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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 nádraží v ulici Kosmonautů a v ulici U Tří svatých. 

 

 

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

2011 na www.turnovaci.rajce.net. 
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Albert Pražák a Turnovsko 
 

25. září letošního roku uplynulo 55 let od úmrtí univerzitního 

profesora Alberta Pražáka, předního českého literárního vědce, vý-

znamného československého veřejného činitele a představitele našich 

novodobých dějin, na něhož se v současnosti téměř zapomnělo. Pražák 

měl osobně a literárně i vřelý vztah k Turnovsku. 

Narodil se 11. června 1880 v Chroustovicích u Vysokého Mýta, 

kde byl otec zámeckým zahradníkem. Pocházel z šesti dětí, vystudoval 

klasické gymnázium v Hradci Králové, na němž ho pohltil zájem o lite-

raturu. Vstoupil tedy na Karlovu univerzitu, kde studoval slovanskou a germánskou filolo-

gii. Chodil na přednášky české literatury Jaroslava Vlčka, velice byl ovlivněn Masarykem, 

Drtinou, estetikem Hostinským a filozofem Krejčím. Z dalších profesorů si nejvíce oblíbil 

Jaroslava Vrchlického, který přednášel světovou literaturu a jemuž načas dělal osobního 

tajemníka. Pražák už za univerzitních studií publikoval literárněvědné články, v čemž po-

kračoval posléze jako gymnazijní profesor v Praze. Vojenská služba v Innsbrucku a ve 

Vídni prohloubila jeho češství a sociální cítění. Světovou válku prožil zprvu na frontách v 

Srbsku a Rusku, kde se výrazně projevilo jeho protirakouské vědomí. Nakonec se ocitl v 

Košicích, odkud po skončení války odcházel jako přesvědčený Čechoslovák. Díky „tuhé 

československosti", jak sám sebe charakterizuje, je v letech 1921-1923 profesorem litera-

tury na Komenského univerzitě v Bratislavě a dává základy akademické slovenské literár-

ní vědě a zároveň slovenskému vysokému školství, neboť byl děkanem a koncem dvacá-

tých let rektorem této univerzity, tehdy jediné slovenské vysoké školy. 

Pražák, k jehož literárním láskám patřili Mácha, Neruda, Vrchlický, Hurban a 

Hviezdoslav, zastával pojetí jednoho československého národa a jednotné československé 

literatury, která má podle něho dvě jazykové regionální varianty - českou a slovenskou. 

Přes tento omyl, který po druhé světové válce zčásti korigoval, sehrál v česko-slovenské 

literární vzájemnosti mimořádnou úlohu. 

V době po první světové válce výrazně rostl jeho vztah k Turnovsku. V r. 1919 se 

oženil s nadějnou literátkou Klárou Fuxovou, která byla jeho druhou manželkou. Klára 

pocházela ze sychrovského rodu řezbářů Bušků. Jejím strýcem byl matčin bratr, známý 

básník Bohdan Kaminský, a její sestrou sychrovská krasavice Malvína Fuxová, která se 

provdala za turnovského tiskaře Jana Jiránka a stala se duší jeho podniku. Jiránkovi a Pra-

žákovi se často navštěvovali, a to převážně v Turnově. I po předčasné Klářině smrti v r. 

1933 Albert Pražák na Turnovsko často zajížděl. Pro pokračovatele Jiránkova rodu Jana 

Jiránka ml. připravil knihu Nezapomenutelní z Turnovska, která vyšla v r. 1946 k 75. výro-

čí založení Jiránkovy turnovské tiskárny. Pražák v ní „načrtl" v devíti kapitolách portréty 

„milých podob" osobností, s nimiž se znal a které s Turnovskem souvisely. Na základě 

osobních vzpomínek poutavě vypráví o Jiránkově rodu, o Bohdanu Kaminském, který byl 

svědkem na Pražákově svatbě s Klárou. Autor vzdává hold Klářinu bratrovi, řezbáři a ma-

líři Konstantinu Buškovi, a především jí jako své milované ženě a jejímu divadelnímu a 

esejistickému talentu. Vzpomínky věnuje příteli Kaminského, spisovateli F. X. Svobodovi, 

který často dojížděl na Sychrov. 

Kapitoly věnované Josefu Pekařovi a J. V. Šimákovi přinášejí cenné poznatky jak o 

vztahu těchto osobností k Českému ráji, tak i o jejich znamenitém charakteru. Kniha je 
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symbolicky uzavřena portrétem jednoho z nejlepších Pražákových žáků, vlastence Vladi-

míra Veselého, středoškolského profesora působícího v Turnově a v Jičíně, který se stal 

obětí nacistického teroru pro schvalování atentátu na Heydricha. 

Pro Jaroslava Jiránka, majitele tiskárny v Železném Brodě, napsal Pražák v posled-

ních dnech okupace působivé doslovy k Máchovu Máji a Erbenově Kytici, které tam vyšly 

těsně po osvobození. 

V třicátých letech minulého století, kdy Pražák působil jako profesor českosloven-

ské literatury na pražské Karlově univerzitě, pokračovala a rozvíjela se významně jeho 

společenská činnost. Stýkal se s Masarykem a Benešem, Michalem Hodžou a Vávro Šro-

bárem, přátelil se s Čechy i Slováky, např. Josefem Horou, Jaromírem Johnem, Rudolfem 

Těsnohlídkem, Bedřichem Václavkem, Marií Majerovou a Vládo Clementisem. Nebyl 

strohým akademikem a jako čelný představitel řady kulturních institucí osvětově působil 

doma i v zahraničí, kde širokému publiku zprostředkovával výsledky svých literárních zá-

jmů. V tom pokračoval i v době po Mnichovu a za okupace. Spolu se Zdeňkem Kalistou, 

Ivanem Olbrachtem a několika dalšími koncipoval definitivní text provolání Celému vzdě-

lanému světu, adresovanému zahraničním univerzitám a akademiím. S J. Horou a K. Čap-

kem usiloval o spojení levice a pravice v celonárodní kulturní radě. Za tzv. druhé republi-

ky nesouhlasil s přehodnocením českých dějin i s útoky proti Masarykovi a Benešovi. Ješ-

tě počátkem března 1939 jel do Bratislavy a usiloval o zachování společného státu. 

Není proto divu, že pro tuto jednoznačnou a morálně neúklonnou činnost byl Pražák v 

průběhu války vytipován jako jedna z osobností, která bude v čele instituce, jež povede 

celonárodní ozbrojený odboj proti německým okupantům. Hrála v tom roli i jeho bezpar-

tijnost. Na jeho konečné kandidatuře do čela České národní rady se shodli představitelé 

nekomunistického i komunistického odboje a souhlas vyslovila i londýnská exilová vláda. 

O dramatické činnosti České národní rady v květnových dnech 1945 Pražák po-

drobně píše v knize Politika a revoluce - Paměti, která vyšla až v r. 2004. V ní a v řadě 

dokumentů tam uveřejněných autor přesvědčivě informuje o této hrdinské etapě našich 

novodobých dějin, která byla a dodnes je zpochybňována. 

Albert Pražák čestně a politicky prozíravě splnil svůj úkol, když jako nejvyšší český 

představitel přivítal československou vládu při jejím návratu do Prahy a doprovázel prezi-

denta Beneše na jeho slavné cestě do Prahy 16. května 1945.  Byl prvním z domácích 

představitelů, který prezidenta informoval o okupaci a průběhu a smyslu Pražského po-

vstání. Poté se vzdal předsednictví ČNR a pokračoval ve své akademické činnosti. Politi-

kou mu byla dle jeho slov „kulturní práce, československost a sociálnost." Byl příznivcem 

socialistických myšlenek, odmítal však představu, že spravedlivý společenský řád je mož-

né nastolit revolučním násilím. Demokraticky a noblesně respektoval politické uspořádání 

v duchu Košického vládního programu, i když měl určité výhrady vůči některým aktům Z. 

Fierlingera, Z. Nejedlého a sovětského velvyslance V. Zorina. Profesorské působení ukon-

čil koncem r. 1949 ze zdravotních důvodů a v r. 1951 odešel do důchodu. Po nemilosti, do 

níž upadl v padesátých letech v souvislosti s působením v ČNR, byl rehabilitován u příle-

žitosti 10. výročí úmrtí v r. 1966 na akademickém shromáždění ve velké aule Karolina, na 

němž byly zdůrazněny jeho vědecké a společenské zásluhy. 

Příklad Alberta Pražáka je neopominutelný a v současné době velmi aktuální. 

 

(K 55. výročí jeho úmrtí)      PhDr. Vlastislav Hnízdo DrSc. 
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Turnov je druhým nejlepším městem pro byznys v Libereckém kraji 
 

Město Turnov letos ve čtvrtém ročníku celostátní soutěže skončilo jen těsně za Jab-

loncem nad Nisou jako druhé v soutěži „Město pro byznys“. Tu každoročně vypisuje praž-

ská agentura Datank společně s týdeníkem Ekonom. Toto prestižní ocenění nedávno pře-

vzali v libereckém hotelu Zlatý lev zástupci obou měst společně s třetím Libercem. Turnov 

získal například nejvyšší počet bodů za přístup veřejné správy, e-mailovou komunikaci, za 

kterou obdržel i certifikát týdeníku Ekonom. Výrazně však letos pokulhával v průzkumu 

hodnocení mezi podnikateli či v cenových nabídkách. Autor zpracování výsledků, analytik 

agentury Datank, Michal Kaderka konstatoval, že padesát kritérií v šesti základních oblas-

tech podává zevrubný přehled o hospodaření a situaci hodnocených měst natolik, aby bylo 

možné co nejspravedlivěji zhodnotit dosažené výsledky a sledovat i další rozvoj sledova-

ných měst. Navíc zvolený vzorec eliminuje jejich velikost, takže zajišťuje srovnatelné 

podmínky tohoto hodnocení. Výsledky Libereckého kraje se zatím pohybují nad republi-

kovým průměrem, avšak v rámci celostátního žebříčku je možné očekávat ještě mnohá 

překvapení. Vloni byl totiž v kraji první Turnov, ale v celé republice zvítězil jihočeský Pí-

sek a druhá byla Nová Paka, To Kaderka v rozhovoru se starosty Liberecka nezapomněl 

podotknout. Turnovští radní o drobných nedostatcích vědí. Stačí například pozměnit evi-

denci tzv. úředních hodin, cenové nabídky či zlepšit komunikaci s podnikateli a příště se 

město opět může octnout „na výslu-

ní“ kraje, protože v ostatních para-

metrech bylo hodnoceno velmi dob-

ře. Například podnikání v regionech 

celostátní agentura posuzuje jako 

velmi důležitý stimul pro jejich roz-

voj a stabilitu. To se naposledy vý-

razně projevilo v době při likvidací 

povodní. Přesto existují oblasti, kte-

rým se chce v budoucnosti tato celo-

státní agentura nadále věnovat 

v oblasti poradenství. Mnoho staros-

tů se těmito okolnostmi začalo za-

bývat teprve ve chvíli, kdy v jejich 

městech začala vzrůstat rapidně ne-

zaměstnanost a tady má i Turnov 

oproti nim velký předstih. To ostatně 

konstatoval i zástupce týdeníku 

Ekonom, Josef Pravec, který všem 

připomenul, že tento ojedinělý pro-

jekt zaměřený na samosprávy fungu-

je pouze v USA, Anglii, Slovensku a u nás v Čechách.  

Snad nejzajímavější je konfrontace zjištění priorit, které čekají podnikatelé od rad-

nic a opačně. Všichni se totiž shodují v tom, že jim nejvíce překáží zbytečná byrokracie, 

která zaplavuje veškeré úřady, čímž se prodlužují řešení problémů.  Pro větší města jsou 

pak důležité rozvoje průmyslových zón kvůli vzniku nových pracovních míst, avšak velmi 

Jaromír Pekař převzal od zástupce týdeníku 

Ekonom Josefa Pravce vedle gratulace za druhé 

místo v IV. ročníku soutěže Města pro byz-

nys,také certifikát za nejlepší e-mailovou komu-

nikaci z deseti měst Liberecka. 
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důležité je i setrvání původních podniků a výroben, které tu přetrvaly desetiletí, často i 

různé politické režimy. Neméně důležitá je i podpora místních podnikatelů, zejména těch 

začínajících. Situace se totiž rapidně změnila, protože v souvislosti s ekonomickou krizí se 

změnila i strategie mnoha velkých firem. Představitelé radnic musí pečlivě posuzovat i 

výběrová řízení na své investiční akce. Ne každý, kdo předloží nejnižší cenu, pak nechce 

nárokovat vícepráce a podobné praktiky, při nichž chce na zakázce v závěru neoprávněně 

vydělat.  

Město Turnov čekají v příštím roce opět velké záměry. Chystá se výstavba sportov-

ního a rekreačního areálu v bývalé Maškově zahradě, kompletní rekonstrukce waldorfské 

mateřské školy na Daliměřicích, ve výhledu je přestavba a rozšíření hvězdárny na Výšince 

a mnohé další.  

Ing. Jaromír Pekař a Otakar Grund  

 

Cenu Města Turnova převzal zlatník Jiří Urban 
 

Na slavnostním zasedání městského zastupitelstva převzal z rukou starostky Hany 

Maierové letošní „Cenu obce“ známý zlatník Jiří Urban, tvůrce prestižních šperků pro svě-

tové galerie a nejznámější osobnosti. Zastupitelé podle návrhu členů Spolku rodáků a přá-

tel Turnova usoudili, že právě on tak zdejší šperkařství a tím i město propagoval po celém 

světě. 

Jiří Urban se narodil v roce 1954 

v Jilemnici, v Turnově se vyučil 

v oboru zlatník-klenotník na tehdejší 

učňovské škole pod patronací Družstva 

umělecké výroby Granát, kam také 

později nastoupil. Po doplnění středo-

školského vzdělání a mistrovské 

zkoušce v oboru uměleckých řemesel u 

profesora Josefa Soukupa v Praze se 

stal v turnovském družstvu vývojovým 

pracovníkem a návrhářem nových vzo-

rů. V roce 1990 v Turnově založil 

vlastní společnost Routa Solitér Granát 

pro výrobu šperků a stal se jejím společníkem a jednatelem. Společně s jinými výtvarníky, 

později i samostatně, vystavoval své práce v galeriích a muzeích v Turnově, Semilech, 

Mladé Boleslavi, Sokolově, v Královské mincovně v Jáchymově, Praze a v řadě dalších 

měst. V zahraničí pak na Slovensku, v Bulharsku, Belgii, Rakousku, Francii, Koreji a Čí-

ně. Od roku 2001 absolvoval mezinárodní sympozia v Turnově, polském Jaworu a Ro-

dowu, dále na Slovensku, ve Španělsku, USA a Portugalsku.  

Z jeho prvních nejvýznamnějších projektů je nutné připomenout jeho špeky z titanu 

„Elektrolytické variace“ na desátém bienále v Bertramce, v roce 1990 navrhl a realizoval 

kříž pro papeže Jana Pavla II, v roce 1996 soupravu šperků s českými granáty pro Její Ve-

ličenstvo, anglickou královnu Alžbětu II., dále hlavní cenu pro časopis Květy „Hvězdy 

štěstí“, navrhl a zhotovil velmistrovskou hvězdu pro řád Svatováclavských rytířů ve Staré 

Boleslavi, vytvořil volnou parafrázi českých korunovačních klenotů pro společnost DE-
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VAKO, od roku 2003 zhotovuje ceny pro vítěze celorepublikové ankety Motosportu „Zla-

tý volant“, navrhl a vytvořil kopii císařské koruny Svaté říše římské pro hrad Karlštejn a 

vloni i Svatováclavskou korunu pro Obecní dům v Praze. Přes všechny tyto úspěchy a svě-

tová ocenění zůstal Jiří Urban nenápadným a skromným člověkem, člověkem s úctou a 

pokorou ke všem uměleckým předmětům, které v historii vytvořili jeho předchůdci. „V 

mém životě na mě nejvíce zapůsobili učitel praktické výchovy na tehdejší Učňovské škole 

v Turnově Josef Hurdálek, ve vývojovém oddělení družstva Granátu zkušený mistr Franti-

šek Hejzdral, od něhož jsem mohl „okoukat“ staré techniky. Později jsem doslova vzhlížel 

k Tono Cepkovi,“ prozradil na sebe Urban.  

 „Bavilo mě malování. Spřátelil jsem se s bezvadným člověkem, Vladimírem Ko-

márkem, a snad i proto jsem chtěl být původně malířem. Ostatně malířem se cítím dodnes, 

avšak profese mě zavála ke zlatnictví a tak si své výtvarné ambice kompenzuji v tvorbě 

autorského šperku. Začal jsem už v roce 1986 s výrobou dvou kolekcí šperků z titanu. 

V republice to byla novinka, byl to vlastně vůbec první počin, protože s tím začali na zá-

padě a mě zaujala barevnost tohoto kovu. Také hned po pražské výstavě jednu zakoupilo 

UMPRUM a druhou liberecké muzeum. Pak mě na různých sympoziích oslovily světové 

kapacity ve šperkařství. Tak jsem například poznal slovenského Tono Cepku, který dělal 

úžasné fantazie. Zaujaly mě jeho úžasné subtilní fantazie, dělal ručně nesmírně složité 

kompozice. Po letech jsem pak začal spolupracovat s jeho synem Matúšem, který je speci-

alistou na smalty. Další výzvou pro mě byla návštěva zahraničí, když jsem viděl v Limě 

poklady starých Inků a pak šperky Aztéků. Určitý čas jsem jen holýma rukama modeloval, 

jako oni, šperky primitivním způsobem pouze s použitím nové technologie. Jako protipól 

toho všeho pak najednou přišly nové zakázky. Takovou přízeň osudu si těžko vysvětluji, 

ale můj přítel Mirek Cogan z turnovského muzea to jednou komentoval slovy: „Když ně-

kdo soustavně vysílá pozitivní energii, to by v tom byl čert, aby se mu to jednou nevrátilo 

zpátky.“ Tak tomu začínám věřit.  

Výstavu granátových šperků v Brně „Granát a jeho svět“ chtěla navštívit královna 

Alžběta II. Organizátoři se rozhodli jí předat dárek, ale běžný komerční šperk zamítli. 

„Oslovili mě a já měl pět týdnů na to, abych navrhl a vyrobil soupravu granátových šperků 

s náhrdelníkem podle vzoru tehdejšího Goethova daru Ulrice von Lewetzow,“ dodal Ur-

ban. K soutěži na zhotovení kopie císařské koruny pro Karlštejn jej na poslední chvíli při-

hlásil jeho syn a pak celé dny a noci spolu pracovali na dokumentaci. Snad o něco klidněj-

ší byla práce na kopii Svatováclavské koruny pro Obecní dům. „V současné době se chys-

tám spolupracovat na zhotovení kopie jedné z nejvýznamnějších českých památek, která 

by měla po dokončení naši zem po čtyři roky reprezentovat v prestižních galeriích světa, 

tedy v New Yorku, Tokiu, Londýnu, Bruselu a podobně,“ poodhalil svoji následující práci 

Jiří Urban, který se chystá v závěru své životní kariéry vrátit ke svému snu z mládí, 

k malování. 

             OTAKAR GRUND 

 

Vzhledem k tomu, že byla letos na návrh výboru našeho spolku udělena Cena města Tur-

nova šperkařskému mistru Jiřímu Urbanovi, přetiskujeme se souhlasem autora článek  

z Krkonošských novin Deníků Bohemia. 

 Redakce 
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Desátý ročník Letních koncertů na Hrubé Skále 
 

Uplynulý jubilejní ročník koncertů, které jako spolek už tradičně v obou prázdnino-

vých měsících v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále pořádáme, si získal nejen trvalý okruh 

svých posluchačů, ale zaujal i mnohé návštěvníky tohoto oblíbeného letoviska v srdci 

kouzelné přírody Českého ráje. Ten letošní posluchačům opět přinesl velmi osobité zážit-

ky při poslechu sólistů i komorního tělesa, dá se po právu říci, že i takové, jaké jsou kvali-

tou srovnatelné v koncertních sálech velkých měst. Letošní produkce opět zaštítil svojí 

osobou senátor Jaromír Jermář, který už i v minulosti naše koncerty podpořil finančně, 

poděkování patří i představiteli římskokatolické církve, panu Františku 

Kocmanovi, do jehož správy kostel sv. Josefa patří.  

Letos svým vystoupením posluchače především zaujal barytonista 

Jakub Pustina (23. 7.), který v našem regionu už takřka „zdomácněl“. 

Přesto své vystoupení obohatil mnoha novými prvky, a především doká-

zal, že své posluchače stále přitahuje nejen svým hlasem. Velmi se líbil i 

jeho nový doprovazeč Jiří Hrubý.  

Jedním, a to velmi příjemným překvapením, 

bylo vystoupení talentované sopranistky Jany Hery-

ánové a houslisty Františka Lamače (30. 7.). Zprvu 

netradiční kombinace koloraturního sopránu a houslí 

budila jisté rozpaky nad kompozicí celého koncertu, 

ale po doplnění základní orchestrální nahrávky po-

mocí reprodukční techniky nakonec vzniklo velice 

líbivé vystoupení s bohatým repertoárovým spek-

trem. Je nutno podotknout, že se tak stalo především 

díky preciznímu výkonu obou sólistů.  

 

Příjemně překvapil i další, nám dosud neznámý, hous-

lový virtuos Vladimir Liněckyj, který u nás prvně vystoupil 

v doprovodu varhan Jany Havlíčkové (13. 8.). Přesto, že 

známé klasické houslové party předních světových mistrů zde 

návštěvníci slyšeli už před čtrnácti dny, Liněckyj je znovu 

dokázal nadchnout svojí dokonalou technikou, koncertním 

mistrovstvím i příjemným a velice skromným projevem.  

 

Zcela novým prvkem bylo pro mnohé poslucha-

če vystoupení Sdružení hlubokých žesťů České 

filharmonie z Prahy (30. 8.). Šestice špičkových 

umělců našeho prestižního státního tělesa k nám zaví-

tala už podruhé. Jejich umění tak nejen více než dů-

stojně uzavřelo letošní ročník, ale především dopřálo 

návštěvníkům mimořádný hudební zážitek podobně, 

jako jej připravili posluchačům na mnoha cestách za 

hranicemi republiky. Jejich „živé varhany“ rozezněly 
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chrámové prostory a vytvořily nám kouzelnou atmosféru letního srpnového podvečera.  

Přestože jednotlivé koncerty navštívilo v průměru více než sedmdesát posluchačů, 

jejich náklady výrazně zatížily náš rozpočet. A to zejména proto, že ruce našich sponzorů 

nebyly letos tak štědré, jako v dobách minulých. Někteří nám v poslední chvíli pomoc 

odmítli, někteří doposud nenaplnili své sliby a je možné, že tak ještě do konce roku učiní. 

Rovněž několik desítek členů spolku ještě ani neuhradilo své členské příspěvky, a to vše 

ovlivnilo naše letošní hospodaření. Tím více si vážíme všech, kteří nám v této situaci po-

mohli, především pak vedení turnovské radnice, které nám opět finančně přispělo na naši 

spolkovou činnost.  

V nadcházejícím roce se proto budeme muset rozhodnout, zda po deseti letech má-

me v tradici Letních koncertů na Hrubé Skále pokračovat. Zda opustíme původní záměr 

Mileny Šolcové, pořádat kvalitní kulturní akci v prostředí, jež svými penězi pomohl zre-

konstruovat mecenáš Bohuslav Jan Horáček a jehož přípravě několika prvních ročníků se 

tak obětavě věnovala Antonie Kuchařová a mnoho dalších obětavých spolupracovníků. 

Výbor spolku tak čeká rozhodnutí, zda je pro nás opravdu reálné zajištění finančního zá-

zemí pro kvalitní umělce příštího ročníku, nebo se máme raději orientovat jen na některé 

místní interprety, nebo tradici těchto koncertů zcela opustit. Zásadní rozhodnutí by měli 

vyslovit už třeba účastníci na naší výroční lednové členské schůzi. 

Výbor SRPT 
 

Sodovkárna pana Kinského 
 

Dnes, a to zejména ti mladší, kdy v obchodech sledujeme širokou nabídku nápojů nejrůz-

nějších druhů, chutí i provenience, si zřejmě už málokdo vzpomene 

na minulou dobu, kdy byla pro převážnou většinu populace nápojem 

číslo jedna obyčejná voda. Turnov měl svoji vodárnu logicky na vy-

výšenině přilehlé lokality Károvska, kam drahocennou tekutinu do-

pravovala čerpadla z okolních pramenů a vrtů. V dobách velkého 

letního sucha, někdy v padesátých letech minulého století, ale neby-

ly výjimkou doby, kdy toto zásobování nestačilo. Z vodovodních 

kohoutků se ozvalo jen zlověstné syčení a bylo po všem. Pamatuji, 

že v těchto chvílích nám nezbylo nic jiného, než vzít původní bandasky na mléko a pro 

vodu na vaření se vypravit ke studánce do parku v Šetřilovsku, či dojít až k pramenu Boží 

vody, který se od roku 1882 dodnes nachází na úpatí stráně lesoparku, severně pod Károv-

skem. Starší pamětníci nám vyprávěli, že tento pramen snad vyschl jen jedinkrát v době 

velikého sucha někdy po válce, jinak stále občany zásoboval výbornou studenou vodou, a 

to až dodnes. Doma se za mého dětství zpravidla vařil čaj, maminka někdy míchala slaze-

nou vodu s citronem, kterou v létě odkládala ve džbánu do sklepa, protože ledničky 

v každé domácnosti běžně nebyly. Na podzim byl obvykle k mání luxusní nápoj, jablečný 

mošt, který nám ze sesbíraných a přivezených jablek vyráběli v původním pivovaru 

v nynější Sobotecké ulici. Baňatá lahev lahodného nápoje tehdy stála třicet haléřů, nicmé-

ně tento zdroj obvykle nám i sousedům krátce po Vánocích došel. Někdy v počátku pade-

sátých let jsme ale zaregistrovali výrobnu sodovky pana Kinského u parku, v dnešní ulici 

Alej legií. Starší, drobný, avšak pohyblivý mužík byl zřejmě podnikavého ducha a tak do 

malých přízemních budov na zahradě, vedle starého obytného domu, pořídil celou linku na 

výrobu sodovky, nedlouho potom i na výrobu červené a zelené limonády. Stáčel je do ma-
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lých průhledných třetinkových lahví, které byly opatřeny patentním uzávěrem 

z porcelánové zátky s těsnící gumičkou a drátěnou páčkou s pružinou. Lahev sodovky stá-

la 25 haléřů, ale „barevné“ limonády 45. S naším přibývajícím věkem se také zvětšovala 

jejich spotřeba a tak naši rodičové usoudili, že bychom si na „dobré“ pití mohli také o let-

ních prázdninách trochu přivydělat. Pan Kinský byl na tehdejší dobu šikovný podnikatel. 

Jednak přivítal, že stálým zaměstnancům může dopřát dovolenou, a navíc nám, dětem, 

nemusí platit velkou mzdu. A tak jsme také mohli poznat provizorní výrobu. Starší za-

městnanec obsluhoval na tehdejší dobu automatickou výrobní linku, větší z nás, dětí, zaví-

rali a odebírali naplněné lahve a vkládali je do dřevěných bedýnek. Ti silnější je rovnali, 

jeden mladší je oplachoval z hadice vodou, aby ty naplněné šťávou nebyly pro zákazníka 

lepkavé. Mnoho z nás chtělo v létě v sodovkárně pracovat, protože pan Kinský dovolil 

každému na místě vypít limonády tolik, co hrdlo ráčilo, a nějakou to korunu jsme si přivy-

dělali. Domů si ale musel každý limonádu koupit. Kam by také jako majitel přišel? Pan 

Kinský byl neustále v pohybu. Vyřizoval objednávky, běhal ve výrobě, a když náhodou 

došla zásoba kovových lahví s kysličníkem, sebral se a dojel svým autem pro novou. Pro 

nás to bylo vždy zpestření dne. Jezdil totiž obojživelnou čtyřkolkou KDF se vzduchem 

chlazeným motorem. Auto bylo celé zelené, otevřené, většinou stále bez střechy, a pan 

Kinský do něj naskakoval ze strany přes jeho snížené boky. Dvířka totiž auto nemělo, pro-

tože je také používali jako „obojživelné“ pro jízdu na 

vodě. Několikrát jsme se na to pana Kinského ptali, až 

nás jednou ve chvilce volna svezl a vzadu nám ukázal 

plechový kryt a pod ním lodní šroub. Jako kluci jsme 

auto obdivovali, protože nic takového jsme jinde nevi-

děli. Podobné, ale „bojové“ vozidlo měl pan Drahoňov-

ský ze Zborovské ulice. Ten měl ale pravý plechový 

džíp po německé armádě. Jezdil s ním sice také nakupovat do města, ale hlavně s ním pak 

vozil všechno potřebné a seno králíkům. Obrovský žok sena s plachtou naložil, že pod ním 

nebyl v autě ani vidět, ale domů jej dovezl vždycky dobře. To pan Kinský působil sice 

pracovně, ale mnohem elegantněji. Když jel na nějaké jednání, auto pečlivě vyčistil, omyl, 

vzal si sako a tříčtvrteční kalhoty „pumpky“, na svoji malou hlavu nezbytnou baretku. Ří-

kalo se o něm, že dříve létal v letadle, dvojplošníku, a že je na tu pokrývku hlavy zvyklý. 

Jeho „Sodovkárna“ měla největší odbyt v létě, když bylo teplo. Pan Kinský se také staral o 

stálý přívod vody. Dříve to nebylo jednoduché a bylo běžné, že zemní potrubí v okolí čas-

to prasklo. Musel hned shánět opraváře, ale to se mu vždy podařilo rychle. Častokrát je 

totiž naložil do svého zeleného auta, kterému jsme s kluky říkali „kachna“, aby je přivezl a 

zase odvezl. Je jasné, že na tom mnohdy vydělali i jeho sousedé. Po nějakém čase se pan 

Kinský přeorientoval na větší sortiment slazených limonád, vyráběl i tehdy novější druhy: 

„Pomo“, „Limo“ a další novinky, ale sodovku se zelenou, červenou a malinovou příchutí 

měl stále nejlepší a dlouho konkuroval všem novým Vratislavkám, Boleslavkám a jiným.  

Koncem šedesátých let tu výroba ustala, pan Kinský zestárl a později i v tichosti 

zemřel. Obytná budova sodovkárny dostala nedávno od nového majitele „nový kabát“ a 

zašlá léta její slávy připomíná jen zbytek řady malých přízemních stavení v zadní části za-

hrady. A pak mnoho našich vzpomínek na pilného, usměvavého a hodného člověka, který 

měl i při své práci pochopení pro naše dětské radovánky a klukovské rošťárny. 

Otakar Grund     
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Obří sud Javorník 
 

 Není snad staršího Turnováka, který 

by nepamatoval zajímavou stavbu na vr-

cholu 680 m vysokého Javorníku při cestě 

do Liberce. Ano, jedná se o Obří sud, ve 

kterém byla ukryta restaurace. Historie 

zaniklé stavby sahá až do roku 1898, kdy 

se ve Vídni konala jubilejní výstava, osla-

vující 50 let vlády císaře Františka Josefa 

I. Jedním z výstavních objektů byl právě 

sud obřích rozměrů, který sloužil jako ne-

tradiční vinárna. Hostinskému z Dlouhého 

Mostu nedaleko Liberce, Wilhelmu 

Huebelovi, se sud natolik zalíbil, že přesvědčil své přátele, aby jej po skončení výstavy za 

600 zlatých koupili. Přestěhován byl na Javorník a později k němu přibyla i dřevěná roz-

hledna, která ale musela být v 50. letech z bezpečnostních důvodů stržena. 

Původní Obří sud vyhořel neopatr-

ností dělníků při opravě střechy v září 

1974. Dlouhá léta pak místo zarůstalo a na 

sud se postupně zapomnělo. V 90. letech 

s rozvojem telekomunikačních technologií 

se objevila v blízkosti původní rozhledny 

retranslační věž, turistům ovšem nepří-

stupná. Proto všichni turisté uvítali infor-

maci, že sud bude znovu postaven jako 

součást sportovního areálu, který vyrůstá 

v obci Jeřmanice.  

Po 

otevření 

neodolali 

ani rodáci z Turnova a uspořádali jedno úterní odpoledne 

výlet do nového sudu. Počasí příliš nepřálo, foukal silný 

vítr a drobně pršelo, cesta vzhůru ze Záskalí byla právě 

upravovaná buldozerem, ale vše se zvládlo. Třináct výlet-

níků překvapeně zíralo na překrásnou stavbu, která na 

místě bývalého sudu vyrostla. Sud sice není dřevěný, ale 

betonový, na výsledný dojem to velký vliv nemá. Uvnitř je prostorná restaurace pro 80 

návštěvníků, v patře 16 hotelových pokojů a 2 apartmány. V příjemném prostředí rodáci 

poseděli, občerstvili se a po odpočinku pokračovali tentokrát již z kopce kolem sportovní-

ho areálu do Jeřmanic na vlak. Unaveni, ale spokojeni dorazili v podvečer do Turnova.  

Sportovní areál, do kterého Obří sud patří, je moderně vybaven. Návštěvníkům 

slouží lanovka, bobová dráha, lyžařská stráň. Lyžování není jako v horách, ale pro rodiče 

s dětmi naprosto vyhovující. 

J. D. 
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Činnost spolku v 2. pololetí letošního roku 
 

 V letním období uspořádal Spolek rodáků a přátel Turnova již 10. ročník koncertů 

v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. O nich a o obtížích při jejich přípravě píšeme v samo-

statném článku. 

 K letním měsícům patří voda – platí to i pro některé členy našeho spolku. 14. června 

propluli na raftech Jizerou z Malé Skály k restauraci Zrcadlová koza. Počasí přálo a tak 

prožili na raftech i při zakončení pohodové odpoledne. 

 30. června se zástupci spolku podíleli jako každým rokem na slavnostních zakonče-

ních školního roku na základních školách. V každé škole byli odměněni vybraní žáci devá-

tých tříd DVD o historii a současnosti našeho města. 

 Jedním z cílů spolku je poznávat zajímavá 

místa v širokém regionu a šířit o nich povědomí ve 

veřejnosti. V průběhu 2. pololetí se uskutečnilo ně-

kolik dobře při-

pravených po-

znávacích cest. 

Na 28. červenec 

naplánoval Ing. Ducháč trasu, na níž bylo několik při-

tažlivých zastavení. Některá z nich nejsou širšímu ok-

ruhu obyvatel ani tak známa. Z paměti účastníků jistě 

nevymizí prohlídka Jiřetína pod Jedlovou, zvláště pak 

místní „Křížové cesty“. Zajímavá byla prostorná jes-

kyně motorkářů ve Svitavě, která v dávné minulosti 

sloužila mnichům, za 2. světové války byla místem vý-

roby zbraní. Působivá je vždy návštěva Hamru na Jeze-

ře a rozsáhlých zřícenin hradu Tolštejna. Překvapily i 

ruiny málo známého hradu Svojkova a ve skále vytesa-

ná Záhořínská kaple. Ocenili jsme i pořádek v hraniční 

oblasti Německa při zpáteční cestě přes Žitavu.  

4. srpna směřoval výjezd automobily do trochu opomíjeného, avšak při bližším po-

znání velmi zajímavého města Bělé pod Bezdězem. Odtud to už není daleko na hrad Zví-

řetice, kde překvapuje rozloha jeho zřícenin. I zastávka v Bakově nad Jizerou nebyla ztráta 

času. 
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 11. srpna se prvním cílem stal Kittlův 

dům a muzeum s památkami na tuto podi-

vuhodnou osobnost. Shlédli jsme pak i dal-

ší zajímavá místa, např. rozlehlý hřbitov 

v obci Krásná, výstavný, právě opravovaný 

kostel v Lučanech nad Nisou, kde každého 

překvapí vnitřní prostor. Shlédli jsme i mu-

zeum vojenské techniky zaměřené především na 

anglické tanky. Zastavili jsme se i u pramenů Ni-

sy, u nově otevřené rozhledny na Bramberku a 

výlet zakončili na známé Královce. 

 

 Hodnotný obsah mělo 31. srpna i poznávací 

putování auty do archivu v Semilech, poté do 

místního muzea, kde byla instalována výstava vý-

robků proslulého závodu Merkur. Velmi nás pře-

kvapilo i Muzeum techniky v objektu bývalého 

mlýna v Loukově, kde nadšený sběratel, bývalý 

motocyklový závodník, vystavuje množství expo-

nátů, které pamatujeme z mládí a s nimiž žili naši 

otcové. Velkou část sbírky tvoří i staré motocykly. 

Přátelské styky nás pojí s několika spolky 

s podobným zaměřením činnosti. Několik našich 

členů se na pozvání zúčastnilo 17. září každo-

roční akce „Cesta do historie Hodkovic“. Byli 

velice přívětivě přijati a při procházce městem se 

seznamovali s jeho životem, který ovlivňovaly 

národnostní rozpory. 

 

 24. září se dosti početná skupina vydala 

vlakem na cestu do Hrádku nad Nisou, odkud 

putovala na nedalekou rekreační oblast Kristýnu 

v blízkosti hranic se SRN a Polskem v místě 

zvaném Trojzemí. 

 

 25. října se vydařil pěší výlet ze Záskalí na Javorník, kde většina účastníků poprvé 

spatřila nový Obří sud. Ani větrné a vlhké počasí neubralo na dobré náladě. Článek str. 11. 
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 Poslední, rovněž pěší vycházku umožnilo i příznivé počasí 13. prosince. Z nádraží 

v Líšném vystoupali pochodníci kolem chaty Lucie Bílé na stráň nad obcí a při cestě na 

Malou Skálu mohli obdivovat krásné výhledy do údolí Jizery či na protější Suché skály. 

Někteří pak pokračovali v pochodu až do Turnova. 

 

 29. září se zástupkyně spolku podílely na „Vítání občánků“, kam malým spolu-

občánkům přinesly malé upomínkové dárky, které vyrobily členky spolku. 

 Blahopřáli jsme též členům spolku, kteří oslavovali kulatá výročí narození.  

 

 Všichni víme, v jak složité ekonomické situaci se dnes nacházíme. Tento stav má 

odraz i pro činnost spolků, v nichž je často nesnadné pokrýt předpokládané programové 

náklady. Velmi by pomohlo, kdyby všichni členové zaplatili příspěvky, neboť ty tvoří zá-

kladní zdroj, z něhož se činnost může odvíjet. 

Výbor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PF 2012 

12. září 2011 jsme se naposledy rozloučili s panem Karlem Loudou, 

dlouholetým členem výboru spolku, jedním z těch, kteří před 20 lety spolek 

založili.  Do naší činnosti vnesl mnohé podněty, jež byly využity. Jeho ná-

zory a veřejné působení přispěly často k řešení otázek, které se týkaly měs-

ta, k němuž stále osvědčoval niterně blízký vztah. Z paměti nám, kteří jsme 

ho znali, nevymizí jeho přímé jednání a jeho přátelský přístup k lidem. 

 Bezprostředně před uzávěrkou našeho časopisu zastihla nás smutná 

zpráva o úmrtí paní Mileny Stelzigové. Patřila k zakládajícím členům spol-

ku a po dobu více než 10 let zastávala ve výboru funkci hospodářky. I ona 

byla citově hluboce spjata s Turnovem, v němž prožívala činorodý život. 

Budeme si pamatovat její laskavé vstřícné jednání, které vždy pozitivně 

ovlivňovalo prostředí okolo ní. 
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ČLENY SRPT ZVEME 

NA VALNOU HROMADU 

Spolku rodáků a přátel Turnova 

 
HOTEL KAREL IV. 

 
sobota 28. ledna 2012  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento výtisk časopisu Náš Turnov vyšel díky sponzorství turnovského rodáka 

JUDr. Bořka Severy a jeho Media Communications s.r.o. Praha. 
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