnatost. Svůj 

ţivot aţ do posledních chvil naplnil sportem, veřejnou činností a uměleckou tvorbou, 

poznatky z níţ předával i mladým začínajícím umělcům. Aţ někdy zavítáte na most hradu 

Valdštejna, vzpomeňte si na člověka, který tu zanechal výraznou památku své lásky 

k Českému ráji. Zemřel v únoru 2010. 

 

O. Grund            

 

 

 
 

 

 

V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem veřejnosti o naše školství. Pro zpestření 

otiskujeme ţivé vyprávění, jak vypadala vesnická škola před 150 lety v naší oblasti. 

Můţeme tak posoudit, jak se věci mění… 

 

 

Václav Větvička : 

Něco tar        Něco o staré škole ve Čtveříně a Přepeřích,  
 

podle vypravování Jana Zakouřila, sedláře z Příšovic,  

který v letech 1867—1881 chodil do těchto škol. 

 

 

Děti z Doubí chodily v létě do školy do Přepeř, kde učil Flanderka, a v zimě do 

Čtveřína. Zde byla škola umístěna ve slouhovně (obecní pastoušce).  

Škola byla dřevěná, slámou krytá a měla 

jednu světnici. Ve třídě byly dvě řady lavic a 

sešlo se tu někdy aţ 48 dětí. Stála tu veliká 

kachlová kamna a pec; v kamnech byl veliký, 

ven vyčnívající medenec. Topilo se ze síně (byl 

to tzv. prsk). Na kamnech se vyhříval kocour, na 

peci z jara bývala kůzlata, pod lavicemi běhala 

morčata a sbírala odpadky - drobečky a okusky. 

Polovina podlahy byla hliněná a polovina 

ze sešlých prken. Záchod měl čtyři sloupky, 

prkénka, byl přikryt několika došky a byl na všecky čtyři strany otevřen; děti chodily (na 

stranu) většinou na louku Bičíkovu. 
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V pastoušce byla komora a tam spala dcera po slouhovi. Ta přadla ve třídě při 

vyučování cucky. 

Ţáci se učili čísti, psáti, počítati a náboţenství; psali „podle předpisů“. Vyučování 

začalo dopoledne, kdyţ se děti trochu sešly, a trvalo do 12 hodin; odpoledne začalo o 1. 

hod. a trvalo do tmy. Středa byla prázdná. Děti ze Čtveřína šly v poledne domů, děti z 

Doubí zůstaly ve třídě „přes oběd“; měly s sebou chleba, trochu soli, hanušku a bohatší i 

kousek másla. Ţáci nosívali do školy mnoho ovoce čerstvého i sušeného a pod lavicemi 

bývala veliká nečistota. 

Učitel bydlil a stravoval se po číslech. V této třídě učili Pešán z Tatobit, Moc z 

Hlavice a Janda starší. 

Později byla ve Čtveříně škola uprostřed návsi. Stavení to bývalo hospodou se sálem 

a patřilo Vinšovi, který je prodal obci za školu. Zde se učilo v bývalé šenkovně; učil zde 

Janda ml. I v této třídě přadla babička Pavlatová na kolovratě přezné nitě. Babička za 

poledne vykuřovala třídu jalovcem, a kdyţ pro kouř nebylo viděti, říkala, ţe je to zdravé. 

Děti školní mívaly v hostinci Vitákově bál. Býval odpoledne a před zahájením děti 

deklamovaly; před tím mívaly bál ve škole v bývalém sále, který sousedil se třídou. Ţáci 

dostali od obce pivo a sladkou kořalku; učitel a starosta dětem nalévali nápoje. Při tanci 

hráli 4 muzikanti. 

Toto stavení na návsi, bylo zbořeno a obec postavila na tom místě novou školu 

jednotřídní, ve které učil učitel Rosenaur. 

Za učitele Jandy šli tři hoši, mezi nimi Zakouřil, po číslech v Doubí „Řehoření“. Měli 

opentlenou hůlku a zpívali: „Na sv. Řehoře památka se činí, kaţdému se oznamuje, kdo o 

tom neví. Pak-li ţáčka nemáte, na papír nám dejte, pro jeden groš nebo pro dva jistě 

neschudnete. Budete mít odplatu v tom nebeském ráji, kde sv. Řehoř přebývá, Pána Boha 

chválí. Pochválen Pan Jeţíš Kristus.“ Hoši dostávali krejcar, někde i čtyrák. Sebrané peníze 

měli odevzdati učiteli, ale hoši koledovali na svůj vrub a o peníze se rozdělili. 

V létě chodily děti z celé farnosti přepeřské do školy v Přepeřích; návštěva školy byla 

nepovinná. 

Zde učil Flanderka. Byl velmi svědomitý, ale přísný; na jeho stole leţelo stále 

několik otřepaných rákosek a březových metel. Vyplácel na ruce a přes záda a říkával „sic ti 

dám pardus“. Mnoho šňupal; posílal si ţáky pro tabák a čiperný kluk trochu tabáku do 

papírku ubral a spoluţákům šňupati dával. 

Učitel Flanderka chodil na funusy a hrál v kostele na varhany. Někdy býval zván k 

obědu ke správci dvora přepeřského Petiškovi; tam se zdrţel a hoši si zatím ve vsi hráli na 

zloděje a četníky. Četníci měli papírové čepice, na provázku dřevěné šavle a v Burjánkově 

sušírně byla šatlava. 

Kdyţ se učitel vrátil do školy, byli hoši rozběhlí po vsi. Postavil se do dveří s metlou 

a svolával ţáky; ti se však neradi vraceli a ve dveřích dostávali výplatu. 

Učitel Flanderka měl při škole chlév a v něm dvě krávy, a kdyţ se ho prý jednou 

úřady ptaly, čeho škola potřebuje, oznámil, ţe je třeba rozšíření chléva ještě pro jednu 

krávu. 

Jeník Zakouřilův rád chodil do školy a chodil přes 14. rok. Kdyţ měl jíti na učení, 

opatřil si průkaz, ţe je ze školy propuštěn; průkaz mu dal farář Lor v Přepeřích. 

 

Přetištěno ze sborníku Od Ještěda k Troskám, září 1925, ročník IV. 
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Svědectví o zaloţení Nadace B. J. Horáčka Českému ráji  
 

 Psal se den 22. 1. 2000. Spolku rodáků a přátel Turnova přišel pozdravný dopis 

z Kanárských ostrovů od čestného člena spolku Bohuslava 

Jana Horáčka, rodáka z Českého ráje (Karlovice – osada 

V Chobotu), k valné hromadě spolku: „Aux armes, 

citoyans!“ Do zbraně turnovští občané proti lidským 

hloupostem, nevědomostem a všeobecné lhostejnosti! Do 

boje za svobodu všech lidských práv a proti všem 

neřestem mezi lidmi! Přednostní budiţ vám láska 

k Turnovu a celému rodnému kraji! „Le jour de gloire est 

arrivé!“ budete si moci jednou říci (den slávy přišel) jako 

ve verši francouzské hymny. Budu vás vţdycky 

podporovat, to vám slibuji! 

 Jak jsou stále aktuální tato slova i 8 let po smrti 

zakladatele nadace. Osud tomu chtěl, ţe jsme byli 

s Václavem při zaloţení na přelomu tisíciletí na Kanárských ostrovech v Las Palomas, 

rezidenci Dunaflor. Byl tehdy přítomen pan Mgr. František Horáček, synovec zakladatele, 

Karel Svoboda (synovec), starosta Turnova JUDr. Václav Šolc a já. Byli jsme pozváni na 

pracovní výlet na Kanáry! B. J. H. chtěl zaloţit nadaci evropského formátu a chtěl se 

poradit. Všichni jsme vylezli zrovna z vody, v koupacích pláštích – vše bylo absolutně 

neformální a přátelská atmosféra. Ale ozval se Václav: „Myslím, ţe by bylo lepší zaloţit 

nadaci pro Váš rodný kraj, Český ráj, neboť ve velké Evropě by se peníze rozpustily jako 

kostka cukru v hrnku kávy. A Českému ráji by to pomohlo!“ Neměli jsme potuchy, o jakou 

sumu peněz se jedná. Nastala chvíle ticha (vařila jsem kávu), aţ se ozval rodák Jan: „Tak 

dobrá, uváţím to a sejdeme se zase u vás v Turnově na další jednání. Mgr. František 

souhlasil (viz jeho článek v NT č. 24). A šlo se zase plavat, pak hurá na oběd! Stále bylo 

cítit ve vzduchu porozumění a přátelská atmosféra. Paní Ruth přišla k obědu a mluvilo se 

německy, bylo veselo. Jeho paní mu celý ţivot pomáhala, má dnes 91 let a své dvě 

německé děti z prvního manţelství a ţijí ve Stuttgartu. Má pochopení pro jeho vlastenecký 

čin. Měla jsem náhodou narozeniny a dostala od B. J. H. nádhernou obrovskou strelicii, 

které tak miloval. 

 A šel čas, konala se opět schůzka na jaře v Turnově u nás, ve Skálově ulici. Pili jsme 

mateřídouškový čaj (sušila jsem mateřídoušku na chalupě pod Troskami, kde dosud roste). 

Ani jsme neotevřeli šampus, mecenáš spěchal. Jmenoval Mgr. F. Horáčka šéfem správní 

rady nadace, Václava šéfem dozorčí rady. Moji maličkost pověřil vedením kroniky. Brali 

jsme jako samozřejmost, ţe práce je zdarma. Byli jsme nadšeni pro tu krásnou ideu a 

vděčni za rozhodnutí mecenáše obětovat majetek pro rodný kraj z lásky k vlasti! První 

praktický čin byla koupě vily na Hrubé Skále číslo 37 (starostou byl Ladislav Trakal, jeho 

spoluţák z obecné školy), kde si stanovil B. J. H. bydliště a kancelář nadace. Statut Nadace 

pomohl vypracovat JUDr. Jiří Stránský a notářský zápis byl sepsán 10. 6. 2000 u pí JUDr. 

Milady Berndtové v Turnově. Vše bylo zaregistrováno 31. 7. 2000 do úředních knih u 

soudu v Hradci Králové. Obětavý synovec František sehnal spolupracovníky při univerzitě 

v Hradci Králové, Václav sehnal kontakty v Praze na Akademii věd, v Hlávkově nadaci, 

společnosti rektorů univerzit a jiných institucí. 
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 Byla zaloţena ještě nadace rodinná a nadace „Praemium Bohemiae“, udělující vţdy 

ceny v den narozenin zakladatele 4. prosince kaţdého roku na zámku Sychrově. Vše se 

zdárně rozběhlo a miliony začaly být vidět. Turnovská kasárna se změnila v hotelovou 

školu, památky – hlavně kostely – začaly svítit do kraje. V Karlovicích vyrostl překrásný 

komplex domovů pro seniory i dům se startovními byty pro mladé rodiny. Starosta Milan 

Hejduk a Vlasta Špačková by mohli vyprávět. Seznam všech investic má hospodář nadace 

Ing. Lumír Šubert, auditor a člen správní rady. Byly odměněny stovky výtečných studentů 

na Sychrově, jakoţ i několik vědeckých pracovníků, např. prof. V. Schreiber, v oboru 

biomedicína, prof. A. Holý, vynálezce léku na AIDS, vše ve spolupráci 

s Akademií věd (prof. H. Illnerová, prof. Pačes a jiní). 

 Pan Horáček si bohuţel svého díla mnoho neuţil (zemřel náhle 

18. 10. 2002), nedočkal se vyznamenání k 28. říjnu 2002 za zásluhy – 

u presidenta Václava Havla. Vyznamenání převzal jeho synovec Ivan 

Horáček, praţský podnikatel. Byli jsme velcí přátelé, B. J. H. jezdil rád 

k nám pod Trosky na chalupu, kde jsme mu vţdy připravili jídla, co 

mu vařila maminka. Měl rád kyselo, křupavé bramboráčky, lívance 

s borůvkami a bramboračku s houbami. Byl velice skromný, a zatímco jiní v den narozenin 

dary přijímají, on rozdává i po své smrti. Pracoval celý ţivot pilně hlavou i rukama – jak 

říkal. 

 Dnes (15. 11. 2010) nás potěšila zpráva: jeho český syn Jan Horáček (18 let) byl 

jmenován 15. 11. 2010 členem správní rady nadace a chce pokračovat v otcově díle. Má 

španělské gymnázium v Praze, umí tři jazyky a chce studovat na VŠE zahraniční obchod. 

Kéţ mu dá Bůh sílu a lidé mu přejí. Česká matka ho vychovala dobře – i jí budiţ velký dík. 

 Kéţ zdárně pokračuje velké dílo našeho rodáka B. J. Horáčka a naplní se jeho 

poselství z Kanárů z 22. 1. 2000, psané v duchu francouzské národní hymny, kterou měl tak 

rád. Budeme si jednou moci říci „den slávy přišel“? 

 

Svědectví a foto poskytla Milena Šolcová 

 

Klobouková vzpomínka na pana Horáčka  

 
Tenhle úţasný člověk mi pomohl splnit mé profesní sny. Pomohl Turnovu ke 

klíčovým stavbám, na které by město čekalo ještě desítky let. Ukázal všem lidem v regionu 

naprosto ojedinělý povahový rys - rozdat se pro ostatní. Ale i já mám na něj jednu krásnou 

vzpomínku, jak se „rozdal pro mě“. 

Byl pokročilý podzim a já jsem ho jako obvykle vyhlíţel na ruzyňském letišti u 

klasického východu mezi ostatními, kteří čekají na své blízké nebo na pozvané návštěvy. 

Mezi pomalu vycházejícími lidmi z tranzitu najednou slyším nějaké 

známé hudrování. Pana Horáčka ještě nevidím, ale co vidím je po 

zemi nakopnutý letící klobouk. Krásná ruční výroba se zastavila 

docela blízko u mých nohou. A v tu chvíli jiţ u mě stál pan 

Horáček. Zakaboněný, ale vlastně tak jinak, trošku i zvesela. 

Ani mě nepozdravil a hned si začal stěţovat, co mu všechno 

tahle zlobivá pokrývka hlavy uţ od rána způsobila. Kde ho 

zapomněl při odletu, jak mu ho těţkou taškou zmáčkli v letadle, 
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jak mu ho sebral vítr a kolikrát se pro něj jiţ od rána musel sklánět. A jak jeho poslední pád 

ze zavazadlového vozíku uţ neunesl a svůj milý klobouk nakopl. 

Krásný béţový klobouk mi při té jeho celé stíţnosti stále leţel u nohou.   Pochopil 

jsem a okamţitě jsem se pro něj sehnul. Kdyţ to viděl, tak s tím jeho osobním humorem, 

který jsem měl tak rád, řekl: „Tebe, klobouku, uţ nemám rád a pro Vás mám dárek… ". 

Pan Horáček mi dal mnoho dárků - mohl jsem vedle něj a s ním proţívat to krásné 

období pro Turnov i Český ráj. Často jsem poslouchal jeho vyprávění o ţivotě i osobní rady 

do ţivota. Moc jsme společně reálně odpracovali na přeměně Turnova, v mnohém mi byl 

osobním příkladem. Ale jen jeden dárek od něj je hmotný. Mám ho ve skříni na 

prominentním místě a vţdy, kdyţ si ho vezmu na sebe, vzpomenu si na ten jeho šibalský 

úsměv, s nímţ mi ho svým osobitým způsobem věnoval. 

Ing. Milan Hejduk 

 

 

Městská knihovna Antonína Marka v  roce výročí  
 

V prosinci roku 1990 přijala knihovna v Turnově do svého názvu jméno zakladatele, 

pátera Antonína Marka. Plných dvacet let uběhlo 

neuvěřitelně rychle a mnohé se změnilo v kontextu 

času. Samotnému výročí a jednotlivým 

významnějším událostem v ţivotě této instituce 

budeme věnovat více pozornosti v dalším čísle. 

Nyní jen malé ohlédnutí za rokem 2010, kdy si 

knihovna připomínala 190. výročí svého zaloţení 

řadou akcí a aktivit. Zmíním se o několika 

významnějších, které finančně podpořilo město 

Turnov.  

Spoluúčast na vydání knihy fotografií RNDr. 

Zdeňka Mrkáčka Zázraky přírody Českého ráje. Jak lépe připomenout výročí knihovny neţ 

vydáním knihy. Dále pro rodiny s dětmi, ale i širší čtenářskou veřejnost, hlavně děti ze škol, 

bylo vydáno propagační skládací leporelo Průvodce skřítka Knihovníčka, které provází 

zájemce po významných místech Skálovy ulice v Turnově a končí na náměstí Českého ráje. 

Ilustrace vytvořila akademická malířka Eva Mastníková a texty ţáci ze ZŠ Skálova Turnov.  

Velká pozornost byla věnována celostátnímu setkání knihovníků a informačních 

pracovníků, tak zvanému Knihovnickému happeningu, který se uskutečnil 1. a 2. října. 

Zahájil tak propagační akci Týden knihoven a do Turnova se sjelo přes dvě stovky zájemců, 

kteří přijeli pozdravit Český ráj a hlavně naši knihovnu.   

Vedle komponovaných pořadů pro dospělé a bohaté nabídky pro turnovské školy, se 

uskutečnil také Slavnostní mimořádný turnovský hudební večer, kde vystoupil mladý 

komorní soubor Kinsky Trio Prague. Na tomto večeru byly předány pamětní listy vydané 

k výročí. Divadelně laděný program nazvaný Stroj času aneb nad kronikou knihovny 

uzavřel 9. prosince v městském divadle všechny akce konané k výročí knihovny. Děkujeme 

všem našim spolupracovníkům, příznivcům, čtenářům a návštěvníkům našich pořadů.    

Těšíme se v dalším roce na shledanou.  

                                                                                                     Eva Kordová  
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Činnost spolku za druhé pololetí  

  
Výbor se pravidelně scházel kaţdý lichý čtvrtek od 16:00 hod v klubu ZŠ (dívčí) 

v ul. 28. října. Letní měsíce byly vyplněny přípravou jednotlivých koncertů váţné hudby na 

Hrubé Skále, o nichţ píšeme na jiném místě. 

 

Odměny ţákům základních škol  

 

 Poslední den školního roku byly na všech turnovských ZŠ 

předány odměny vybraným ţákům 9. tříd. Z kaţdé deváté třídy 

byl oceněn vybraný ţák, který obdrţel DVD o Turnově. Ředitelé 

všech škol oceňují tento počin, který přispívá ke slavnostní 

atmosféře při závěru školního roku. Zvláště na ZŠ v ul. 28. října je 

rozloučení s absolventy příkladné; jako host se na něm účastní 

vţdy i některý z vedoucích představitelů městské správy. 

 

Plavba na raftech  

 

7. července se uskutečnilo setkání členů SRPT 

v restauraci Zrcadlová koza. Část příchozích došla pěší 

procházkou, několik členů se odváţilo doplout na místo 

z Malé Skály na raftu. Počasí přálo, stav vody umoţnil 

proplutí bez větších potíţí. Přátelské posezení v hezkém 

prostředí završilo příjemný den. 

 

Vysvěcení  zvonů v  kostele sv.  Josefa  

 

Na 5. září byl spolek pozván panem farářem Kocmanem k účasti na 

slavnostním vysvěcení nových zvonů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. 

Mezi nečekaně velkým počtem přítomných byla i řada našich členů. Je 

málo příleţitostí účastnit se obřadu, při němţ je hlavní osobností biskup. 

 

Autobusový zájezd  do kraje pod Zvičinou  

 

 Podzimní poznávací zájezd ve čtvrtek 

23. září směřoval na místa, kam se lidé rádi 

vracejí i několikrát. Hrad Pecka vţdy udiví i 

rozlehlostí, neokázalými přirozenými interiéry 

a pěkným rozhledem. Přehrada Les Království 

na Labi u Dvora Králové patří k velkým 

vzácnostem v oblasti technických staveb, 

zachovávajících slohovou čistotu a proto byla 

v roce 1964 prohlášena národní technickou 

památkou. O proslulosti Kuksu a nedalekého 

Braunova Betlému není snad třeba příliš psát. 
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Vlakem do Ţelezného Brodu  

 

 Pěkný byl i výlet ve středu 27. října, kdy se skupina 

rodáků vypravila poznat městskou památkovou rezervaci 

Trávníky, s romantickými názvy Jechovsko, Knopovsko, 

Folkrtovsko, Vélovsko, Grosovsko. Nezapomenutelný byl i 

pohled na město z Hrubé Horky a sestup k národopisnému 

muzeu na Bělišti. 

 

Zájezdy s  Pekařovou společností  

 

 Jako vţdy uspořádala zajímavý poznávací zájezd i Pekařova 

společnost, s níţ náš spolek 

udrţuje dlouhodobě přátelské 

styky. Cílem byla místa širší 

veřejnosti ne tak známá. Italský 

vojenský hřbitov z 1. světové 

války v Milovicích téměř nikdo z účastníků neviděl, 

málokdo se dostane dovnitř zámku v Lysé nad Labem, 

spíše je tu znám rozsáhlý park s mnoha barokními 

sochami. Třetím cílem bylo nedávno otevřené 

dobrovické muzeum, kde rozsáhlé prostory cukrovaru jsou věnovány cukrovarnictví. 

 

Výbor SRPT 

Letní  koncerty na Hrubé Skále  
 

Letošní devátý ročník letních koncertů, které uţ tradičně pořádáme v kostele sv. 

Josefa na Hrubé Skále, se opět vydařil. Naši sponzoři byli štědří a 

tak jsme mohli stálým věrným i zcela náhodným posluchačům 

nabídnout kvalitní výběr interpretů, z nichţ mnozí se osvědčili uţ 

dříve. Nečekané potíţe se objevily hned v počátku. Původně 

objednaný Dětský sbor Zvonky z Mnichova Hradiště se na 

poslední chvíli omluvil a tak zahajovací koncert 26. června 

musela obsadit Musica Fortuna z Turnova pod vedením 

obětavého Vítězslava Čapka a jejího klavírního doprovazeče, hudebního skladatele Martina 

Hyblera. Populární turnovský sbor opět předvedl průřez svého repertoáru a společně 

s výkony sólistů se tak stal důstojným zahájením celého ročníku. Soubor absolventů 

Konzervatoře z Teplic, nazvaný Musica Puella, pod vedením Evy Zemanové, zde vystoupil 

uţ dříve a jejich pojetí barokní a renesanční tvorby starých 

autorů posluchače nadchlo minule i nyní, 10. července. Třetí, 

poslední červencové sobotní odpoledne patřilo Adamusovu triu. 

Známé české prestiţní komorní těleso opět přilákalo milovníky 

naší i světové klasiky a posluchači v zaplněných prostorách 

kostelíka nešetřili potleskem. Podobného zájmu se dočkal 7. 

srpna i barytonista Jakub Pustina, který je uţ stálým hostem 
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našich koncertů. O jeho interpretačních kvalitách a popularitě jsme se společně s posluchači 

přesvědčili uţ dávno, avšak netrpělivě, částečně i s obavami, jsme očekávali vystoupení 

jeho partnerky, mladé sopranistky, Olgy Jelínkové. Naše obavy se však záhy změnily 

v nadšení. Její výkon doslova nadchl celé publikum, které si v závěru od obou 

sympatických interpretů vyţádalo několik přídavků. Při této 

příleţitosti je nutné připomenout i bezvadný výkon klavíristy 

Richarda Pohla. Závěr letošního cyklu znovu patřil Sdruţení 

hlubokých ţesťů, sextetu pozounů a basů České filharmonie 

z Prahy. Uţ v roce předešlém se stalo překvapením našich koncertů 

a nejinak tomu bylo i letos 21. srpna. To nám ostatně potvrdili i 

posluchači, kteří za nimi přijeli z blízka i daleka.  

Snad jeden postřeh za všechny: Náhodná turistka 

z Německa se dotazovala, o jaký koncert se jedná, a zdali to 

bude dobré? Řekl jsem, ţe jde o starou hudbu v podání 

komorního souboru absolventek konzervatoře v Teplicích. Starší 

paní celou dobu seděla jako přibitá a nadšeně aplaudovala. Po 

koncertu nelenila, vyhledala mě v publiku, uchopila za ruku a 

dlouze děkovala… 

Je ovšem nutné po právu uvést, ţe tyto koncerty můţeme pořádat 

nejen díky pochopení a výborné spolupráci s rovenským farářem, 

panem Františkem Kocmanem, ale také díky našim sponzorům. 

Jedině s finančními prostředky od manţelů Šulcových, ředitele 

Sklostroje ing. Jana Golda, majitele vodohospodářské firmy 

Františka Zikudy, zástupce Tomových parků pana Lukáše 

Bělohradského, turnovské pily pana Plátka, Trimy pana ing. Václava Formánka, prodejen 

Delikates pana Vladimíra Sejvala i papírnictví pana Petra Zamla a Sekoprojektu ing. 

Vítězslava Sekaniny. Podpořil nás i majitel hotelu Štekl pan Václav Zima, právě tak nám 

vyšel vstříc i pan ing. Antonín Svoboda, majitel tiskárny Unipress v Turnově, při výrobě 

plakátů. Celé náročné akci bezesporu prospěla i záštita pana senátora PhDr. Jaromíra 

Jermáře. 

Poděkování patří i všem členům našeho výboru, kteří k zajištění tohoto ročníku 

obětavě přispěli.  

 

Otakar Grund   

 
 

 

 

  

Členy našeho spolku nacházíme často na kulturních 

akcích ve městě, na vernisáţích, přednáškách. Je nutné 

i otevřeně přiznat, ţe činnost spolku by měla být širší. 

Brání tomu však skutečnost, ţe aktivních lidí není 

mnoho, stárnou a nedaří se získat nové. 
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ČLENY SRPT ZVEME 
 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 
HOTEL KAREL IV. 

 
sobota 29. ledna 2011  

od 14:00 hodin 
 
 

Restaurace bude otevřena od 12:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Časopis Náš Turnov č. 41 – prosinec 2010, strana  19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem členům spolku i čtenářům 
časopisu příjemné prožití vánočních svátků, stálé 
zdraví a spokojenost a těšíme se na setkání na 
akcích, které připravujeme pro rok 2011. 

Výbor spolku 



Časopis Náš Turnov č. 41 – prosinec 2010, strana  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova 

Redakční radu tvoří J. Ducháč, 

O. Grund, D. Sehnoutka, I. Veselý 

Číslo účtu SRPT: Česká spořitelna a. s. Turnov, 

ú. č. 1260857339/0800 

Jednatel Ivan Veselý, Bezručova 362, 511 01 Turnov 

Sazba a tisk: Tiskárna INTERPRINT, Durychov 1869, Turnov, 
tel. 481 312 759, e-mail: tiskarna@interprint.cz 

mailto:tiskarna@interprint.cz


Časopis Náš Turnov č. 41 – prosinec 2010, strana  21 
 

 


