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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Předjaří v Dolánkách - Bukovině  (JD) 

Cesta z Příhraz na Krásnou vyhlídku  (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč (26) 

        Josef Rašín (7) 

        Archiv Muzea (2) 
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150 let TJ Sokol  

 

Turnov je sportovní město. Většina rodin má alespoň jednoho aktivního sportovce 

v patnácti samostatných sportovních klubech a v desítkách jejich oddílů či družstvech. Mezi 

všemi těmi sportovními subjekty hraje jednu z 

nejvýznamnějších rolí SOKOL - tedy Tělocvičná 

jednota Sokol Turnov se sídlem v krásné sokolovně 

v neméně hezké Skálově ulici.  

Dovolím si vyjádřit náš společný sokolský 

pozdrav všem čtenářům a pokusím se současně 

podělit o několik myšlenek, zajímavostí, či 

informací.  

Sokol letos slaví 150. výročí svého vzniku. 

Význam naší turnovské jednoty je doložen tím, že 

máme shodné výročí. V roce 1862 vznikla naše 

jednota jen pár týdnů po té pražské. Je historicky 

dané, že Sokol a sokolská filozofie jsou úzce spjaty s 

historií národa a naší republiky.  Bratři zakladatelé 

stavěli sokolství na filozofii všestranného tělesného i 

duševního rozvoje člověka, spojeného se zásadami 

demokracie a vlastenectví. Dnešní sestra starostka v 

svém letošním slavnostním projevu v pražském 

Karolinu vyzdvihla, že sokol byl také vždy průkopník, inovátor, dobrý hospodář a 

samozřejmě i bojovník za svobodu vlasti a národa.  To jsou obecné pravdy i u nás 

v Turnově. Když se pročítám historií naší jednoty, je jasně vidět, jaký měl SOKOL průběžný 

vliv i na život Turnova.  

Je logické, že dnešní překotná doba i rozmanité sportovní prostředí komplikuje 

prosazování celospolečenských hodnot v rámci sportovních aktivit, ale my se o to snažíme 

všemi cestami i dnes.  Pro Sokol bylo vždy jasné – osobnost každého z nás je jiná, každý je 

z jiné rodiny, máme odlišná zaměstnání - ale  nade vším je kamarádství a přátelství. Ta mají 

klíčový pozitivní vliv na životní postoje každého z nás. Mnoho z nás se pak proto ve volném 

i pracovním čase angažuje ve prospěch druhých, čímž určitě pomáháme vytvářet 

sebevědomou i aktivní občanskou turnovskou společnost.   

V letošním roce vzpomínají sokolové také výročí narození obou zakladatelů Sokola, 

Jindřicha Fügnera (190 let) a dr. Miroslava Tyrše (180 let), a také od I. všesokolského sletu v 

roce 1882 uplyne právě 130 let. Je skvělé, že všechna výročí můžeme oslavit tradičním 

cvičením a nosným vrcholem Sokola - sletovými skladbami. Slet župy Ještědské se 

uskutečnil v Turnově ve dnech 9. – 10. června a byl zároveň sletem krajským, protože ve 

skladbách vystoupili vedle hostů i cvičenci dalších dvou žup v Libereckém kraji – Ještědské, 

Jizerské a Krkonošské. Volba na Turnov je přirozená - naše sokolská jednota je největší v 

Libereckém kraji a sportoviště v okolí sokolovny poskytují dokonalý komfort takové 

významné akci.  

Náš slet vnímáme samozřejmě jako hlavní přípravu na celosokolský vrchol roku -  

XV. všesokolský slet, který se bude konat 5. a 6. července v Praze. Máme výzvu pro čtenáře 

– kdo bude mít zájem jako divák, klidně se v sokolovně přihlaste. Určitě vyšleme na jeden 

den z Turnova autobus.  
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Využiji příležitosti, abych věnoval současně pár řádek turnovské historii i současnosti 

naší jednoty.  Díky turnovským vlastencům pod vedením obchodníka Františka Pazelta 

máme jednu z nejstarších jednot v zemi. První tělocvičnou sokolů byla zahrada hostince 

Václav Šuberta, uvnitř se postupně cvičilo v hostincích U Koubusů, U Města Petrohradu v 

Hluboké ulici, nebo u České koruny na náměstí. To však nestačilo překotnému rozvoji 

Sokola v Turnově, a tak v roce 1884 dal Karel Mádle první podnět na uspořádání finanční 

sbírky pro stavbu sokolovny. Velká stavba – dlouhý vývoj. O dva roky později podali 

sokolové na radnici žádost o pozemek. O sedm let později jim byly nabídnuty 4 pozemky, 

mimo jiné i místo dnešního gymnázia. Po dalších komplikacích byl vybraný pozemek 

městem prodán v roce 1895 a pak už to šlo rychle. Roku 1896 byl položen slavnostní kámen 

a 28. května 1898 bylo slavnostní otevření jedné z prvních deseti sokoloven v zemi. O deset 

let později přibyly sochy na průčelí budovy a v roce 1932 pomník dr. Miroslava Tyrše. O 

stavbu se ve finále zásadně zasloužil bratr Matěj Koťátko, který byl starostou Sokola celých 

40 let. Jeho osobnost měla pravděpodobně největší historický vliv na náš Sokol.    

Po otevření sokolovny přišla zlatá éra Sokola a sokolovny v první třetině minulého 

století. Sjezdy, krajinská výstava v roce 1925, plesy, srazy spolků, šibřinky, vystoupení 

sboru Antonína Dvořáka s významnými interprety, sídlo župy, víceúčelovost využití a 

hlavně každodenní cvičení. Bohužel, v roce 1941 přišlo rozpuštění Sokola a budova 

sokolovny přešla do správy městského úřadu, v roce 1952 po opětovném rozpuštění Sokola 

pak do správy TJ Turnov.  

Jenže sokolovna samozřejmě z města nezmizela. Péče o budovu byla ze strany 

jednotné tělovýchovy úměrná možnostem a cvičilo se v ní dále i za minulého režimu. 

Cvičitelé zásady sokolského hnutí při cvičení neměnili, naopak je daleko více zdůrazňovali – 

samozřejmě jsme se například dále stále oslovovali - bratře, sestro. Navíc se i v turistickém 

oddílu sešla skvělá parta cvičitelů, kteří vyrůstali v Sokole nebo v Junáku, a tak do nás 

sokolské myšlenky vštěpovali i o víkendech.   

Druhou klíčovou osobností byl pro nás Jaromír Lebeda. V roce 1990 inicioval jako 

první starosta znovuobnoveného Sokola vytvoření dnešní jednoty. Postupně během více let 

jsme získali zpět majetky a začali řešit potřebné rozsáhlé opravy. Máme skvělé zázemí pro 

naši činnost – vedle sokolovny i táborovou základnu na Pleskotech a KČT má chatu Bosnu 

v Pasekách.  Na našich pozemcích mají svoji základnu Junáci a část stadionu atleti. Majetek 

a hlavně péče o něj nás spojuje dohromady a umožňuje dalším subjektům ho využívat – 

školy během dopoledne a celý zadní trakt například sdružení rodičů a dětí Náruč. Přínosem 

pro nás je restaurace i ubytovna ve zbylých částech sokolovny.  

Pro Sokol v novodobé etapě věnovaly svůj volný čas velké osobnosti Turnova – Mirek 

Haken, Andulka Koberová, Milada Smutná, Mirek Landyš, Eva Fialová, Míla Loučka, Josef 

Ježek, Bohouš Vít, Hanka Křivanová, Fanda Černý, Hana Křivanová, Mirek Ulmann, Helena 

Goldová, Honza Varcl, Miloš Jáč, Miluška Haničáková, správce Jirka Sokolář a mnoho 

dalších. Sokol však potřeboval pomoc i zvenčí. Budova sokolovny byla doslova 

„zachráněna“ panem Horáčkem – daroval 4 mil. Kč na rekonstrukci havarijní střechy a 

ministerstvo školství dalo cca 5 mil. Kč do fasády a 2 do nového vytápění.  Město přidalo 

nedávno v rámci rekonstrukce Skálovy ulice skoro 2 mil. Kč do zkrášlení předpolí budovy. 

Hodně městských peněz a nezanedbatelná pomoc firmy pana Zikudy šly také do areálu 

Pleskot, který každoročně vylepšujeme. Nemáme dnes nikde havarijní stavy, musíme jen 

stále vylepšovat dožilé části. Postupujeme pomalu, ale díky velkým každoročním dotacím 
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města přežíváme provozně a vždy trochu zbude i na nutné opravy.    

Ale Sokol – to je hlavně každodenní činnost. Spojením se stolními tenisty a členským 

propojením s turisty máme dnes 600 členů.  Cvičení všestrannosti, škol, stolní tenis, oddíl 

karate, skupiny na badminton, volejbal, florbal, fotbal, různorodá turistika – to všechno je 

dnešní Sokol. Organizace, která staví na tradicích. Na činnosti podobných tradičních spolků 

pak staví každé město - je to jeden z pilířů života a chodu města.  

 

Milan Hejduk, starosta T. J. Sokol Turnov  

 

Stavební rozvoj města Turnova v letech 1918 – 1928 

 

V květnu slaví naše město výročí 740 let od první písemné zmínky, tedy od okamžiku, 

kdy můžeme s jistotou říci, že 

město Turnov již existovalo. 

O nejstarších dějinách města 

toho bylo již napsáno 

poměrně dost, a přesto, že 

především práce J. V. Šimáka 

mají již více než sto let od 

svého vydání, jsou stále ve 

své podstatě platné. Proto by 

nemuselo být od věci, 

kdybychom se podívali na 

mladší dějiny našeho města, a 

sice do doby jeho rozmachu 

po první světové válce. 

Stavební ruch je zajímavý v 

každé etapě dějin a prakticky 

vždy je následkem něčeho 

negativního. Zřejmě hlavní 

příčinou byly především 

menší či rozsáhlejší požáry, 

které následně vždy podnítily 

další rozvoj městské zástavby. 

Uvolněný prostor nahrazovaly 

stavby nové, často větší a 

modernější nebo alespoň 

odpovídající novému, právě 

panujícímu stavebnímu slohu.  

 

Popiska k fotografii: 

Obchod Ladislava Petrnouška (čp. 140) před přestavbou v roce 1925, kdy z ulice zmizely 

schody zasahující daleko na chodník. Dnes zde má svou prodejnu firma Staněk Sport. 

(zdroj Muzeum Turnov) 
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V neposlední řadě ovšem také odpovídaly movitosti investora. Druhou příčinou, a 

často ruku v ruce jdoucí s požárem, byla válka. Stejně jako požár byla zničující. Také v 

období po tzv. Velké válce (dnes známé jako První světová) nastal na poli stavebním 

všeobecně čilý ruch a město Turnov nebylo výjimkou. 

Starosta města Ph. Mg. Josef Radský spolu s dalšími členy městského zastupitelstva se 

pustili okamžitě do práce. Již v počátcích zde byla silná touha vytvořit tzv. Velký Turnov, a 

to především připojením Daliměřic a Nudvojovic, které byly součástí obce Modřišice a 

v jejichž katastru se nacházelo pro město velmi důležité vlakové nádraží. Předválečný 

regulační plán města, určující, jak má být v případě nové výstavby postupováno, sice řešil 

řadu věcí, ale vzhledem k nastupujícímu rozvoji města a nových stavebních směrů přestal 

brzo vyhovovat a bylo nutné vypracovat regulační plán nový. Hlavní důvod stále se 

stupňující bytové krize byl prozaický. Pokles počtu sňatků za války byl v následujícím 

období rychle kompenzován a mladá manželství poptávku po nových bytech rychle 

zvyšovala.  

V první řadě zde byla snaha obce získat nová kvalitní stavební místa v katastru města, 

kterých se nedostávalo. Ta byla částečně uspokojena ziskem řady pozemků z 

rozparcelovaných dvorů hruboskalského panství. Turnov se záhy začal opravdu vzmáhat, 

obyvatelstvo začalo ve své režii stavět rok od roku stále více. Pozvolný nástup, vrcholící na 

konci 20. let, byl především v první polovině sledovaného období podpořen vznikem 

„Stavebního družstva železničních zaměstnanců“, které hlavně v prostoru za nádražím 

vystavělo celkem 29 rodinných domů, a „Všeobecně prospěšného stavebního družstva pro 

Turnov a okolí“, které pro realizaci svých projektů zakupovalo zejména obecní pozemky. 

Obec se tímto způsobem, tj. prodejem cenově dostupných pozemků, snažila stavební ruch 

také podporovat. První akcí Všeobecně prospěšného družstva bylo sedm domků vystavěných 

v tzv. Zátiší, tj. u dnešní zastávky Turnov – město. Celkem bylo jeho zásluhou vybudováno v 

letech 1920 - 23 dvacet sedm domů se šestatřiceti byty. Se státní pomocí byly postaveny v 

Žižkově ulici proti budově Štefánikových kasáren (dnes budova 3. ZŠ) dva domy, čp. 714 a 

715, pro vojenské gážisty. Postupně vznikají samostatné městské části Károvsko, Vrchhůra a 

Nudvojovice, které se definitivně, povolením ministerské rady z června 1923, sloučily s 

Turnovem. K zamýšlenému připojení Daliměřic nedošlo. Vznikají celé nové skupiny domů a 

ulic. Nejvíce se stavělo kolem kasáren - v Žižkově ulici a nad kasárnami, v Kozákovské ulici 

(dnes 28. října), v Jeronýmově, v Husově, v Aleji legií, na Výšince, na Kamenci a třeba v 

Jičínské ulici, kde regulací Stebénky vznikla řada nových stavebních míst. Vzniká také zcela 

nová čtvrť kolem kostela na Hruštici. Stará zástavba se postupně vyplňuje řadou novostaveb 

a vzniká kompaktní městská zástavba i v částech města od centra poněkud vzdálenějších.  

V letech 1918 - 1928 se v rámci Turnova objevilo 127 nových popisných čísel, deset 

starých čísel bylo zbouráno (jednalo se o čísla popisná 57, 58, 64, 175, 182, 298, 327, 328, 

343, 452) a opět vystavěno. Celkem tak bylo v deseti poválečných letech postaveno 137 

nových budov. Z mapy města zmizelo stavení s číslem 48 a roku 1920 shořel a nebyl znovu 

vystavěn dům čp. 18 v ulici 28. října. Volné stavební místo pak odkoupila obec pro 

plánovanou stavbu dívčí školy.  

V případě Nudvojovic byl nárůst počtu nových staveb ještě markantnější. K roku 1918 

měly 58 čísel popisných a o deset let později již 197. Postaveno tak bylo 139 nových domů. 

Tak obrovský nárůst byl dán především dostupností poměrně levných pozemků, které byly k 

dispozici díky rozparcelovanému nudvojovickému dvoru.   
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Z význačných staveb sledovaného desetiletí jmenujme v Turnově v roce 1919 

postavenou vilu Benda (čp. 665) – dnes kostel Církve československé husitské, byla 

vystavěna nová brusírna Karla Votrubce a Ladislava Jíny Na Lukách (čp. 698). Ve stejné 

lokalitě vybudoval Jan Ouhrabka další brusírnu (čp. 742), v ulici 28. října vznikla Veřejná 

obchodní škola (čp. 757) – dnes budova mateřské školy, na místě zbouraného domu čp. 175 

v Palackého ulici vyrostl obchodní dům Františka Hermana, za Jizerou byl napříště k 

dispozici hotel Modrá hvězda. Celkově byla 

vystavěna řada krásných vilek pod Hrušticí nebo 

v Aleji legií. Řada domů byla rekonstruována. Za 

všechny uveďme čp. 309, známé také pod 

názvem „U Raka“, které vykoupila a 

rekonstruovala obec a následně u něj zřídila 

tržiště (jednalo se o trhy dobytčí, které se sem 

přesunuly roku 1926 z Trávnic, přesunuty sem 

byly i trhy na koně, které se do té doby konaly na 

Havlíčkově náměstí). Dům definitivně zmizel při 

stavbě nové Střelnice.  

V intravilánu města bylo opraveno mnoho 

chodníků – v Hluboké ulici byly postupně po 

dohodě s majiteli domů odstraňovány poslední 

schody před domy, které překážely volnému 

pohybu. Poslední zmizely s přestavbou domu čp. 

140 v roce 1925. Nové chodníky byly 

vybudovány cestou do parku za městem (Skálova 

a Žižkova ulice), směrem k vlakovému nádraží a 

také mj. v Riegrově ulici (dnes ulice 5. května) až 

k nemocnici. Mezi jinými byla zřízena nová 

ulice, lidově nazvaná Kečkemét, spojující dnes 

ulici 28. října a 5. května. Dnešní Kinského ulice již v žádném případě nepřipomíná blátivou 

cestu, která tehdy svůj název získala od válečných navrátilců, sloužících v maďarském městě 

Kecskemét, kterým svou neupraveností místo jejich pobytu připomínala. Nejnákladnější 

položkou v oblasti chodníků a obecní komunikace bylo po přivtělení Nudvojovic tzv. 

Nádražní předměstí. Přístup do města u vlakového nádraží měla vždy ve své správě obec 

Modřišice, jejíž součástí Nudvojovice až do roku 1923 byly, která ovšem velkou snahu v 

tomto ohledu nevyvíjela. Po připojení k městu byla v tomto prostoru vybudována kanalizace 

a Nádražní ulice byla nakonec také v několika etapách řádně vydlážděna. Vůbec řada ulic 

byla nově předlážděna a stará dlažba často použita ve vedlejších, do té doby nedlážděných 

ulicích. V tomto ohledu kladně zapůsobil rok 1925, kdy se ve městě konala Krajinská 

výstava a zastupitelé města se snažili město výrazně zvelebit.  

Cílem tohoto příspěvku není vyčerpávající představení poválečného období města, ale 

byla zde snaha alespoň nastínit, jak město vypadalo v době, kdy vodovod se v tom pravém 

slova smyslu začal právě budovat a elektrifikace obce, přestože již byl elektrický proud 

nějakou dobu k dispozici, byla stále v plenkách. Ukázat jakou rozlohu město zaujímalo, kam 

se začalo rozšiřovat a že jeho stav s dnešním byl a je nesrovnatelný. 

Mgr. David Marek 

 



 

Časopis Náš Turnov č. 44 – červen 2012, strana  8 
 

Vzpomínky abiturienta v zahraničí 

 

Už od raného dětství a hlavně během studia na gymnáziu v Turnově (1943-1951) jsem 

měl dalekosáhlé plány cestovat po světě, jako i jiní spolužáci, vidět rozmanité kraje, památky 

a národy, zkrátka poznat v praxi to, co se nám v teorii pokoušeli naši profesoři na gymnáziu 

vtlouci do hlavy. Bohužel pro vrstevníky mé generace zůstávaly tyto plány vzhledem ke 

geografické poloze Československa a díky jeho začlenění do „mírového a pokrokového 

tábora“ před 50 lety spíše zbožným přáním. Nepomohly ani 2-3 jazyky, která jsme si za 

studia víceméně osvojili a jejichž pomocí, eventuálně pomocí esperanta, jsme navázali a 

udržovali korespondenční kontakty s cizími zeměmi. 

V druhé polovině 60. let se poměry poněkud uvolňovaly, takže byla určitá naděje na 

normální mezinárodni styky a spolupráci. Avšak invaze ruských tanků a „spřátelených 

armád“ v srpnu 1968 tuto možnost definitivně zmařila a způsobila odchod desítek tisíc čs. 

občanů, kterým 20 let komunistické nadvlády stačilo a kteří dali proto raději přednost žít v 

nejisté budoucnosti v cizích zemích, ale ve svobodném světě. Odešel jsem s celou rodinou, 

podobně jako můj bratr, v této druhé exilové vlně do Švýcarska. Zatímco účastnici prvé 

exilové vlny po únoru 1948 si představovali, že budou v cizině několik málo let, než se 

situace ve vlasti obrátí, my jsme tuto představu neměli a díky postupující „normalizaci 

Československa“ nám bylo jasné, že odcházíme na mnoho desetiletí, eventuálně navždy. 

Proto jsme se hned po příchodu do exilu zapojili do krajanského života a činnosti, 

napojili se na stávající krajanské spolky (Beseda Svatopluk Čech v Curychu, Masaryk 

Solothurn, Slovan Ženeva) či založili nové (Jan Palach, Amitié Lausanne aj.), vytvořili v 

rámci Sokola novou župu 

švýcarskou s osmi samo-

statnými sokolskými jedno-

tami a v rámci Junáka několik 

skautských oddílů. Pro udr-

žení českého jazyka, hlavně 

pro naše děti, měla vedle 

spousty českých knih, posla-

ných za námi do ciziny, velký 

význam česká  doplňovací   

škola v Curychu, založená 

Přemyslem Pitterem, dr.h.c., 

při Besedě Svatopluk Čech. 

Do této doplňovací školy 

vozili rodiče každou sobotu 

odpoledne několik desítek 

dětí od 5 do 15let - ve  

Švýcarsku bylo v té době na 

všech školách mimo vysokých v sobotu dopoledne vyučování - a tam je učily až  do večera  

dobrovolné učitelky  hlavně  předmětům český  jazyk, hudba a dějepis. Tato škola existovala 

více než 6 let a pomohla zvládnout čtení a psaní v českém jazyce i těm dětem, které v 

Československu ještě nechodily do školy nebo se narodily již ve Švýcarsku. 
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Byli jsme velmi aktivní i v organizaci letních táborů, které probíhaly už od léta 1969 

ve spolupráci s křesťanskými církvemi a vedené českými kněžími a rodiči, anebo v rámci 

zahraničního Junáka. Sám jsem vedl a organizoval dva skautské tábory, v r. 1974 tábor 

„Severka“ u Hannoveru a v r. 1976 tábor „ VaruŠa-Inn“ ve Graubündenu. Nezapomenutelné 

zážitky však mám jako vůdce Českých skautů ze Švýcarska a Německa na světovém 

jamboree v r. 1975 v Lillehammeru v Norsku. Během jamhoree navštívil náš tábor mezi 

jinými světový náčelník Junáka Velen Fanderlík, dále pak vnuk Baden-Powella, zakladatele 

světového skautingu, a švédský král Carl Gustav, který zvláště ocenil naši účast v době, kdy 

byl skauting v Československu umlčen a zrušen. Neméně činný byl i Sokol v zahraničí - 

zúčastnili jsme se prakticky všech sletů (od r. 1972 ve Vídni, v r. 1976 a 1986 v Curychu až 

po poslední slet zahraničního Sokola v r. 1990 v Paříži). Všechny tyto akce, tábory, nácviky, 

cestovné a další výdaje jsme hradili z vlastních prostředků (kdo by to za nás hradil?), jak 

jsme byli po tři desetiletí při všech našich činnostech zvyklí. 

 Turnov byl už za první republiky i po válce známým střediskem sokolského a 

skautského hnutí, kde studenti gymnázia i profesoři aktivně pracovali (sokolský náčelník 

prof. Rudolf, skautský vůdce prof. Müller a jiní). Proto jsem po roce 1989 spolu s ostatními 

krajany ze Sokola a Junáka očekával, že se nyní po pádu komunizmu pohrnou stovky a tisíce 

zájemců do obnoveného Sokola u Junáka, obdobné jako tomu bylo po květnové revoluci v r. 

1945. Bohužel, nehrnuly se..!? Tu kontinuitu jsme spíše udržovali my, krajané v exilu. Přesto 

mě velice potěšilo, že na XII. sokolském sletu v r. 1994 v Praze, kterého jsem se v rámci 

zahraničního Sokola aktivně zúčastnil, jsem se setkal s početnou skupinou cvičících sokolek 

a sokolů z turnovské jednoty, předloni zase po třídním sjezdu jsem zastihl oslavu 80. výročí 

Junáka. Jak vidno, tradice Sokola a Junáka v Turnově zůstala. 

V rámci krajanských spolků, sdružených ve Svazu čs. spolků ve Švýcarsku, kde jsem 

byl několik let tajemníkem, jsme se snažili podporovat disidenty a rodiny uvězněných 

odpůrců režimu materiálně i morálně. Pamatuji např. akci, kdy jsme zorganizovali zaslání 

stovek povzbuzujících pozdravů z celé Evropy uvězněnému J. Čarnogurskému a V. Havlovi, 

nebo urgence u zahraničních státníků, kteří měli navštívit Československo a jednat s čs. 

politiky (na př. Mitterand - 

Husák), aby upozornili aspoň 

na největší přehmaty, jichž se 

komunisté dopustili. Tyto 

události však přesahují rámec 

krátké vzpomínky a 

vyžadovaly by jinou kapitolu. 

Ve Švýcarsku jsem 

poznal několik absolventů 

z turnovského gymnázia, s 

nimiž jsme často vzpomínali 

na studentská léta a na některé 

historky během studia. Shodli 

jsme se, že nás absolvování 

8letého gymnázia připravilo 

pro další život velmi dobře. 

Tím se potvrdila již známá dobrá povést turnovského gymnázia. Přesvědčili jsme se, že ja-

zyková příprava pro pobyt v zahraničí byla celkem dobrá s ohledem na tehdejší prostředky, 
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zřejmě díky dobrým pedagogům. Patřil mezi ně především prof. Paulus („Poly“- OFficier 

d`AcadÉmie), který nám dal solidní základy ve francouzštině, i když se naši spolužáci z 

technické větve v nepovinné francouzštině nedostali přes 10. lekci. Po něm nás převzala 

pečlivá a starostlivá prof. Augustinová. Rovněž pozoruhodný byl i němčinář prof. Klouček 

(„Hefaist“), který nás za války cepoval v Augustince (=učebnice němčiny, nezaměňovat s 

výše uvedenou profesorkou) a od r. 1949 nám při nepovinné němčině názorně předváděl, jak 

se časuje dlouhá kombinovaná věta ve všech osobách jedním dechem - a „nakonec mu ještě 

trochu (dechu) zbylo!“ Nebo vzpomínky na počátky ruštiny, kdy se po květnové revoluci ujal 

výuky hudebník dr. Žídek („Što éto?“) a celkem úspěšně byl v učebnici nejméně 2 lekce před 

námi, než přišla rodilá Ruska „Jekatěrina“. Později nastoupil prof. Nepimach, který dokázal 

před maturitní komisí „protáhnout" abiturienta „za dvě“, i když tento dle vlastního vyjádření 

„neznal všechny bukvy“. Samozřejmě ten, kdo znal „všechny bukvy“ (jako na příklad já), 

maturoval lehce „za jedna“. Prof. Nepimach učil i angličtinu, stejné jako prof. Valenta 

(„Svalek“) a nezapomenutelná „Mary“. 

Díky těmto jazykovým základům nebylo pro nás v cizině těžké se dorozumět a uplatnit 

v novém zaměstnání. V mém případě to bylo skutečně třeba, protože po krátkém působení u 

dvou švýcarských firem jsem v 70. letech pracoval u švédsko - švýcarské společnosti, která 

projektovala a postavila v západní Evropě pět licenčních továren (prefabrikace stropních 

dílů) a kde byla „úřední řeč" angličtina a francouzština. Obdobně tomu bylo i v 80. letech, 

kdy jsem u jiné švýcarské firmy realizoval přes 10 projektů na Blízkém východě, hlavně 

v Egyptě, a „oficiální jazyk" byla opět angličtina. Teprve v 90. letech, kdy jsem u stejné 

firmy realizoval projekty ve Švýcarsku a v Německu, byla hlavní řečí němčina. Naši potomci 

to měli snadnější, protože po absolvování gymnázia (=Kantonsschule) znali celkem dobře 2 - 

3 evropské jazyky. Ukázalo se, jak bylo důležité, když rodiče mluvili po odchodu z republiky 

s dětmi stále česky, protože se tím přenášela znalost jazyka do další generace, a to i v případě 

nově uzavřených smíšených manželství. Ve Švýcarsku se v posledních 15 letech tito mladí 

lidé (dnes 25-40 letí) každým rokem scházejí a plánují společné podniky. Převažujícím 

jazykem je při tom stále čeština.  

Jsem rád, že i absolventi naší třídy se pravidelné scházejí na třídních srazech (hlavně 

zásluhou organizátora Arnošta Kubáta) a že si můžeme po tolika letech zase obnovit 

vzpomínky na studentská léta. 

Jiří Kraus 

 

 

 

Ing. Jiří Kraus (1932) je absolventem gymnázia v Turnově v r. 1951, vystudoval 

stavební inženýrství na ČVUT (1957-69), pracoval ve stavebnictví při realizaci různých 

projektů v severním pohraničí a v Praze (Hotel Intercontinental). Od roku 1969 žije ve 

Švýcarsku, kde pracoval převážně jako „Project Manager“ velkých projektů v západní 

Evropě a na Blízkém východě. Je ženatý, má dva syny, od r. 1997 je v důchodě. 

V čísle 32 Našeho Turnova jsme uveřejnili jeho článek o životě ve Švýcarsku a o 

tamních českých spolcích. Tento jeho příspěvek uvádí další zajímavé údaje. 

V letošním roce slaví Jiří Kraus 80 let – blahopřejeme a přejeme ještě mnoho dalších 

činorodých let. 
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Výlet do Jenišovic a na Malý Rohozec 
 

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 se vydala skupina dvaceti členů Spolku rodáků a přátel Turnova 

na výlet do Jenišovic a na Malý Rohozec. 

    Do Jenišovic jsme se svezli autobusem. Při procházení zajímavými místy této obce nás 

pan ing. Ducháč seznámil s její historií. 

    O jejím původu vypráví legenda o opatu Janovi (Jenišovi), pod jehož správu patřila. 

Jeho jméno dalo obci název. První zmínka o ní pochází z roku 1143, kdy byla obec uvedena 

jako klášterní majetek Strahovského kláštera v Praze. Obyvatelé zde byli Češi. Když rod 

Markvarticů vybudoval klášter Hradiště, připadlo území obce pod správu tamního opata. 

První opat je zmiňován v roce 1184. Církevní vrchnost založila pro snazší správu v 

Jenišovicích faru a dřevěný kostel sv. Jiří. Tak se stala obec správním centrem oblasti. 

Klášter byl za husitských válek 30. dubna 1420 vypálen. Od roku 1436 připadlo území 

jenišovické rychty Heníkovi z Valdštejna se sídlem na Vranově, či Skalách nad Jizerou (dnes 

Malá Skála). V roce 1565 

nacházíme Jenišovice jako část 

panství Vartemberků z Hrubého 

Rohozce. Po bitvě na Bílé hoře 

koupil roku 1628 zkonfiskované 

vartemberské statky císařský 

důstojník Mikuláš Des Fours. Jeho 

rod, po pozdějším sňatku zvaný 

Des Fours-Walderode, vlastnil 

území do roku 1850. Tehdy po 

zrušení vrchnostenské správy 

získala obec samostatnost s vlastní 

samosprávou a začlenila se do 

politického okresu Turnov, kraj 

Liberecký. Zámek Hrubý Rohozec 

a další majetky byly poslednímu 

majiteli Karlovi dekretem prezidenta ČSR zkonfiskovány roku 1945. 

    Jenišovice byly založeny jako vesnice s rozvolněnými zemědělskými usedlostmi, od 

nichž se cesty sbíhají na náves. Ústřední prostor návsi byl na vyvýšenině nad obcí doplněn o 

dřevěný kostel, zmiňovaný poprvé 1348. Kolem kostela se rozprostíral původní hřbitov 

s kostnicí. Na jeho místě byl po jeho zrušení v roce 1839 postupně od roku 1865 budován 

park. Nový hřbitov byl založen roku 1839 na náhorní plošině za kostelem směrem nad místní 

částí Trávník. Mezi lety 1728 – 44 byl postaven vedle dřevěného nový kostel sv. Jiří s farou. 

Kostel i fara v barokním stylu jsou postaveny zásluhou patronátní hraběcí rodiny Des Fours 

(jak ukazuje i znak nad hlavním vchodem). Pomoc vsi po velkých požárech v roce 1869 

poskytli majitelé zámku Sychrov knížata Rohanové, kteří poté ozdobili krajinu lipovou alejí, 

Rohankou, směrem k Jenišovicům. Původní záměr nasázet alej až k jenišovickému kostelu 

se nepodařilo splnit, protože sedláci z Paceřic neprodali sychrovskému pánu pozemky. Dnes 

se můžeme od Rohanky podívat nejen na věž jenišovického kostela, ale i na krásné 

panorama Českého ráje s Troskami uprostřed. 

    5. května 1831 udeřil do věže kostela blesk. Požár zničil střechu a zvony. Nové byly  
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Turnováci, pamatujete? 

 

Před 60 lety         Nyní 

 

 

 

 

 

Historické fotografie zapůjčil MUDr. Marcel Nesvadba, z pozůstalosti svého dědy,  

pana Josefa Rašína. 
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koupeny 1847. Věžní hodiny pořídila obec roku 1882. Za 2. světové války byly zvony 

odvezeny na přetavení na zbraně do Německa. 

    Slavným rodákem Jenišovic byl kněz Václav Koťátko (1810 – 1876), ředitel 

Pražského ústavu pro hluchoněmé, autor první české učebnice pro neslyšící. 

    Roku 1960 byly Jenišovice spojeny s Odolenovicemi a začleněny do okresu Jablonec 

nad Nisou. Zemědělská družstva obou obcí byla spojena pod názvem Družba. 

    Po seznámení s historií obce jsme prošli kolem kostela krále Jiřího z Poděbrad. Je to 

farní kostel Církve československé husitské a byl postaven ve 20. letech 20. století. Dnes 

neslouží církevním účelům. Pořádají se zde např. koncerty. Letos o jenišovické pouti 28. – 

29. 4. se zde konala výstava výtvarných prací žáků zdejší ZŠ.  

    Nad kostelem jsme prošli kolem bývalé obecné školy. Stojí za to, seznámit se se 

školstvím v Jenišovicích. 

    První škola zde vznikla už koncem 17. století. Byla to dřevěná chalupa u kostela a 

k vyučování se pronajímala. Roku 1787 byla otevřena škola nová, která sloužila do poloviny 

19. století. Roku 1840 byla škola přemístěna opět do nové budovy, která slouží dodnes. Je 

v ní mateřská škola a obecní úřad. 

     V roce 1938 po záboru Sudet německými fašisty bylo dohodnuto, že se česká 

měšťanka z Hodkovic nad Mohelkou přestěhuje do Jenišovic. Jedna třída byla umístěna ve 

stávající škole a dvě po úpravě v prvním patře v hostinci u Laurinů (dnes u Klímů). Našly se 

zde i skrovné místnosti pro sborovnu, ředitelnu a kabinet. V malé kuchyňce se vařily 

polévky pro žáky. Tělesné výchově se vyučovalo v hostinci U Brožků. Bylo to nouzové 

umístění školy. Uvažovalo se o stavbě nové školní jídelny. Za války to nebylo možné, tato 

myšlenka však znovu ožila po osvobození v roce 1945. 

V Jenišovicích bylo dost žáků a 

výchovné a vyučovací výsledky byly 

dobré. Až v letech 1958 – 59 svitla 

naděje, že se stavba školy dostane do 

plánu Libereckého kraje. Díky 

vynikajícímu panu řídícímu Broulovi, 

který byl zároveň předsedou národního 

výboru, a za vydatné pomoci vedení 

družstva Žula, jehož předsedou byl 

Josef Hoření, se to přece jen podařilo. 

Vypracováním plánu byl pověřen ing. 

arch. K. Hubáček. Výborný organizátor 

veřejných prací řídící Broul na nic 

nečekal a hned zorganizoval sobotní a 

nedělní brigády na stavbu inženýrských 

sítí. Vše měl promyšlené. Věděl, kde bude stavební pozemek, kudy k němu povede 

příjezdová cesta, kanalizace, vodovod, elektrická energie. Každou sobotu na staveništi 

pracovalo až 50 rodičů a občanů v akci Z. Když přijel místo obhlédnout architekt Hubáček, 

sítě již byly hotovy. Stavbu budovy prováděla liberecká firma. Nová škola byla 

zkolaudována v létě 1962 a již 1. září se zde začalo vyučovat. Slavnostní otevření se 

uskutečnilo až 4. listopadu 1962 za účasti tehdejšího ministra školství Dr. Františka Kahudy, 

zástupců kraje, okresu a mnoha lidí z okolí. Stavba školy stála 2,5 mil. Kč.  
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    V roce 1987 se začalo s přístavbou školy. Nová budova byla uvedena do provozu 

v lednu 1992. Byla zde umístěna školní jídelna, školní družina, cvičná kuchyň, knihovna a 

učebna informatiky. Roku 2003 byla zprovozněna nová moderní tělocvična. 

     Učitelé jenišovické ZŠ zvou širokou veřejnost do školy 28. září 2012 od 10 hodin na 

Den otevřených dveří k 50. výročí otevření nové školní budovy. 

    Opouštíme školství a putujeme k parku se sochou sv. Václava a k římskokatolickému 

kostelu sv. Jiří, který se postupně opravuje. Pokračujeme na hřbitov, zastavujeme se u hrobu 

českého historika a rektora Univerzity Karlovy, profesora Josefa Pekaře (1870 – 1937), který 

se narodil na Malém Rohozci, později se rodina přestěhovala na Daliměřice. Na Pekařově 

domě v Daliměřicích je dnes pamětní deska a žijí zde příbuzní 

Josefa Pekaře. 

   Zavzpomínali jsme i na selského kronikáře a rychtáře 

z Dolánek Josefa Dlaska.  

    Dále jsou zde pochováni: spoluzakladatel českého 

dětského lékařství MUDr. J. Salmon 1844 – 1930 z Daliměřic, 

poslední ošetřovatelka Karla Havlíčka Borovského paní Anna 

Vedralová a prarodiče Petra Bezruče. Ti žili v kovárně, která 

stála uprostřed dnešní křižovatky na Hrubém Rohozci.  

     Kromě kříže uprostřed hřbitova tvoří dominantu velká 

hrobka Eduarda Krále, který zemřel ve 14 letech. Byl to syn 

sládka z pivovaru na Hrubém Rohozci. Další členové rodiny 

jsou pochováni vlevo od vodovodu. Hrobka Eduarda je 

ozdobena sochou lva a bílým reliéfem chlapce. Nahoře bývala 

kopulka s bleděmodrým sklem. Ta je bohužel zničena. Prosím 

touto cestou odpovědné úředníky Obecního úřadu v Jenišovicích, aby upozornili majitele, že 

je potřeba hrobku opravit. 

    Ze hřbitova jsme se vydali pěšky přes les Bažantnici Na píska, odkud je za pěkného 

počasí vidět od Ještěda přes Ralsko, Káčov, všeňský kostel, Mužský až k Valdštejnu. 

Tentokrát byl výhled zamlžený. Odtud je vidět i Červený dvůr, statek patřící kdysi 

k Hrubému Rohozci. V roce 1952 se stal majetkem JZD Družba Jenišovice a sloužil jako 

kravín. V roce 1997 koupila zdevastovaný objekt soukromá společnost, která jej 

zrekonstruovala na své sídlo. Připomínám, že se zde narodil (1920) Gustav Kopal, letec čsl. 

311 perutě v Anglii, člověk s nesmírně zajímavým válečným osudem. 

    Od sochy sv. Josefa odbočuje cesta do osady Mokřiny, kde je několik chalup a trvale 

tam žije pouze jedna rodina. Přes údolí lze zahlédnout i několik domů osady Záborčí, kde se 

narodil generál Alois Liška, který za 2. světové války bojoval na Západě.   

    Sestoupili jsme úvozem do Malého Rohozce a kolem sokolovny a opraveného 

zámečku jsme doputovali do pivovaru. Plánovaná exkurze do jeho objektů se nemohla 

uskutečnit, protože jsou v rekonstrukci. 

Pivovarská restaurace je naštěstí v provozu a přivítala nás dobrým jídlem a příjemným 

prostředím pro odpočinek. 

    Při psaní tohoto článku jsem využila vzpomínek bývalého ředitele ZŠ Jenišovice pana 

Aloise Habřinského „Tak to tenkrát bylo“ a ředitelky Jany Menclové. Za spolupráci děkuji 

také zástupkyni ředitele ZŠ Jenišovice paní J. Kadečkové.  

       Jarmila Zakouřilová  
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Výlet do Polska 
 

 Je středa 30. května 7:30 – luxusní autobus Bova  firmy Pavel Rulc ze Žehrova vyjíždí 

a na stanovených zastávkách postupně nabírá přes 40 účastníků jarního výletu SRPT. Jeho 

náplň připravil jako obvykle Ing. Ducháč, znalec okolí, jehož pečlivost při výběru cílů je už 

dlouho osvědčená. Počasí je téměř ideální, mladí by řekli super. Cesta rychle ubíhá, brzy za 

námi zůstává Železný Brod a dojíždíme k prvnímu cíli.  

 V Desné stoupáme příjemnou stezkou několik 

set metrů ke hrobce majitele sklářské hutě Josefa 

Riedla, kterou postavil v roce 1890 liberecký stavitel 

Adolf Burger. Její téměř čistý novogotický styl 

připomíná přítomným proslulou Schwarzenberskou 

hrobku v Třeboni. Je vybudována na návrší, odkud je 

pěkný výhled do údolí i na blízké 

horské stráně. Z nedalekého mostku 

obdivujeme známou technickou 

zvláštnost – ozubnicovou železniční 

trať z Tanvaldu do Harrachova a 

dále do Polska, která pomocí Abtovy 

ozubnice překonává místy stoupání 

až 58 ‰. Jen litujeme, že dojem není 

umocněn pohledem na vlak. Ten tu 

bohužel jezdí řídce a náš čas je 

omezen. 

 Po průjezdu Harrachovem nás čeká Polsko. 

Někteří z nás si vzpomínají, jak kdysi tu lovili 

z kapes devizové přísliby, pasy, celní a devizová 

prohlášení, případně se strachovali, co celníci objeví. 

První zastávkou v Polsku je parkoviště za obcí 

Jakuszyce, odkud se začíná procházka k největšímu 

vodopádu v Polsku na potoku Kamienczyk, podle 

kterého dostal i jméno. První část pochodu je po 

pohodlné široké cestě, druhá část pak zatáčí stezkou 

do strmé lesní stráně. Nerovné dláždění hrubými 

kameny vyžaduje opatrnost při našlapování – zvláště 

pro starší turisty jako jsme my. Před vodopádem se 

stezka rozdvojuje, takže návštěvník po obdržení 

ochranné přilby může sestoupit po galerii z ocelové 

konstrukce a vidět 27 m vysoký proud vody jak 

zdola, či dojít na nedalekou vyhlídku, z níž uvidí 

vodopád shora. Námahu cesty odmění i zajímavý 
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pohled na okolní horskou scenérii. 

 Odpoledne při průjezdu 

městem Szklarska Poreba obdi-

vujeme několik stavebně velmi 

zajímavých dřevěných domů 

zřejmě využívaných k rekreaci. 

Naším cílem však je stanice 

lanovky až za městem, v části 

zvané Marysin. Lanovka je 

nově postavená, 

dvousedadlová, a za dostupnou 

cenu nás s jedním přesedáním 

dopraví pod vrchol hory 

Szrenica (Jínonoš). Od výstupu 

z lanovky vede na nejvyšší bod 

(ve výšce 1362 m) delší strmé 

stoupání po úzké klikaté stezce. 

Odměnou je pak nádherný rozhled na všechny strany do rozsáhlé oblasti Krkonoš. Ani 

poněkud snížená viditelnost neubírá nikomu nadšení z pohledů, jaké můžeme spatřit jen 

málokdy. Několik účastníků zájezdu přešlo 200 m vzdálenou hranici do Čech a využívá 

dostatku času k procházce na nedalekou Voseckou boudu. V průběhu několika hodin tak 4x 

překračují českopolskou hranici. 

 Výlet byl na 

několika místech docela 

náročný, ale zvládli ho 

v pohodě všichni. Obdiv 

zaslouží zvláště nejstarší 

účastník – téměř 93letý 

pan Holas, s hůlčičkou, 

baťůžkem, v pohodové 

náladě vystoupal na 

všechna místa. 

 K zdárnému průbě-

hu přispěla vzorná do-

chvilnost účastníků, ke 

spokojenosti i vzájemná 

velmi dobrá komunikace. 

Vysoce je nutno pochválit 

i vstřícnost řidiče, jeho 

dokonalou a plynulou 

jízdu, a ocenit i vybavení autobusu. 

 Pro členy výboru SRPT se taková úspěšná akce stává potvrzením, že dobře připravený 

program výletu je přitažlivý a zajišťuje tak i v budoucnu zájemce o poznávání zajímavých 

míst. 

Dalibor Sehnoutka 
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Vzpomínáme 

 

 Před 5 lety krátce po sobě nás navždy opustili členové výboru SRPT, kteří pro spolek 

vykonali mnoho práce. Na pana MUDr. Jiřího Šolce a pana Vladimíra Drholce často 

vzpomínáme.  

 

 Před nedávnem nás opustil 

dlouholetý člen spolku pan 

Radovan Kuchař, který se svými 

výkony zapsal do historie 

světového horolezectví. Byl znám 

mezi všemi vyznavači tohoto sportu 

v naší republice. O jeho úspěších 

věděl téměř každý občan Turnova a 

okolí. Své ojedinělé zkušenosti a 

nevšední zážitky vypsal v řadě 

článků. Spolu s manželkou se stali 

členy našeho spolku a v „Našem 

Turnově“ najdeme několik jeho 

příspěvků. Byl osobností, na niž se 

nezapomíná. Radovan Kuchař se 

narodil 22. října 1928 v Turnově. 

Vystudoval obchodní akademii a poté krátce pracoval na ředitelství Škodových závodů v 

Praze. Následně nastoupil do Tesly Liberec, kde zůstal až do roku 1977. V roce 1978 se opět 

vrátil do Prahy a až do důchodu pracoval ve výzkumném ústavu v Běchovicích. Lézt začal 

ve 40. letech minulého století na Hruboskalsku. Po 2. světové válce poprvé navštívil Vysoké 

Tatry. V roce 1954 se poprvé dostal za hranice – do Rumunska. Množství výstupů v Českém 

ráji a v Tatrách korunoval úspěšnými výstupy v Alpách. Jako první z Čechů vystoupil na 

Eiger. Jeho výstup severní stěnou velice krásným způsobem ztvárnil v jedné ze svých 

povídek Ota Pavel. Významné výstupy a prvovýstupy vykonal také na Kavkaze - první 

opakování Chergianiho cesty na Donguz Orun s novou variantou a první opakování výstupu 

na Nakra Tau doplnil prvovýstup na tento vrchol. V roce 1965 se účastnil 1. československé 

expedice do Hindúkuše korunované prvovýstupem na šestitisícovou Uparisínu. Po pádu v 

roce 1966 na věži Barberina (po ulomení chytu) v Příhrazech v Českém ráji utrpěl špatně 

léčitelný úraz kotníku. Tím bylo ukončeno období jeho špičkových výstupů. Mezi jeho 

následující „horolezecké“ počiny patří ještě vyvěšení černého praporu na obtížně přístupnou 

věž liberecké radnice po invazi vojsk Varšavské smlouvy (21. 8. 1968) - tím bylo ukončeno 

období jeho výjezdů za hranice socialistických zemí. Koncem 70. let byl Kuchař ještě v 

Pamíru, v Mongolsku a v roce 1982 na Altaji. Vysněnou cestu do Himálaje si ale kvůli úrazu 

nesplnil. 

 V roce 2000 byl vyhlášen horolezcem 20. století České republiky.  

 

Radovan Kuchař zemřel 30. dubna 2012 na Hrubé Skále ve věku 83 let. 
 

Výbor 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavkaz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michail_Chergiani&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Donguz_Orun&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakra_Tau&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hind%C3%BAku%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Uparis%C3%ADna&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1966
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kotn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_do_%C4%8Ceskoslovenska
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Zpráva o činnosti za 2. pololetí 

 

 Počátek roku byl vyplněn přípravou členské schůze. Konala se v sobotu 28. ledna opět 

v sále hotelu Karel IV. Po krátkém hudebním úvodu žáků ZUŠ a zvolení komisí přednesl 

předseda spolku O. 

Grund zprávu o čin-

nosti spolku za loňský 

rok a plán další práce. 

Zpráva konstatovala, že 

plán práce za rok 2011 

byl vcelku splněn. Za 

velký úspěch je možno 

pokládat opět uspořá-

dání 4 koncertů na 

Hrubé Skále, i když 

jejich úhrada při 

klesající sponzorské 

podpoře byla tentokrát 

velmi obtížná. Na schů-

zi byla oznámena 

změna v pražské po-

bočce SRPT, v níž se 

novou předsedkyní stala paní Mgr. Anna 

Mánková. Dosavadní předseda pan Ing. Drahoš 

Machaň vedl pražskou pobočku obětavě, udržel 

její činorodost na vysoké úrovni a patří mu dík a 

uznání za dlouhodobou práci.         

 

SRPT má ve stanovách dvouleté volební 

období, proto letos nový výbor volen nebyl. 

Opět bylo připomenuto, že spolek se hlouběji 

dostává do svízelné situace, když se zatím 

nedaří dostat do výboru mladší členy. Pro 

vysoký věk členů spolku nastává i přirozený 

úbytek členské základny. Za loňský rok se 

počet snížil o 25 a v současné době má 363 

členů. 

 V diskuzi tradičně vystoupila starostka 

města paní dr. Maierová, která zodpověděla řadu dotazů, týkajících se problémů města. 

Přítomné pozdravil i senátor pan dr. Jermář a zástupci spřátelených spolků z Hodkovic a 

z Tatobit, pánové Hanus a Pešek. 
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 Ještě před konáním valné hromady se v prvním lednovém týdnu uskutečnila dlouho 

chystaná exkurze do 

turnovské tiskárny Unipress, 

při příležitosti 100 let 

turnovského knihtisku. Mají-

tel tiskárny Ing. Antonín 

Svoboda seznámil účastníky 

exkurze s historií tiskárenství 

v Turnově a s technikou 

tisku. Vzpomněl na význam-

né zákazníky a tištěná díla. 

Poté následovala prohlídka 

závodu. Všichni se zájmem 

sledovali moderní tiskařské 

stroje, které již jen vzdáleně 

připomínají stroje nedávno 

používané. S udivující přes-

ností prochází papír něko-

likrát tiskařským strojem a výsledkem je naprosto dokonalý barevný soutisk. Proto může 

tiskárna dodávat veškeré materiály pro velké anglické soukromé školy a je hlavním 

dodavatelem tiskovin pro automobilku Škoda z Mladé Boleslavi. Kvalitní práce umožnil 

nákup moderní techniky a tiskárna se zařadila mezi přední tiskárny v Čechách. Na závěr 

návštěvy každý účastník obdržel publikaci Vlastislava Hnízda Sto let turnovského knihtisku. 

 

 Dne 22. února se vydala skupina členů spolku na pěší výlet do okolí Turnova. 

Zasněženou krajinou do-

putovali přes Zaholice a 

Rozumov do útulné 

hospůdky Na Klokočských 

skalách. Jelikož nebyli 

předem ohlášeni, byla 

hospůdka zavřena. Ochot-

ný personál však otevřel a 

připravil žádané občerst-

vení. Svařené víno nalité 

do vymrzlých sklenic 

turisty příliš neohřálo, ale 

museli ocenit vstřícný 

přístup obsluhy. Zpět 

putovali přes Bukovinu u 

Bělé a mnozí nepohrdli 

přijíždějícím autobusem a 

z Bělé do Turnova se nechali odvézt do tepla svých domovů. 
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 Vynikající přednášku s následnou besedou přednesl dne 21. 

března v sále ZUŠ PhDr. Jan Šolc z Liberce, člen etického fóra. 

Bývalý poradce Václava Havla promluvil o stavu společnosti u nás i ve 

světě s důrazem na současné morální hodnoty. Téma přednášky „Svět 

za 20 let“ odkrylo přítomným řadu skutečností běžným občanům 

neznámých. Na tak hodnotnou akci by měli přicházet hlavně mladí 

lidé, pro které je příštích 20 let významným životním obdobím. 

 

 O jarním výletě za poznáním okolí Turnova – o výletě do Jenišovic píšeme 

v samostatném článku na jiném místě tohoto čísla. 

 

 Úterý 11. dubna zastihlo 

skupinu členů na cestě autobusem 

do obce Podháj. Odtud pokračovali 

pěšky jarním lesem k rybníku 

Vústra, jehož název je stále před-

mětem různých, mnohdy nepravdě-

podobných výkladů. Celá oblast 

mezi obcemi Podháj a Kacanovy je 

méně známá, i když se nachází 

poměrně blízko Turnova. Cesta 

pokračovala částí obce Podpohoří a 

po strmém stoupání pak klesala až 

do Kacanov, kde poutníci zakončili 

své cestování v restauraci Králíček 

obědem a posezením. Jako vždy si 

během cesty vyslechli informace o zajímavých místech, kterými procházeli. Po odpočinku 

ještě prošli obcí a autobusem se vrátili do Turnova – někteří i pěšky. 

 

 V rámci přátelských vztahů se spolky 

podobného zaměření přicestovala v sobotu 

28. dubna do Turnova početná skupina členů 

rodáckého spolku z Hodkovic nad 

Mohelkou. Náš spolek tak oplatil jejich 

podzimní pozvání do Hodkovic. Na hosty 

čekali naši členové na nádraží a již cestou do 

města je seznamovali s pamětihodnostmi 

města. Skupina přešla nový most a první 

zastávkou byl židovský hřbitov. Kolem 

rodného domu filozofa Patočky došla do 

židovské synagogy, kde byl připraven 

odborný výklad. Poněkud unaveni prošli 

kolem mikulášského kostela k muzeu, kde neodolali a občerstvili se v hospůdce U muzea. 

Potom již následoval Kamenářský dům s ukázkami broušení kamenů, a pak již čekalo 

posezení u ohníčku na zahradě ZŠ v ulici 28. října a opékání buřtů. Našim hostům se setkání 

líbilo a zvou nás opět na podzim do Hodkovic. 
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 V prvním pololetí se členové spolku aktivně podíleli na lednovém a jarním vítání 

občánků 19. května v galerii muzea. Spolek zastupovali paní Marie Hurychová a Anna 

Koucká a pan Otakar Grund. Rodiče malých občánků obdrželi od spolku malý dárek, který 

vyrobily obětavé členky spolku, a který bude v rodině připomínkou významného dne.  

 

 Dne 19. března se zástupci spolku pánové O. Grund a I. Veselý zúčastnili valné 

hromady spolku Dědina v Tatobitech.  

 

 Pražský spolek pořádal pro své členy ve čtvrtek 19. dubna přednášku historika umění 

pana PhDr. Miroslava Cogana z turnovského muzea na téma Výtvarné umění v Českém ráji. 

Přednášky se zúčastnil předseda spolku pan O. Grund, za městský úřad místostarosta pan 

Otakar Špetlík a přítomen byl i předseda pražské pobočky spřáteleného spolku Dědina 

z Tatobit. Současně došlo i k oficiálnímu předání funkce předsedy pražské pobočky paní 

Mánkové. 

 

 Poslední akcí před uzávěrkou byl výlet autobusem do Polska. O tomto skutečně 

krásném výletě za polskou hranici píšeme ve zvláštním článku. 

 

 V těchto dnech je práce výboru zaměřena na závěr školního roku na ZŠ, kde opět 

připravujeme pro nejlepší absolventy odměny, a na přípravu letních koncertů na Hrubé 

Skále. Vzhledem k obtížím s financováním budou letos tři koncerty, jejichž vysoká úroveň 

bude zachována. Program koncertů je uveden v plakátu na předposlední straně čísla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydání čísla finančně zajistil MUDr. Marcel Nesvadba, MBA 

praktický lékař pro dospělé, s ordinací v Turnově a Lomnici nad Popelkou. 
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora 

PhDr. Jaromíra Jermáře 
 

XI. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:30 hodin 
 

Vstupné 50,- Kč 
 Doprava je možná turistickými autobusy z Turnova. 

 Odjezd v 15:20 hod z Terminálu – červená trasa, 

 Zpět v 18:37 hod od zámku – žlutá trasa 

 

Sobota 11. srpna  

 

JANA HERYÁNOVÁ 

soprán 

 

FRANTIŠEK LAMAČ 

housle 

 
Árie ze světových oper, 

atraktivní melodie  

ze světových muzikálů 

 

Sobota 21. července 
 

ADAMUSOVO TRIO 
 

Housle, anglický roh, 

klavír a cemballo 

 

Klasické skladby českých  

a světových skladatelů 

 

Sobota 25. srpna  

 

MUSICA PUELLA 

 
Vokální sexteto 

 
Skladby z přelomu baroka 

a renesance v doprovodu 

dobových hudebních 

nástrojů 
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