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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 na internetu na webových stránkách Města 

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

a ve vývěsních skříňkách spolku v ulici 5. května, v sídlišti u nádraží v ulici Kosmonautů a 

v ulici U Tří svatých. 

Na stejných stránkách najdete i fotografie z akcí spolku ve fotogalerii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Pohled z Prachovny na Hotel Štekl  (JD) 

          Kocour Čičulka  (JD) 

 

 

 

Upozornění 

 

Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského. 
 

 

Vydání časopisu Náš Turnov je finančně podpořeno z rozpočtu města Turnov. 
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Josef Pekař 150 let 

 

 Na duben letošního roku připadlo 150. výročí narození profesora Josefa Pekaře. Usku-

tečnila se řada besed a v sobotu 18. dubna se měly uskutečnit akce, které by připomněly to-

hoto významného člověka. Byl připraven pro-

gram na Malém Rohozci, měl být odhalen památ-

ník J. Pekaře, počítalo se s pietním aktem na hřbi-

tově v Jenišovicích (kde je hrob J. Pekaře), byla 

připravena Naučná stezka a v areálu pivovaru na 

Malém Rohozci kulturní program. Městský úřad 

v Turnově nechal razit Pamětní medaile J. Pekaře. 

Pozváni byli i oba synovci J. Pekaře – Ing. Josef 

Pekař a Václav Pekař s rodinami. Všechny pří-

pravy překazil koronavirus Covid – 19, který za-

bránil uskutečnění této významné akce. 

Na přípravě akce se organizačně a finančně 

podílela řada partnerů – přispěl i Spolek rodáků a 

přátel Turnova. Na vzniku spolku se J. Pekař ak-

tivně podílel – v dubnu 1902 se na jeho návrh po-

prvé sešli Turnované žijící v Praze v hospodě     

U Kupců ve Štěpánské ulici a vytvořili základ pro pozdější založení Spolku rodáků a přátel 

Turnova. 

 

Krátce si připomeňme život a dílo J. Pekaře 

 

Josef Pekař se narodil 12. dubna 1870 na Malém Rohozci v rodině sedláka jako druho-

rozený syn. Po ukončení mladoboleslavského 

gymnázia odchází studovat na Universitu Karlo-

vu, kde v roce 1892 absolvuje obor historie a ze-

měpis. Ještě téhož roku se hlásí jako mimořádný 

student na práva. Roku 1893 se stává doktorem 

filosofie, téhož roku i členem redakce Ottova 

slovníku naučného. O rok později absolvuje stu-

dijní cestu do Německa. 

Svoji odbornou profesi začíná Pekař jako 

středoškolský profesor. Nejprve vyučuje na gym-

náziu v Mladé Boleslavi, poté v Praze a od roku 

1896 ve Strakově akademii, tehdy nadačním ústa-

vu pro mladé katolické šlechtice (dnes sídlo vlá-

dy). V roce 1902 je jmenován mimořádným, o tři 

roky později pak řádným profesorem rakouských 

dějin na Filosofické fakultě University Karlovy. 

https://www.turnov.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1297456&x=473&y=414&test=ccc
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V letech 1909-1910 zastává funkci děkana téže fakulty, mezi lety 1910 a 1911 pak je 

jejím proděkanem. V období let 1931-1932 se stává 

rektorem University Karlovy, v následujících dvou 

letech pak prorektorem. Za svůj život napsal Josef 

Pekař desítky historických publikací či statí v odbor-

ných časopisech. Své první velké dílo začíná vydá-

vat coby pětadvacetiletý mladík. O deset let později 

je již uznávaným profesorem a ve svém oboru tedy 

stojí na vrcholu kariéry. Pekař se často pouští do cit-

livých témat českých dějin a nebojí se jít ani proti 

takovým osobnostem, jakou byl například prezident 

Masaryk. Mnozí ho za jeho kontroverzní názory od-

vrhovali, mnozí mu nemohli přijít na jméno. Ukazu-

je na dlouhou a slavnou historii českého národa, kte-

rá mu dává legitimitu k jeho dalšímu pokračování. 

Ve své historiografii se hodně zabývá husitstvím. 

Právě zde vede jedny ze svých nejvášnivějších sporů 

se svými současníky 

i žáky. Husitství sice 

hodnotí kladně coby vyvrcholení mravních a kulturních snah 

českého národa, ale husitskou revoluci vnímá jako nešťast-

nou, svým způsobem i předurčující pozdější Bílou horu. Dě-

jinné události se Pekař snaží vykládat důsledně v dobovém 

kontextu a jako svědomitý historik zdůrazňuje nesourodost 

představ různých epoch. („Tehdejší události musíme vždy 

posuzovat očima tehdejších lidí“).  

Josef Pekař byl zároveň horlivým zastáncem Rakous-

ko-uherské monarchie 

a velmi se obával její-

ho rozpadu. Když pak 

nadešel rok 1918, 

vznik Československé republiky sice s nadšením uví-

tal, ale v jejím průběhu patřil mezi jedny z největších 

konzervativců a kritiků. Politicky náležel Pekař k ná-

rodně demokratické straně. V mladé republice byl totiž 

vnímán jako reprezentant poněkud odlišného postoje, 

než jaký představovala hlavní oficiální linie.  

 

Josef Pekař zemřel v Praze 23. ledna 1937. 

Prezident Masaryk, který s ním často nesouhlasil a je-

hož výklad českých dějin Pekař nejednou kritizoval, 

nechal na stuhu k jeho pohřebnímu věnci napsat násle-

dující slova – „Byl jste hodný člověk“. 

Jaromír Ducháč 
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Druhá světová válka 

 
 V letošním roce uplynulo 75 let od konce druhé světové 

války. Na nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob bychom 

neměli nikdy zapomenout.  Proto si v následujícím článku při-

pomeňme významné události této války.  

Přestože poslední výstřely padly o mnoho dní později, 

za oficiální konec války v Evropě se považuje 8. květen, kdy 

vstoupila v platnost německá kapitulace.  

Válka v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické 

Německo napadlo Polsko. 

 Krátce poté vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu  Německu vál-

ku. Sedmnáctého září napadlo Německo a Sovětský svaz Polsko. 

V Asii je za počátek druhé světové války považováno přepadení Číny Japonskem, kte-

ré začalo již 7. července 1937.  

Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a politických směrů, jako 

jsou nacionalismus a imperialismus. Podle některých historiků byla příčinou nespokojenost 

Německa s Versailleskou smlouvou, která měla prohloubit jeho pocit ponížení, a v dopa-

dech velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých let.  

Německé invazi do Polska předcházela smlouva o neútočení se Sovětským sva-

zem (SSSR), takzvaný Pakt Ribbentrop-Molotov. Šestnáct dní po německém útoku zaútočil 

na Polsko také SSSR. Po završení bojů si Němci a Sověti rozdělili svoji kořist. Západní 

území Polska byla začleněna do Říše, zatímco východní Polsko se stalo součástí Sovětského 

svazu. Poté, co po více než dvou měsících diplomatického nátlaku odmítlo Finsko sovětské 

požadavky na odstoupení území, bylo 30. listopadu napadeno Rudou armádou. Rudá armáda, 

jejíž velení bylo zdecimováno stalinskými čistkami, přišla o 200 000 mužů, zatímco finské 

ztráty činily 25 000 mužů. Britové a Francouzi zvažovali vojenskou operaci na podporu Fin-

ska, ovšem dříve než mohla být uskutečněna, byla 13. března 1940 podepsána mírová 

smlouva. Velitel německého válečného námořnictva vyzýval od podzimu 1939 Hitlera         

k okupaci Norska a Dánska. Německý útok začal 9. dubna 1940.
 
 Dánsko se vzdalo po krát-

kém odporu během jediného dne, ale dánská vláda a ozbrojené síly si zachovaly relativní ne-

závislost až do 28. srpna 1943. V Norsku narazili Němci na houževnatý odpor a koncem 

května byli nuceni město Narvik vyklidit  a později v zemi instalovali loutkovou vládu. Dva 

dny po vyhlášení války Německu podnikli Francouzi omezenou a spíše symbolickou ofenzí-

vu do Sárska.   Následovalo klidné období na západní frontě.  

Na jaře 1940 byl německý plán útoku proti Francii a státům Beneluxu hotov. Vlastní 

útok začal 10. května 1940, kdy Wehrmacht překročil hranice Belgie, Holandska a Lucem-

burska. Kapitulovalo Holandsko a o tři dny později padl také Brusel.  Blitzkrieg na západě 

tak skončil po pouhých šesti týdnech. Po vítězství nad Francií ovládal Adolf Hitler v létě 

1940 přímo nebo prostřednictvím spojenců téměř celou Evropu. Jeho jediným zbývajícím 

nepřítelem zůstávala osamocená Velká Británie. V bitvě o Británii usilovali Němci o zničení 

nepřátelských stíhaček, avšak podcenili význam radaru pro obranu Britů. Navíc britský prů-

mysl dokázal vždy plně nahrazovat ztráty vlastních letadel. Značný podíl na tomto vítězství 

náležel kromě britských pilotů také Polákům, Kanaďanům, Čechoslovákům, Belgičanům      

a zástupcům mnoha jiných národů. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
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Na jaře 6. dubna 1941 překročily německé divize z Rakouska, Rumunska a Bulharska 

hranice s Jugoslávií a 27. dubna 1941 vstoupily oddíly Wehrmachtu do Athén a na Pelo-

ponés, čímž bylo balkánské tažení ukončeno. Severoafrické tažení začalo v září 1940, kdy 

160 000 italských vojáků proniklo z Libye do Egypta.  Italský postup se však zastavil po 

pouhých sto kilometrech. V květnu 1941 přemohlo vojsko Commonwealthu proněmeckou 

vládu v Iráku a do konce května 1941 porazilo zde umístěné italské vojsko, a Italská vý-

chodní Afrika vzala za své.  

Sovětský svaz byl napaden 22. června 1941, kdy 3 miliony německých vojáků s 3600 

tanky překročily sovětské hranice. (tzv. Operace Barbarossa). Rudá armáda byla útokem na-

prosto zaskočena. Německé pancéřové kleště, následované pěchotou, už v prvním týdnu ob-

klíčily a zničily ohromné seskupení sovětských vojsk v prostoru Białystok-Minsk. Přitom 

urazily více než 600 kilometrů.  Německý postup však záhy zpomalily podzimní deště, jež 

proměnily ruské cesty v bláto. O měsíc později udeřily první mrazy. Do 5. prosince 1941 byl 

celý německý postup zastaven. Následujícího dne zahájily čerstvé sibiřské divize maršá-

la Žukova, které byly vybaveny moderními tanky T-34, sovětský protiútok, který do začátku 

ledna 1942 zatlačil příliš roztažené německé linie o 200 kilometrů zpět.  

Sedmého prosince 1941 se z japonských letadlových lodí, jež nepozorovaně připluly 

do blízkosti Havajských ostrovů, vznesly stovky letadel, které krátce před osmou hodinou 

podnikly ničivý nálet na americkou námořní základnu v Pearl Harboru.  Po tomto zákeřném 

napadení vyhlásily USA Japonsku válku a 1. prosince 1941 vyhlásilo nacistické Němec-

ko válku Spojeným státům americkým.  Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly 

některým Spojencům v počínající válce pomoc, vstoupily aktivně do vál-

ky 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru.  

Čtvrtého června 1942 se Američanům podařilo v bitvě u Midway zničit japonské letadlové 

lodě. Po pouhých šesti měsících skončilo období japonských úspěchů. 

 Německé ponorkové loďstvo mělo obdobně jako v první světové válce vyhladovět a 

izolovat Britské ostrovy. Za vlastní počátek bitvy o Atlantik lze považovat 14. říjen 1939, 

kdy jedna německá ponorka vnikla do zálivu Scapa Flow. Německé ponorky plně rozvinu-

ly taktiku vlčích smeček, proti nimž byly spojenecké konvoje, slabě chráněné doprovodný-

mi torpédoborci, bezmocné. Koncem roku 1942 však Spojenci prolomili německé šifrovací 

zařízení Enigma, používané ponorkami. Díky tomu došlo k přerušení ponorkových operací.  

Poté, co byly sovětské průlomy na východní frontě eliminovány, převzal Wehrmacht 

na jaře 1942 opět iniciativu. Pokračoval rovněž postup německé 6. armády vstříc Stalingra-

du. Vlastní bitva u Stalingradu začala 23. srpna potom, co asi 1000 letadel Luftwaffe zasypa-

lo Stalingrad zápalnými bombami. Němci se však střetli v nelítostném boji o každý dům a 

ulici. V samotném Stalingradu 31. ledna Paulus a většina vyhladovělých vojáků 6. armády v 

beznadějné situaci kapitulovala. Sovětské vítězství u Stalingradu definitivně zlomilo mýtus o 

neporazitelnosti Wehrmachtu a stalo se symbolem obratu ve vývoji války. Ještě než jarní 

deště přerušily v březnu 1943 boje na východní frontě, vrhl se Hitler do plánování nové letní 

ofenzívy, jejímž cílem mělo být obklíčení a zničení sovětských vojsk ve výběžku u města 

Kursk. Toto střetnutí se stalo největší tankovou bitvou celé války.  Navzdory ohromné kon-

centraci tankových sil se německým pancéřovým kleštím nepodařilo spojit, načež Hitler po 

několika dnech nařídil zastavení ofenzív. Postup Rudé armády neustával a v lednu 1944 byla 

v rámci leningradsko-novgorodské operace prolomena blokáda Leningradu. 

 

Na konci listopadu 1943 se Roosevelt, Churchill a Stalin setkali na konferenci v Tehe-
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ránu, aby zde projednali společný postup, přičemž bylo dohodnuto, že spojenecká invaze do 

Francie bude uskutečněna v nadcházejícím roce. Operace Overlord, jak zněl krycí ná-

zev vylodění v Normandii, začala 6. června 1944 (den D). Navzdory houževnaté obraně se 

Němcům nepodařilo zatlačit útočníky do moře a Spojenci, jejichž vrchním velitelem byl ge-

nerál Eisenhower, dokázali postupně rozšířit svoje předmostí. Vítězní Spojenci poté za úzké 

součinnosti s francouzským hnutím odporu osvobodili 25. srpna Paříž. Po překročení Seiny 

pronikli Spojenci do Belgie a k německým hranicím. Podzimního zklidnění na západní fron-

tě využil Hitler ke shromáždění nových tankových záloh. S nimi hodlal udeřit proti americ-

kým divizím v Ardenách,  Bitva v Ardenách, poslední Hitlerův pokus o zvrat vývoje války 

na západě, začala 16. prosince 1944. Po několika počátečních německých úspěších však 

energická protiopatření Spojenců a nedostatek pohonných hmot přinutily Němce k zastavení 

ofenzívy.  V průběhu února Spojenci vyčistili Porýní, načež 24. března překročili na široké 

frontě samotný Rýn a pronikli do nitra Německa.   

Dvanáctého ledna spustili Sověti viselsko-oderskou operaci, jež vedla už po několika 

dnech k prolomení německé obranné linie. Sověti následně osvobodili zcela zniče-

nou Varšavu a města v západním a jižním Polsku a do začátku února stanuli na Odře ve 

vzdálenosti pouhých 60 kilometrů od Berlína. 

Finální bitva o Berlín začala 16. dubna útokem Žukovových a Koněvových divizí na 

Odře a Nise. Po více než týdnu rozhořčených bojů Sověti dokončili obklíčení Berlína, čímž 

boj o město vstoupil do své konečné fáze. 30. dubna pronikli sovětští vojáci do centra města, 

načež Adolf Hitler spáchal v podzemním bunkru pod Říšským kancléřstvím sebevraždu. 

Zbývající obránci Berlína se 2. května vzdali Sovětům. Pátého května zahájili Američané 

postup do Čech. Již počátkem května vypuklo květnové povstání českého lidu. 

 Prvního července se vůdčí představitelé Spojenců sešli na konferenci v Postupimi. 

Byla potvrzena předchozí ujednání týkající se Německa a zároveň byla Japonsku adresována 

výzva k bezpodmínečné kapitulaci. Ta však byla japonskou vládou odmítnuta, a proto ame-

rický prezident Truman, jenž nastoupil do tohoto úřadu po smrti Roosevelta, rozhodl o pou-

žití jaderných zbraní. Nato americké letectvo svrhlo 6. srpna jadernou bombu na japonské 

město Hirošimu. V důsledku těchto katastrof japonský císař Hirohito  oznámil 15. srp-

na kapitulaci Japonska, která byla oficiálně podepsána 2. září 1945.  

Poražené Německo a Rakousko byly rozděleny do čtyř okupačních zón, přičemž histo-

rické německé země na východě byly podřízeny polské a sovětské správě. Souběžně s tím 

proběhlo vysídlení německého obyvatelstva z východní Evropy, zvláště 

z Polska a Československa, což bylo stvrzeno na postupimské konferenci. Ve snaze o zacho-

vání mezinárodního míru vytvořili Spojenci Organizaci spojených národů, která byla založe-

na v San Franciscu 26. června 1945. Navzdory tomuto počinu se v alianci mezi Západem a 

Sovětským svazem začaly brzy po skončení konfliktu objevovat vážné trhliny. Evropa byla 

proto již několik let po válce rozdělena tzv. železnou oponou, která byla spuštěna od Štětína 

na Baltu k Terstu na Jadranu a jež od sebe oddělovala demokratické západní státy a komu-

nistické země řízené Sověty. Vzrůstající napětí mezi USA a SSSR vedlo ke vzniku Severo-

atlantické aliance (NATO) a Varšavské smlouvy. 

Odhadovaný celkový počet lidských obětí ve druhé světové válce se značně liší, avšak 

většina současných historiků se kloní k číslu 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá 

na vojáky a 40 milionů na civilisty. 
 

Zdroj Wikipedia                                                                                                              Jaromír Ducháč 
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Božena Němcová  

 
 Snad každý z nás četl Babičku, nebo viděl některý z filmů natočených podle románu 

Boženy Němcové, od jejíhož narození uplynulo letos 200 let. Přesné datum jejího narození 

není přesně známo, uvádí se 4. únor 1820 a místo 

narození Vídeň. Jiná teorie uvádí, že se narodila ve 

Slezsku 2. května 1818. Ještě před svatbou se rodina 

přestěhovala do Ratibořic na panství vévodkyně Ka-

teřiny Zaháňské, kde otec pracoval jako štolba, mat-

ka získala zaměstnání pradleny. Tam se za nimi poz-

ději na čas přistěhovala i její 55letá babička – Marie 

Magdaléna Novotná, rozená Čudová, která malou 

Barunku velmi ovlivnila; v dospělosti si Božena 

Němcová babičku velmi zidealizovala. V letech 

1824–1830 navštěvovala školu v České Skalici. Poté 

byla dána „na vychování“ do Chvalkovic k tamější-

mu správci Augustinu Hochovi, aby se naučila něm-

čině a panským mravům. Zde strávila tři roky, než se 

opět vrátila do Ratibořic. Již v roce 1837 jí rodiče 

našli ženicha Josefa a ještě téhož roku byla slavena 

svatba. Josef Němec, jemuž porodila tři syny a dceru, 

pracoval jako komisař finanční stráže. Jeho nadřízení s ostražitostí sledovali jeho projevy 

češství a někdy malou služební horlivost. V souvislosti s tím byl často služebně překládán 

a s ním se musela stěhovat i jeho rodina.  

 Manželství nebylo od počátku šťastné. Rok po svatbě byl Josef Němec služebně přelo-

žen do Josefova, kde se manželům narodilo první dítě – syn Hynek. Poté rodina odešla 

do Litomyšle, kde se roku 1839 narodil druhý syn, Karel. V roce 1840 se přesunula celá ro-

dina do Polné, kde se narodila dcera Theodora.  V polovině roku 1842 se přestěhovali do 

Prahy, kam byl Josef Němec přeložen a kde byl povýšen do vyšší funkce. A posléze penzio-

nován.  Zde se 2. října 1842 narodil třetí syn 

Jaroslav.
 
Manželé měli rozporuplný názor na 

budoucnost dětí. Děti nakonec, spolu se svou 

matkou, dosáhly svého a otce neposlechly – syn 

Karel se šel učit zahradníkem do Rájce nad Svi-

tavou a Jaroslav odjel studovat do Mnichova 

 na výtvarnou akademii. Den před jeho odjez-

dem zbil rozzuřený Josef Němec svoji manželku 

tak, že musela hledat pomoc na policii. Božena 

Němcová se odmítala s manželem znovu usmí-

řit, a proto roku 1861 odešla do Litomyšle. Zde 

se pokoušela živit prací pro nakladate-

le Augustu, pro něhož připravovala vydání 

svých spisů. V té době ale byla již vážně nemocná. Skutečná diagnóza je nejasná; pravděpo-

dobně gynekologická rakovina, k níž se přidala tuberkulóza. Finanční nouze a zdravotní stav 

ji donutily k návratu do Prahy k manželovi. První sešit II. vydání svého nejslavnějšího díla –

 Babičky (I. vydání vyšlo v roce 1855) dostala den před svou smrtí.  

Fotografie z roku 1852 s dětmi 

Daguerrotypie Boženy Němcové  
asi z roku 1854. 
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Zemřela 21. ledna 1862, po čtyřech dnech v bezvědomí, v domě U Tří lip (dnešní uli-

ce Na Příkopě čp. 854/14). Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat 

o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Neúčinnost této pomoci, jelikož Němcová nedo-

vedla s penězi hospodařit, kontrastuje s velkolepým pohřbem, který jí vlastenci uspořádali, 

a s posmrtnou slávou, které se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě. Její muž byl pohřben    

v roce 1879 v Táboře. Zemřel tam ve svých 74 letech.  

Česká literární historie zařadila dílo Boženy Němcové na přechod 

od romantismu       k realismu. Vedle nej-

známějšího díla Babička, napsala množství 

povídek, pohádek pro děti, báchorek, ale i 

básní, kterými svou literární dráhu začínala. 

Božena Němcová nalezla obdivovatele a 

pokračovatele již v prvních letech po své 

smrti. Od začátku 20. století začala široká 

veřejnost přijímat Němcovou jako ikonu. Do 

Ratibořického údolí mířila slavnostní proce-

sí a díky financím ze sbírek a příspěvku 

ze Svatoboru bylo možné v roce 1922, u pří-

ležitosti šedesátého výročí úmrtí, slavnostně odhalit památeční sousoší babičky a dětí, dílo 

sochaře Otto Gutfreunda. 

Na závěr si připomeňme některá literární díla, která hluboko pronikla do podvědomí 

celého národa. 

Pohádky: O Popelce, Sedmero krkavců, Princ Bajaja, O  Perníkové chaloupce,               

O princezně se zlatou hvězdou, Chytrá horákyně, O Smolíčkovi, Jak Jaromil  

ke štěstí přišel, O dvanácti měsíčkách, Sůl nad zlato, O hloupém Honzovi,           

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku a mnoho dalších 

      Povídky a další kratší prózy: Divá Bára, V zámku a v podzámčí, Chudí lidé, Chyže pod 

horami, Pan učitel. 
 

Větší prózy: Babička, Pohorská vesnice. 

 

Mnoho děl Boženy Němcové bylo zfilmováno, mnohé několikrát. Byla natočena i řada 

životopisných filmů, věnovaných této spisovatelce. 
 

Jaromír Ducháč 
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Velikonoce 

 
 Velikonoce (latinsky pascha, řecky πάσχα – pascha, hebrejsky ַסח  ,pesach – přechod   פֶּ

přejití) jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Svůj původ mají ale s největší pravděpodobností 

v pohanských tradicích a oslavách jara. Podle katolické tra-

dice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denního postního ob-

dobí. Jejich termín je pohyblivý, proto mohou proběhnout 

kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem.  

Datum Velikonoc se určuje podle následujícího pravidla: 

Velikonoce připadají na neděli, následující po prvním 

jarním úplňku, přičemž když první jarní úplněk bude v nedě-

li, slaví se Velikonoce až další neděli. Dle těchto pravidel 

může velikonoční pondělí připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. 

V letošním roce připadlo velikonoční pondělí na 13. dubna. 

Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti 

nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara:  

Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. Také jednotlivé 

dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na Modré pondělí bylo         

v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou stře-

du, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího 

roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek 

roku. Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že 

zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí 

chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy. Velký pátek 

připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá sobota se nese        

v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po 

dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční be-

ránci. 

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi ja-

ra, které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Historicky lze symboly Velikonoc 

vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti už od svátků jara, které jsou starší než 

Velikonoce, jsou časem oslav a veselí. 

 Řehtání – od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a nahrazovali 

zvony, které odletěly do Říma. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po do-

mácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového 

proutí.  Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy.  

Velikonoce doprovázejí i různé symboly. Beránek představuje v židovské tradici Izrael 

jako Boží stádo, které vede Hospodin. Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, pro-

tože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, 

symbol nového života. Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé 

Jeruzaléma přicházejícího Krista.  

Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc (tehdy ovšem to by-

la pascha), může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). 

 
Jaromír Ducháč 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu
https://cs.wikipedia.org/wiki/50
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Warfarin 

 
 Snad každý z nás starších se setkal s lékem na ředění krve, který známe pod jménem 

Warfarin. Velmi zajímavá je historie jeho vzniku, kterou si v článku připomeneme. 

 

 V dobytkářské oblasti Kanady, asi před sto lety, začaly 

místním farmářům umírat krávy. Jejich smrt byla netypická. Sta-

čilo malé zranění a zvíře vykrvácelo. Některé kusy vykrvácely 

vnitřně. Řada odborníků proto pátrala po příčině této záhadné 

nemoci. Úspěšný byl Dr. Frank W. Schofield (1889–1970), vete-

rinář, který sledoval již dříve podobné příznaky u králíků. Usou-

dil, že příčina bude v potravě, kterou zvířata přijímají. Vydal se 

proto na pastviny a našel rostlinu, o které se domníval, že je příči-

nou všech potíží. Byla to komonice bílá, zvaná též sladký jetel - 

(Melilotus officinalis). Rostlina obsahuje kumarin, přirozený rost-

linný alkaloid, z kterého se pomocí mikroorganismů vytváří dikumarol, který má velmi silný 

protisrážlivý účinek.  

 

 Později se podařilo vyrobit dikumarol synteticky a hledalo se 

pro něj obchodní využití. Našlo se v přípravku na hubení hlodavců, 

kteří působili nejen farmářům značné škody. Přidával se do zrní a 

hlodavci po jeho pozření vnitřně vykrváceli.  

 

 Když v roce 1951 použil americký voják jed na krysy jako 

sebevražedný prostředek, začalo se uvažovat o využití kumarinu 

v humánní medicíně. Kumarin totiž působí tak, že narušuje proces srážení krve tím, že v těle 

snižuje množství aktivní formy vitaminu K, nezbytného pro tvorbu řady srážecích fakto-

rů. Vojáka tehdy zachránilo opakované podání vitaminu K.  

 

Výzkumné pracoviště ve Wisconsinu (Wisconsin Alumni Research Foundation), 

zkratka WARF po řadě zkoušek připravila pod názvem Warfarin tento lék jako prostředek 

pro ředění krve. Působí jako prevence vzniku krevních sraženin při trombóze, plicní embolii 

a srdeční arytmii. 

 

Při užívání Warfarinu je bezpečnost pacienta zcela zá-

sadní věc.  Jde o lék s tzv. úzkým terapeutickým oknem, což 

znamená, že se musí dávkovat velice citlivě a uživatel musí 

docházet na pravidelné kontroly, kde se mu odebírá krev a 

hodnotí se její srážecí schopnost pomocí Quickova neboli INR 

testu. Naměřená hodnota v podstatě udává, kolikrát déle trvá, 

než se krev dotyčného srazí oproti normálu. 

 

V současnosti užívá Warfarin v České republice přibližně 75 % pacientů, kteří potře-

bují protisrážlivou léčbu. 
Jaromír Ducháč 
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Virová onemocnění  

Virové onemocnění či viróza je choroba způsobená působením patogenních virů. Viry 

mohou napadat jak živočichy (včetně člověka) tak rostliny. Viry jsou mnohem menší než 

bakterie a nejsou viditelné ani pod běžným mikroskopem. Při napadení organismu virem do-

chází k replikaci viru uvnitř buněk. Virus není sám o sobě buňkou, takže není schopen samo-

statné existence. K tomu potřebuje hostitelskou buňku.  

Virová onemocnění se do našeho těla dostávají nejčastěji přes sliznice dýchacího a zaží-

vacího ústrojí, které jsou otevřené k vnějšímu prostředí. Virová onemocnění mohou mít ce-

lou řadu projevů a následků, ale platí, že naprostá většina virových infekcí je bezpříznaková 

a tělo se s nimi vypořádá samo. Před virovými onemocněními se lze do jisté míry chránit do-

statečnou hygienou nebo očkováním. Viry se ze svých hostitelů vylučují krví, stolicí, močí, 

slinami, sekrety dýchacích cest. A pak stačí kontakt člověka s tímto infekčním materiálem.  

Nejdůležitějšími branami pro vstup viru do organizmu jsou sliznice dýchacího 

a zažívacího traktu, dále poraněná kůže. Viry se v místě vstupu do organizmu pomnoží, od-

tud pak cestují krví k různým buňkám. Následně probíhá boj virů s imunitním systémem. 

Pokud je postiženo více buněk, pak se nákaza projeví navenek jako infekční onemocnění. 

Nejčastěji se projevují postižením dýchacího a trávicího traktu. Z respiračních infekcí je nej-

známější rýma a chřipka. Pro léčbu těchto stavu obecně platí klid na lůžku, dostatečný příjem 

tekutin a vitaminů a v případě potřeby léky proti bolesti a horečce. V boji proti virovým cho-

robám se uplatňuje několik opatření. Prvním, nejdostupnějším a nejjednodušším, je hygiena 

rukou. Prosté umývaní rukou horkou vodou a mýdlem je základ ochrany před mnohými in-

fekcemi a nejen virovými. Na viry nejsou účinná antibiotika používaná k terapii bakteriál-

ních onemocnění.  

Mezi nejčastější virová onemocnění patří: 

 záněty horních cest dýchacích, 

 chřipka, 

 průjmy, 

 mononukleóza,  

 žloutenka, 

 ebola, 

 SARS, 

 MERS, 

 COVID-19 

 a další. 

 

Koronavirus je společné označení pro čtyři rody virů. Zpočátku šlo jen o běž-

ná nachlazení, ale koronaviry z rodu Betacoronavirus jsou původci i některých závažných 

respiračních chorob z posledních let. Na sklonku roku 2019 vznikl v Číně nový typ nebez-

pečné choroby COVID-19 a začal se postupně šířit do dalších zemí. 

Covid-19 je infekční onemocnění, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Virus půvo-

dem z čínského Wu-chanu, se rozšířil do celého světa. Evidováno je zatím téměř 5 milionu 

nakažených osob a více než 320 000 úmrtí. Většina zemí proto vyhlásila rozsáhlá opatření a 

občané jsou povinni používat na veřejnosti ochranné roušky. 
 

Jaromír Ducháč 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.medixa.org/priznaky/ryma-2
https://cs.medixa.org/nemoci/chripka-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachlazen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_COVID-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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Josef Vítězslav Šimák a Josef Pekař, dva univerzitní profesoři historie,  

pocházející z Turnovska, a jejich vyznání rodnému kraji 

V letošním roce pražská pobočka SRPT – ke 150. výročí narození historiků Českého 

ráje Josefa Pekaře (12. dubna 1870 Malý Rohozec – 23. ledna 1937 Praha) a Josefa Vítězsla-

va Šimáka (15. srpna 1870 Turnov – 30. ledna 1941 Praha) – plánovala jarní rodáckou bese-

du jako připomínku jejich životních osudů, vědeckého i popularizačního díla a iniciování 

sdružování turnovských rodáků v Praze. 

Životním osudům a dílu obou jubilantů se letos věnují speciální čísla vlastivědného 

časopisu Od Ještěda k Troskám, proto na tomto místě nechme zaznít alespoň jejich vyznání 

rodnému kraji. 

„My Turnováci, ať Jizerou křtění, ať přivandrovalí, jsme podivné plemeno. Ten náš 

rodný kout přirůstá nám k srdci, i když nás osud odtud odvane, a nemůžeme zapomenouti, 

milujeme ho přes všecky maloměstské slabůstky nade všecko a rádi bychom, aby celý svět 

šel s námi a říkal: ,Aj, ty Turnove nad Jizerou, nikoliv nejsi nejmenší‘, a to i tenkrát, když 

milý Turnov tomu našemu chtění, zbožňování nerozumí.“ Těmito slovy charakterizoval his-

torik J. V. Šimák během turnovské oslavy svých šedesátin dne 14. srpna 1930 svůj vztah k 

rodišti. (Viz H. Kábová: Josef Vítězslav Šimák. Jeho 

život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlasti-

vědě, České Budějovice – Pelhřimov, 2013, s. 226.) A 

právě pro uvedenou příležitost připravil svůj projev k 

narozeninám kolegy-přítele Josef Pekař, jehož slova 

publikovaná v roce 1930 v Časopise společnosti přátel 

starožitností zůstávají dodnes jedinečným svědectvím 

Pekařovy lásky k rodnému kraji: „Nemohu jinak, než 

skončiti vyznáním, že oslavná vzpomínka na velkého 

turnovského historika mění se mi bezděky v závěreč-

né myšlence v hold Turnovsku samému. Je to všední 

náhoda, že pouhý fakt rodiště a lásky k němu vyzbro-

jil mladého turnovského studenta k odhodlání věnovat 

život studiu staleté minulosti jeho? Je to jen náhoda, 

že z téže školy turnovské vyšli současně dva žáci, oba 

historikové a oba univerzitní profesoři, oba oddaní 

srdcem a myslí po celý život dějinám vlasti? Soudím, 

že to není náhoda, ale že tu spolupůsobí moc vyšší, 

nějaké kouzlo, chcete-li: to kouzlo, které vyzařuje z našeho Českého ráje, to kouzlo, které 

dnes vychovává i malíře a umělce vůbec ve vašem středu, to kouzlo, s nímž nějak symbolic-

ky souvisí drahokamy, jimiž od staletí proslula naleziště turnovské hory kat exochén, krajin-

ného vládce Turnovska, hory Kozákova. Vždy tento kus českého světa měl v sobě a živil v 

sobě něco, co vyrůstalo nad prostřednost, co bylo spanilejší nejen dary přírody, ale i přičinli-

vostí ducha silnější, než jinde v sousedství. Slavnost dnešní, slavnost Šimákova, je i slávou 

Turnovska – slávou naší rodné krajiny, k níž se vracíme znovu a znovu se srdečným vyzná-

ním: Na tom světě žádná jiná!“ (Pekař se ovšem nakonec nemohl ze zdravotních důvodů 

oslav zúčastnit osobně.) 
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S oběma historiky souvisejí rovněž počátky pražské pobočky SRPT. Od dubna 1902 

se totiž na Pekařův návrh začala pravidelně scházet v hospodě U Kupců ve Štěpánské ulici 

společnost Turnovanů. Schůzky měly některé rysy setkávání zábavních stolních společností 

a otevíraly se i dalším intelektuálům, kteří sem přicházeli spolu s pravidelnými účastníky. 

Počátkem roku 1922 byl založen, nezávisle na Pekařově společnosti, Kroužek rodáků tur-

novských: jeho činnost se plně rozvinula roku 1934 (v souvislosti s péčí o místo posledního 

odpočinku P. Antonína Marka na Vyšehradě), především díky přátelskému J. V. Šimákovi, 

který byl výtečným přednašečem a příjemným společníkem. Kroužek se scházel v restauraci 

U Krupičků. V roce 1937 po Pekařově úmrtí zanikla jeho stolní společnost a její členové na-

šli přirozenou cestu do rodáckého Kroužku, jehož aktivity pod různými názvy pokračovaly a 

pokračují dodnes, nyní v pražské pobočce SRPT. (Blíže viz Drahomír Machaň: Turnovští 

rodáci v Praze, Od Ještěda k Troskám 10 (26), 2003, s. 83–93.) 

        Hana Kábová    

Mgr. Anna Mánková - 80 let  

Bez větší pozornosti oslavila 20. dubna letošního roku současná předsedkyně pražské 

pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova významné životní jubileum. Tato inteligentní a 

skromná žena vede turnovskou rodáckou organizaci v našem hlavním městě již osm roků. 

Svojí aktivitou v jejím řízení vhodně navázala na dlouho-

letou tradici rodácké, v podstatě vlastivědné společnosti 

v Praze. Za tuto nezištnou a záslužnou činnost, kterou 

úspěšně zvládla všechny peripetie, jí nesporně patří vel-

ký dík. 

Naše Anička, jak ji my všichni nazýváme, zosob-

ňuje po rodičích zděděné vlastenectví a silný vztah k 

rodnému Českému ráji (pochází z Paceřic u Turnova). 

Charakterizuje ji také příkladná péče o rodinu a účinná 

pomoc bližním. Kantorské vzdělání a dlouholetá učitel-

ská praxe na všech stupních škol, ji vybavily patřičným 

pocitem odpovědnosti a vůlí neustupovat z vlastního pře-

svědčení. Obdivuhodný je její vztah k umění a kultuře 

vůbec. Po dvacet let zpívala ve Smíšeném sboru českých 

učitelů. Její další celoživotní lásku – vysokohorské lyžo-

vání – potvrzují i ve zralém věku každoroční návštěvy 

horských oblastí. 

 

Milá Aničko, přejeme Ti do dalších let zdraví a trvající životní optimismus. 

Výbor pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

Anna Mánková s Marcelou 
Machotkovou mezi pražskými 

Turnováky 
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Méně známá výročí, na která vzpomeneme v roce 2020 

 
  1. 1. 1865     zahájila činnost Pražská obecní pojišťovna  

  2. 1. 1910     francouzský letec Gaubert uskutečnil v Chuchli první veřejný vzlet 

                       letadlem, pro závadu motoru byl let asi po půlhodině   ukončen  

 21. 1. 1930    na křižovatce Václavského náměstí s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí  

                       byl instalován první světelný semafor  

23. 1. 1890     založena Česká akademie věd a umění  

  5. 2. 1840     v sále pražského Konviktu byl uspořádán první veřejný český ples  

  7. 2. 1885     založeno Uměleckoprůmyslové museum v Praze a otevřena první   

                       expozice v týž den otevřeném Rudolfinu  

12. 2. 1825     v Praze zahájila činnost Česká spořitelna, na dlouho jediný peněžní    

                       ústav v Čechách  

12. 2. 1925     z Národního divadla se uskutečnil první rozhlasový přenos,  

                       Smetanovy opery Dvě vdovy  

27. 2. 1930     v pražském kině Alfa se konala premiéra prvního českého  

                       zvukového filmu Tonka Šibenice, film byl ozvučen v Paříži  

29. 2. 1920     Národní shromáždění schválilo první ústavu československého státu,  

                       Praha se stala hlavním městem republiky, sídlem prezidenta a  

                       ústředních orgánů  

28. 3. 1845     rozsáhlá povodeň zatopila většinu Starého Města, níže položenou  

                       část Malé Strany, Smíchova, Podskalí, všechny pražské ostrovy a   

                       téměř celý Karlín  

28. 3. 1900     z První české strojírny vyjela první parní lokomotiva vyrobená na našem   

                       území  

  7. 4. 1900     byla uvedena do provozu první pražská veřejná elektrárna v Holešovicích  

10. 4. 1895     Václavské náměstí bylo trvale osvětleno elektrickým proudem  

23. 4. 1420     nar. Jiří z Poděbrad, český král (zemřel 22. 3. 1471)  

  1. 5. 1875     v Praze začala působit Městská spořitelna  

  1. 5. 1890     v Praze a v Čechách se poprvé konaly prvomájové oslavy Svátku   

                       práce  

   3. 5. 1875    se v Praze začala stavět trať koňské tramvajové dráhy  

15. 5. 1895     začala v Praze Národopisná výstava československá, která pozvedla  

                       zájem o historii, památky a národopis,  

   navštívilo ji přes dva miliony lidí  

   1. 6. 1850    byl otevřen Negrelliho železniční most v Praze  

 25. 6. 1795    se v Praze konal první veřejný koncert Ludwiga van Beethovena  
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Činnost spolku  

 

Prosinec 2019 

 
 Na tradičním posezení před vánočními svátky v salonku restaurace Na Výšince se 

sešlo na 40 rodáků. V přátelské atmosféře vzpomínali na akce spolku v roce 2019, navrhli      

zajímavé výlety, zájezdy a jiné akce na rok 2020. Škoda, že salonek není větší, někteří účast-

níci seděli ve vedlejší místnosti. Setkání využili i doručovatelé časopisu Náš TU a předali 

přítomným poslední číslo.  

 

Leden 2020 

 
 Poslední den v měsíci – 31. ledna v sále hotelu Karel IV. se uskutečnila Valná hro-

mada spolku. Již od půl druhé hrálo pro dobrou náladu turnovské Duo Big Band se zpěvač-

kou Sávou Klobušickou. Během této doby zaplatili příchozí členské příspěvky, které již 

mnoho let zůstávají neměnné a stěží pokrývají náklady na činnost spolku. Schůzi zahájil 

předseda spolku O. Grund, přivítal přítomné a seznámil 

s programem schůze. O změnách v členské základně po-

hovořil matrikář J. Ducháč. Za loňský rok vstoupilo do 

spolku 29 nových členů a spolek čítá 313 členů. Dále 

předseda přečetl zprávu o činnosti spolku za uplynulý 

rok. Za pražskou pobočku přednesl zprávu Jiří Fuk. Ná-

sledovaly zprávy    

o hospodaření –        

J. Karásková, zprá-

va o kontrole hos-

podaření – L. Sehnoutková. Plán činnosti na rok 2020 

přečetla M. Hamadová. Za spolek Dědina z Tatobit vy-

stoupil Ing. Dědeček. V diskuzi promluvil starosta Tur-

nova T. Hocke a radní E. Kordová. O přestávce bylo 

podáváno občerstvení, na jehož přípravě se významně 

podílela členka spolku M. Meixnerová. Během pře-

stávky opět hrálo Duo Big Band. Při oblíbených melo-

diích prohlíželi přítomní i nově vedenou kroniku spolku. Po přestávce přednesl P. Záruba 

návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno. Schůze se zúčastnila stovka členů a něko-

lik hostů. Po skončení schůze hrála dále hudba a zbyl čas i na tanec.  

 



Časopis Náš Turnov č. 60 – červen 2020, strana 17 
 

 

Únor 

 
 Na středu 19. 2. připravila B. Honzáková besedu s RNDr. F. Pelcem na téma Afrika 

pohledem ochránce přírody. V učebně gymnázia se sešlo 20 účastníků a s velkým zájmem 

poslouchali poutavé vyprávění o flóře a fauně Afri-

ky, doprovázené nevšedními fotografiemi. Viděli 

jsme, že Afrika není jenom poušť, ale překrásné ho-

ry, jezera a obrovské množství stromů, keřů a květin. 

V první části přednášky jsme vyslechli informace o 

Národních parcích a rezervacích, na jejichž provoz 

přispívá i naše republika. Podpora spočívá ve snaze 

vytvořit turistickou infrastrukturu, vyškolit 

k provozu místní lidi a tak podpořit zaměstnanost. 

Ve druhé části se přednášející zaměřil na africkou 

faunu. Mnoha zvířatům hrozí vyhynutí, řada druhů je 

na seznamu ohrožených. Na grafech jsme viděli ob-

rovský úbytek zvířat, vlivem pytláctví, ale i nedo-

myšlenými zásahy člověka. Všechny nás uchvátily nádherné fotografie zvířat v jejich domá-

cím prostředí. Na závěr více jak dvouhodinové přednášky jsme vyslechli zajímavou informa-

ci – F. Pelc na svých cestách po Africe potkal ženu, která studovala v Československu a 

Zdravotnickou školu navštěvovala v Turnově. Přednáška byla velmi hodnotná. Koho by pro-

blematika Afriky zajímala, najde informace na www.proafrica.cz. 

 

Březen 

 
 Přednášky pokračovaly i v březnu – 11. března se uskutečnila přednáška Mgr. Pavla 

Mlejnka na téma Josef Pekař 150 let. Tentokrát se v učebně 

gymnázia sešla dvacítka posluchačů – koronavirus mnohé 

odradil. Přednášku doplněnou obrazovou prezentací rozdělil 

přednášející do několika oddílů -  atmosféra doby narození, 

život, práce historika, politické aktivity, vztah k Českému 

ráji a „druhý život“.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o 

době, do které se J. Pekař narodil, o jeho studiu, o rodině, 

významných osobnostech, o jeho práci, vztahu k politice a 

k Českému ráji. K dispozici jsme měli i publikace věnované 

životu a dílu J. Pekaře i publikace, které sám napsal. Pří-

tomni byli i synovec a prasynovec J. Pekaře, kteří přednášku 

vhodně doplnili.  Na závěr téměř dvouhodinové přednášky 

zodpověděl Mgr. Mlejnek několik dotazů a podrobně infor-

moval o chystaných oslavách, které připravuje Město Turnov a pracovní skupina (Okrašlo-

vací spolek v Daliměřicích, Muzeum Českého ráje, Gymnázium Turnov, Pekařova společ-

nost, obec Jenišovice, Paměť Českého ráje a Podještědí, Městská knihovna A. Marka a Spo-

lek rodáků a přátel Turnova). 

 Výbor spolku děkuje vedení gymnázia za ochotu při poskytování místnosti pro akce 

spolku. 
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Další akce připravené na březen byly zrušeny rozhodnutím vlády o volném pohybu osob. 

Nezbývá než odpočívat doma a bojovat 

s koronavirem všemi prostředky. Ven vy-

cházet pouze s ochrannou rouškou, a co  

možná nejméně. Věřme, že všechno úspěš-

ně přežijeme a zrušené akce nahradíme 

v jiných termínech.  

 

       Koronaviru Covid – 19 zmar! 

 

 

Duben 

 
 Ani duben není našim plánům příznivý. Plánované akce nelze uskutečnit. Nemůžeme 

konat ani výborové schůze. Nezbývá než čekat, až se situace zlepší. Zatím se počet nakaže-

ných zvyšuje. Koncem března bylo registrováno 3000 případů, uzdravilo se 25 lidí a 24 ze-

mřelo. Plánovaný výlet do Drážďan musíme odložit.  

Těšili jsme se i na akce zaměřené k výročí narození J. Pekaře, na tradiční Velikonoce na 

Dlaskově statku. 
 

 

Květen 
 

 Také květen nebyl akcím spolku příznivý. Došlo sice ke značnému uvolnění omezují-

cích opatření, ale zájezd ani výlet nebylo možné uskutečnit. Zájezd na Broumovsko přesu-

neme na pozdější termín. Výlet na Grabštejn uskutečníme jindy.  

  Využili jsme zmírnění karantény a sešli jsme se v úterý 11. května U Supa na výboro-

vé schůzi. Dlouho jsme neschůzovali – v zahrádce byla zima. 

 V červnu již nějaké akce uskutečníme. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době redakční uzávěrky časopisu (konec května) bylo v Turnově evidováno 9 nakažených, 

všichni se uzdravili a nikdo nezemřel. 

 
Jaromír Ducháč 
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Sobota 15. srpna 

 

JAKUB PUSTINA 
(baryton) 

 

a jeho hosté 

 

Sobota 8. srpna 

 

ADAMUSOVO TRIO  

 

Jan Adamus  

Markéta Vokáčová  

Martin Levický  

 

 

 

Sobota 11. července 

 
JANA HERYÁNOVÁ  

(soprán) 

doprovod 
 

 

Sobota 29. srpna 

 
KVARTET UČITELÚ 

ZUŠ  

TURNOV 

 
 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 

 
V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Začátky koncertů v 16:00 hodin 

Vstupné 50,- Kč 

 
Doprava je možná sezonními 

turistickými autobusy z Turnova 
do zastávky Hrubá Skála – zámek. 

Tam: v14:45 hod z Terminálu – červená trasa 

Zpět od zámku v 17:47 hod – červená trasa 

 

Sobota 18. července 

 
ALEX SHOONERT (USA) 

(housle) 

doprovod 

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá s finanční podporou Nadace 

B. J. Horáčka, MUDr. M. Nesvadby, 

Bus Line a turnovských podnikatelů 

 



Časopis Náš Turnov č. 60 – červen 2020, strana 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

                                                      

 

   

                                                    

                                                    

 

 

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova 

Redakční radu tvoří: Ing. Jaromír Ducháč, 

Otakar Grund, PhDr. Hana Kábová, PhD 

Ing. Milena Pekařová, Mgr. Dalibor Sehnoutka, 

Číslo účtu SRPT: Česká poštovní spořitelna Turnov, 

č.ú. 258369796/0300 

Jednatelka Vladislava Ejemová, Bukovina 57, 511 01 Turnov 

Tisk: Tiskárna PRESSTAR, s.r.o. ,Modřišice 84, Turnov 

 
 

  


