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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: 

 Podzim v okolí Turnova  (JD) 

Zřícenina hradu Zvířetice  (JD) 

  

 

    

Fotografie v časopise pořídili: 

Jaromír Ducháč (41) 

        Neznámý autor (3) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
http://www.srpt.rajce.net/
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Výročí  SZTŠ v Turnově 

 

Letos 1. září 2012 uplynulo 60 let od dne, kdy do budovy dnešní Základní umělecké 

školy na náměstí vstoupilo přes 50 žáků právě založené Střední zemědělské technické školy 

(SZTŠ) oboru pěstitel, chovatel v Turnově. Zvnějšku omšelá budova, uvnitř šedivé chodby, 

do poschodí se vystupovalo po starých dřevěných vrzajících schodech, topení uhlím v každé 

třídě – dnešní žáci by si těžko zvykali na takové až ponuré prostředí. Každým rokem se počet 

tříd zvyšoval, přibývaly i 

ročníky dálkového studia, v roce 

1962 byly sem přemístěny i třídy 

ekonomické zemědělské školy 

z Vysokého nad Jizerou. 

Prostředí se rychle měnilo 

postupnými úpravami. V roce 

1955 získala škola část právě 

dostavěné nové budovy ve 

Skálově ulici, která dnes patří 

Střední umělecko-průmyslové a 

Vyšší odborné škole. Největší 

počet studentů zaznamenaly 

roky 1967 až 1969, v roce 1968 

maturovalo 5 tříd. Škola byla tak 

počtem žáků jednou z největších 

v široké oblasti. Žáci pocházeli 

výraznou většinou z vesnic, 

v některých třídách nebyl 

z Turnova ani jediný. Škola tak 

v samotném městě neměla 

početné rodičovské zázemí a 

nedostávala se do povědomí zdejších občanů. Dnes si na ni vzpomíná už jen málokdo. 

Za 30 let svého trvání připravila do života téměř 1600 mladých lidí z široké spádové 

oblasti (Boleslavsko, Jičínsko, Liberecko, ale i Trutnovsko a Ústecko); absolvovalo ji i 

několik studentů z Koreje a afrických zemí. Po ukončení studia se uplatnili v zemědělských 

podnicích a dodnes spolupůsobí při vytváření jejich solidní úrovně. Část se propracovala po 

vystudování vysokých škol do vyšších funkcí organizačních, mezi absolventy jsou i vědečtí 

pracovníci a učitelé na vysokých školách. Někteří našli uplatnění mimo vystudovaný obor – 

v lidosprávě, policii, medicíně apod. Roku 1981 byla SZTŠ v Turnově při vytváření nové 

sítě škol zrušena.  

Každá škola vzpomíná při svých výročích také na učitele, kteří se stali osobnostmi – ať 

už to bylo dlouhodobým působením, vynikajícím pedagogickým přístupem či veřejnou 

činností. Pokládám za vhodné připomenout, že i na SZTŠ byli učitelé srovnatelní dosahem 

své práce se vzpomínanými kantory jiných škol. Téměř všichni vyučující odborným 

předmětům zajížděli často do okolních obcí a seznamovali na přednáškách pracovníky 

zemědělských podniků s novými metodami zemědělské výroby. Někteří, dnes už dávno 

senioři, si na ně živě pamatují. 
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Velkou část života věnoval škole ředitel Boleslav Filípek, který dokázal někdy dost 

složité problémy vyvstalé v tehdejší době řešit na hraně možností. Rovněž zástupci ředitele 

byli významnými osobnostmi. Prof. Václava Pelanta připomenul „Náš Turnov“ v minulém 

čísle, Ing. Karla Guznara, CSc., poznala veřejnost spíše z doby, kdy uplatnil organizační 

schopnosti jako ředitel Zdravotnické školy v Turnově a jako dlouholetý starosta Rakous. Jen 

málokdo věděl, že jeho odborností je zemědělství, v němž dosáhl titulu CSc. Vytváření 

vlastního názoru u něj předchází vždy hluboké přemýšlení. Posledním ředitelem školy byl 

Ing. V. Hnízdo, který ji řídil společně s ekonomickou školou.  

Z učitelů spjatých bytostně 

s Turnovem, připomeňme 

nejdříve ty, kteří mezi námi už 

nejsou: laskavého Ing. Jana 

Ťukálka, dobrého malíře, dále 

prof. Václava Rittra, velkého 

znalce oper, prof. Jiřího Stárka, 

kterého si musel oblíbit snad 

každý, prof. Rudolfa Semeráda, 

který udivoval sportovními 

výkony, organizoval v Turnově 

„námořnické bály“. Měl 

kapitánské zkoušky a 

zpracovával plán na cestu 

kolem evropských břehů. 

Vzácnou osobností byl Ing. J. 

Vondrák, poradce při tvorbě 

filmů o chovu drůbeže. Mnohé 

přátele měl v Turnově Julius Richtr, člověk mnoha životních zkušeností, který nikoho nikdy 

nezarmoutil, až pak dost brzkou smrtí. Velice zodpovědnými byli Ing. Josef Chmelař a Ing. 

Josef Horyna. Na turnovské SZTŠ dokončil dlouholetou pedagogickou činnost prof. Josef 

Šimek. Jeho zájem o stav společnosti vyvrcholil v roce 1968, kdy se stal předsedou městské 

organizace KAN. Z Vysokého nad Jizerou přešel na SZTŠ Turnov prof. Josef Kučera, 

dlouholetý ředitel tamní ekonomické střední školy zemědělské. Spolu s ním přešly do 

Turnova i ročníky žáků. Jeho hobby bylo zahrádkaření a v Turnově byl několik let velmi 

aktivním členem výboru organizace zahrádkářů. Společně s ním vstoupil do turnovského 

učitelského sboru i Ing. Karel Jeřábek, rovněž nadšený zahrádkář, který ještě nedávno ve 

svých 90 letech chodil na svůj vzorně udržovaný pozemek za Dolánkami. Jen málo lidí 

vědělo, že byl i dobrým malířem, řezbářem a dokonce hrnčířem. Brzy po příchodu na SZTŠ 

se stal správcem na školním statku v Malém Rohozci Ing. Štefan Rovder. 

Je tu ještě několik žijících – když občas dostanou dotaz, kde že to vlastně učili a 

odpovídají, že na SZTŠ, setkávají se s vrtěním hlavou. Lidé je znají – většinou však až 

z pozdějších zaměstnání. Kdokoliv se s něčím obrátí na Ing. Josefa Pekaře, má jistotu, že u 

něho najde pomoc či radu. Mezi zemědělci je široko daleko známý Ing. Josef Kraus. Rodák 

z venkova spojuje praktické zkušenosti se znalostmi nabytými stálým studiem – než přešel 

k funkcím, z nichž se řídila zemědělská výroba, kdysi začínal na SZTŠ. Znalcem veškeré 

fauny a flory je Ing. Radomír Jodas, často vzpomínající i na život vojenský. 
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Pro připomenutí přikládáme několik fotografií učitelů, kteří bydleli v Turnově,  

a které jste možná znali, či znáte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny fotografie jsou z doby, kdy škola slavila 20 let  založení - z roku 1972 

 

 

Na pořádek a pečlivost si vždy potrpěl Ing. Radomil Kučera, po celý život známý hlavně 

v řadách turistů. Ing. Jaromír Ducháč dodnes podává odborné rady v mnoha technických 

problémech a angažuje se ve veřejných akcích. Mimo jiné funkce je i aktivním členem 

Spolku rodáků a přátel. Zájmem o veřejné problémy se vždy vyznačoval Ing. Břetislav 

Cejnar, glosátor poměrů ve společnosti. Snad nejdéle působil na SZTŠ jako učitel a poté jako 

vychovatel Miroslav Váňa. Bohužel jen krátce si tu zaučil Ing. Radomír Lyer, který se nyní 

věnuje dlouhodobě s manželkou 

chovu koní v Borčicích, kde 

provozuje i jezdeckou školu. 

Nejstarší absolventi vzpomínají na 

svých schůzkách často na manžele 

Janstovy, kteří byli významnými 

osobnostmi v prvních letech školy. 

Znalosti Ing. Josefa Jansty v oboru 

chovatelství byly téměř encyklo-

pedické a absolventi, kteří studovali 

vysokou školu si pochvalovali, že 

většinu vysoko-školské látky znali 

už ze SZTŠ. Oba vyžadovali 

přísnou disciplínu.  
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Žen učilo na škole poměrně málo. V Turnově zapustily kořeny prof. Eva Mazánková, 

občanům známá spíše později jako ředitelka zdravotnické školy, a Ing. Eva Zámečníková, 

jejímž zájmem kromě zemědělství býval sport a francouzský jazyk. Svou pedagogickou 

dráhu začala na SZTŠ prof. Marcela Hyšmanová – po zrušení školy působila mnoho let jako 

zástupkyně ředitele na Obchodní a hotelové škole v Turnově. SZTŠ byla i prvním 

působištěm prof. Jitky Malé, kterou v Turnově asi znají absolventi gymnázia. Velmi 

oblíbenou kantorkou se stala prof. Jana Hebnarová, stále optimistická, osvědčená 

organizátorka studentských akcí, která se hluboce zapsala do paměti absolventů. Z Turnova 

odešla učit do Liberce, nyní jako důchodkyně se vrátila do svého rodiště - Brna. 

Mnozí vyučující dojížděli z okolních měst, ponejvíce z Liberce, a v Turnově je znalo jen 

několik rodičů studentů. Dlouhou dobu na škole učili Ing. Miloslav Šulc, Ing. Alois Kupka, 

z mladších Ing. Josef Hauzner, z Boleslavi dojížděl Ing. Josef Nebeský, ze Sobotky Ing. 

Marta Felklová. V Turnově učil několik let i pozdější ředitel SZTŠ Česká Lípa Ing. František 

Kuchtík. Svými odbornými znalostmi, pedagogickým přístupem i širokým kulturním 

rozhledem výrazně přispěli k formování svých svěřenců. Na ně i na všechny ostatní, kteří na 

škole vyučovali či pracovali v administrativě nebo na statku, vzpomínají dosud žijící učitelé 

a absolventi školy. 

K neodmyslitelným osobám patřili pracovníci v administrativě. Po celou dobu trvání 

školy v ní pracovala paní Miroslava Neumanová, dlouhodobě pan Alois Brunclík, paní 

Jaroslava Retrová, paní Marie Pozdníčková, paní Ludmila Klápšťová. Nelze zapomenout ani 

na pana Ladislava Hlavu, školníka, který byl motorem budovy na náměstí. 

 

 
 

Na počátku roku dospěla nevelká skupinka lidí z řad už velice prořídlého učitelského 

sboru k rozhodnutí vzpomenout 60. výročí vzniku SZTŠ v Turnově. Myšlenka se setkala 

s velmi dobrou odezvou i u absolventů, z nichž někteří se 

zapojili do vlastní organizace této akce. V plánu bylo 

uspořádat ji na 

patřičné úrovni, při 

čemž musel být brán 

zřetel i na finanční 

krytí. Nalezli jsme 

brzy až nečekané 

porozumění i podpo-

ru. Uměleckoprů-

myslová škola nám 

poskytla bezplatně sál 

v nové budově školy, 

která byla kdysi součástí SZTŠ Turnov, takže hlavní 

část vzpomínky – setkání všech absolventů – se mohlo 

uskutečnit na místě, kde absolventi – dnes většinou senioři – prožívali část svého mládí. 

Rovněž „stará budova“ školy na náměstí, kde dnes sídlí Základní umělecká škola, byla 
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otevřena pro případné návštěvy absolventů. Finanční stránka se též poměrně rychle vyřešila. 

Určitou část poskytli ochotně někteří absolventi, až překvapivě vstřícný postoj projevily 

svou podporou MěÚ, KÚ, Severočeské 

vodovody a kanalizace. Bylo 

rozhodnuto, že k výročí bude vydána 

brožura obsahující základní údaje o 

životě na škole, seznamy učitelů, 

absolventů a zaměstnanců školy, včetně 

pracujících na školním statku na 

Malém Rohozci a na Bukovině, a 

pamětní keramická plaketa. 

K setkání učitelů, zaměstnanců a 

absolventů školy došlo 16. června za 

velmi příznivého počasí. Počítali jsme 

s účastí maximálně kolem 400 

absolventů – věděli jsme, že mnozí již 

mezi námi nejsou, někteří žijí na 

vzdálených místech, mnohým zabrání v účasti nemoc, či nečekaná událost. Účast však 

překonala očekávání a způsobila tak vlastně jedinou negativní okolnost setkání. Z více než 

600 příchozích se někteří do sálu v nové budově už nevešli a museli se spokojit se 

schodištěm. Program byl zahájen slavnostní intrádou trubačů, v projevech zavzpomínali na 

školu někteří učitelé i absolventi, kteří oceňovali to, jak je škola připravila do praxe i 

k dalšímu studiu. Absolventy pozdravila citlivou řečí starostka PhDr. Hana Maierová. Poté 

se sál rozšuměl jako v úle, že ani nebylo slyšet náladovou hudbu, která akci doprovázela, 

když se setkávali někdy po 

desetiletích absolventi z různých 

ročníků - největší skupinky se 

tvořily kolem učitelů. Mnozí 

z absolventů si zašli i do budovy na 

náměstí, jejíž interiér se ovšem za 

tak dlouhou dobu změnil 

k nepoznání. Odpoledne si 

organizovaly program jednotlivé 

ročníky už samy – v Turnově snad 

nezůstala restaurace, která by nebyla 

obsazena. I učitelé se sešli na 

společném delším posezení. 

V klubovně Sokola bylo připraveno 

malé pohoštění a učitelé si mohli 

v klidném prostředí pohovořit o období, které prožili po zrušení školy. 

Na závěr je možno jen opakovat: setkání se vydařilo, účastníci dodnes chválí úmysl i 

provedení a mnozí vyjadřují i naději, že snad někdy se setkání podaří i opakovat. Ukázalo 

neformálním způsobem, že lidé oceňují význam školy pro život a že vzpomínky nikdy 

nevymizí. 

 

Text prof. Dalibor Sehnoutka, foto Ing. Jaromír Ducháč, bývalí učitelé SZTŠ 
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Ohlédnutí za minulostí vzdálenou i blízkou  

 V letošním roce jsme si v Turnově připomínali 740. výročí založení města, resp. první 

písemné zmínky o Turnově v listině Přemysla Otakara II. z 1. května roku 1272. Proběhlo 

nepřeberné množství akcí, zvláště pak v měsíci září a říjnu. Do organizování bohatého 

programu, který obsahoval vícežánrovou nabídku pro všechny věkové kategorie, se zapojili 

nejen pracovníci městského úřadu, ale i velké množství obětavých lidí z městských 

organizací a zájmových spolků.  

 Vrcholem těchto oslav byl program připravený na den státního svátku 28. října. 

Tentokrát byl jen zčásti věnován každoroční oslavě 

výročí vzniku samostatného Československa a 

udělení výročních cen obce. Programu dominovalo 

výročí města, ale stejně důležitou událostí bylo další 

významné výročí. Připomněli jsme si 10. výročí 

úmrtí mecenáše Turnova a Českého ráje pan 

Bohuslava Jana Horáčka. Na jeho počest bylo na 

náměstí, které nese jeho jméno, za účasti Jana 

Horáčka, syna našeho mecenáše, a zástupců Nadace 

odhaleno umělecké dílo mladého autora Jiřího 

Kmoška, absolventa turnovské SUPŠ, a pamětní 

deska na budově Kulturního centra Střelnice. 

Součástí večerního programu bylo promítnutí 

dokumentů, kterými si přítomní připomněli pana 

Horáčka v dobách, kdy do svého rodného kraje přijížděl a kdy se také zúčastnil předávání 

ocenění Praemium Bohemiae 

mladým studentům. Tuto cenu 

založil a Nadace B. J. Horáčka 

Českému ráji v této tradice pokračuje 

dodnes.  

 Měla jsem tu čest přednést při 

slavnostním večeru úvodní projev. 

Když jsme nad ním přemýšlela a 

hledala propojení mezi historií a 

současností, uvědomila jsem si, jak důležitou roli hrály vždy v životě Turnově osobnosti, 

které jakýmkoli způsobem dokázaly město někam posunout, něco dobrého vykonat.  

 V době dávno minulé na nás promlouvají z nejrůznějších pramenů jména a osudy 

především šlechtických rodů. A že v historii Turnova to nebyla nějaká bezvýznamná jména. 

U zrodu nejstarší historie města stáli Markvarticové, jeden z nejstarších českých rodů. Po 

nich jejich potomci Valdštejnové a Lemberkové. V následujících staletích se mezi majiteli 

objevují další známé české rody, jako např. Vartemberkové, Krajířové z Krajku, Smiřičtí, 

Šlikové. Připomenu i Albrechta z Valdštejna, který část svého panství včetně části Turnova 

věnoval v roce 1628 svému důstojníkovi Mikuláši Des Fours. Albrechtův synovec 

Maxmilián, který po strýcově zradě na císaři přece jen část majetku zdědil, založil v Turnově 

dnešní dominantu náměstí, kostel sv. Františka s klášterem (dnes pošta), aby odčinil hříchy 

svého strýce.  
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 Čím více se přibližujeme staletími k dnešku, tím častěji vystupují z dokumentů i jména 

nešlechtického původu. Z Turnova pocházel např. první biskup Jednoty bratrské Beneš z 

Bavoryně, na počátku 17. století žil na Valdštejně jako poustevník barokní hudebník Václav 

Karel Holan Rovenský. Na obranu práv měšťanů byli na počátku 18. století vězněni 

František Tázler a Josef Vejrich, ve stejné době přivezli z italských Benátek do Turnova 

bratři Fišerové utajované receptury na výrobu skelné kompozice (dnešní bižuterie). S dobou 

národního obrození jsou spjati Václav Fortunát Durych, páter Antonín Marek, zakladatel 

zdejší knihovny a podporovatel ochotnického divadla, a mnoho dalších.  

 Národní obrození přerostlo i do změn správních a právních. V roce 1850 přestal 

Turnov podléhat vrchnostenskému úřadu na Hrubé Skále a stal se samostatnou správní 

jednotkou. V roce 1855 byl zvolen prvním starostou JUDr. Antonín Šlechta.  

 Rozvoj hospodářský a kulturní v 2. polovině 19. století zanechal blahodárné stopy i na 

naší současnosti v podobě škol, muzea, spolků i místních firem.  

 Co zde chci uvést na závěr: Turnov měl 

výjimečné štěstí na lidi, kteří byli ochotni 

svému městu pomoci nejen svou prací, svými 

myšlenkami a vizemi, ale také materiální 

podporou veřejně prospěšných projektů. V 

polovině 19. století to byli například 

obchodníci s drahokamy František Marek a 

Michal Kotler, zakladatelé zdejší školy pro 

kamenáře (dnešní budovy ZUŠ na náměstí), 

úspěšný stavitel mostů na Dunaji Jan Skála 

postavil dům pro sirotky (dnes sídlo 

některých pracovišť MěÚ ve Skálově ulici). 

Továrník Šlechta zřídil nadační fond pro 

nemajetné studenty, továrník Boháček zase 

věnoval svůj dům pro potřeby místního 

muzea.  

 Dlouhé období minulého režimu tuto 

tradici mecenášství tvrdě přerušilo. Proto jako 

zázrak působil návrat B. J. Horáčka do 

rodného kraje. On dokázal v nelehké době v 

cizině nejen prorazit a uspět, ale zároveň poté 

svými nezištnými skutky ukazoval, že 

výsledek práce nemusí sloužit jen k prospěchu jeho a jeho nejbližších. Stopy pana Horáčka v 

Turnově a v celém Českém ráji zůstanou nesmazatelně otisknuty jako doklad výjimečnosti 

této velké osobnosti. Važme si toho, že jeho kroky naší krajinou jsme zažili. Važme si 

takových lidí mezi námi.  

 Naše činy však nemusí být vždy tak velké a zásadní, aby je jednou zaznamenala 

historie. Vždyť i každodenní dobrá práce, péče o rodinu a řádnou výchovu dětí, zájem o dění 

kolem sebe a slušné chování vůči druhým může být tím prospěšným, co každý z nás může 

pro naše město udělat.  

Hana Maierová  
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Vzpomínka na profesora Zbyňka Suka  

 Zbyněk Suk, dlouholetý aktivní člen našeho rodáckého spolku, se narodil 15. ledna 

1922 v Železnici u Jičína. Vystudoval akademii v Praze a svůj 

život dělil mezi sport a výtvarné umění. Jeho příbuzní na něj 

vzpomínají: Ve sportu i v malování byl nevšedně akční. Ještě 

dnes se v jeho ateliéru válí stohy skicáků, do nichž si ukládal 

paprsky načrtnutých motivů z výletů a procházek, koupání u 

moře, z cest do hor a do ciziny. Jeho malování bylo impulzivní, 

kreslil spatra a hrozně rychle. Jeho náměty vyzařovaly pohyb, 

dynamiku a málokdy se k namalovaným obrazům už vracel, aby 

je předělal, dotvořil, nebo vylepšil, i když jeho manželka Věra 

mu byla nekompromisním kritikem. Nejraději používal tužku, 

rudku, uhel a křídový pastel. Zbyněk měl vztah k malbě už v 

genech. Tatínek Ferda Steinbach byl profesorem kreslení na 

jičínské reálce, jeho kmotrem Věnceslav Černý, a strýc, Emanuel 

Jeráček, proslul monumentálními naturalistickými alpskými krajinami, většinou 

olejomalbami. Zbyněk kreslil převážně doma. V kuchyni, tu a tam v ateliéru, někdy i ve 

studentském pokojíku v podkroví turnovské vilky. Přišla-li právě návštěva, obvykle jí právě 

dokončený obrázek daroval. Proto je i řada jeho kresbiček rozseta mezi známými a přáteli po 

celém Českém ráji, Podkrkonoší, na Jaroměřsku a kdoví kde ještě jinde. Zbyněk se ale 

věnoval i moderním kovovým plastikám. Snad čtvrt století spolupracoval s Jindrou Jeníčkem 

z Malého Rohozce, kde spolu vytvářeli různé dekorační předměty. Oba totiž spojovalo nejen 

umění, ale také běhání na lyžích, protože oba byli ve své době mistry republiky. Poslední 

obrázek Zbyněk namaloval v březnu 2011, asi šest týdnů před úmrtím. Dal mu název 

„Začíná tání pod Bakovem“, jako vzpomínku na řadu závodů, které tu jezdívali. Také ve 

Spolku rodáků a přátel Turnova byl Zbyněk Suk aktivní. Podílel se na práci jeho výboru a do 

posledních chvil přinášel nejen zajímavé podněty pro naši činnost, ale také zdarma 

kresbičky, které nám věnoval k různým příležitostem. Dodnes naši jubilanti dostávají přání s 

jeho motivem města, ve kterém téměř celý život pracoval a miloval i jeho okolní přírodu. 

Snad mi odpustí i pár osobních vzpomínek, které jsem si na něj uchoval. Bydleli jsme totiž 

dlouhá léta v sousedství, vyrůstali s jeho dětmi Alešem a Zuzkou, a tak jsme někdy jako 

zlobiví kluci okusili i jeho temperament na vlastním pozadí. Zbyněk, pro nás pan profesor, 

byl akční v malování i v našem „vyplácení“. Přesto se k nám choval nesmírně kamarádsky a 

radil nám především při sportu. V posledních vzpomínkách mi utkvělo jeho neštěstí, když 

ztrácel zrak. To pro něj, jako malíře, to bylo zdrcující. Proto se i ve vysokém věku rozhodl 

pro operaci očí. Když se zdařila, uvítal mě s obrovskou radostí. Musel jsem k němu na 

zahradu, kde mi hned předváděl, co všechno znovu vidí. Kosa až nahoře na višni, jednotlivé 

květy až v rohu trávníku… „Člověče, já snad můžu i přes ulici číst jména na zvonku. To si 

nedovedeš představit, co to pro mě znamená,“ doslova jásal. „Až budete potřebovat zase pro 

rodáky něco namalovat, přijď!“ řekl mi tehdy naposled. Nepotřebovali jsme a tak jsem 

nějaký čas nepřišel. Dnes bych rád přišel a pohovořil se sousedem, moudrým člověkem, se 

kterým mě dělila celá jedna generace, aniž jsem si to kdy uvědomoval. Jenomže už to není 

možné. Dnes nás už totiž dělí mnohem víc…  

Otakar Grund  
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Zájezd na sever Čech a do Německa 

 

 Po úspěšné jarní návštěvě Polska uspořádal výbor SRPT další zájezd, tentokrát na hrad 

Grabštejn a do německého příhraničí. Využili jsme opět služeb dopravce pana Rulce ze 

Žehrova, s kterým jsme byli posledně velmi spokojeni. Ve středu 26. září 

na tradiční turnovské trase nastupují nedočkaví účastníci výletu a krátce po 

osmé již ujíždíme směrem na Liberec. Několik kilometrů za městem 

opouštíme rychlostní komunikaci a mnoha zatáčkami přijíždíme na 

Grabštejn. U hradu chybí parkoviště pro autobus, tak rychle vystupujeme a 

řidič odjíždí, aby vyhledal vhodné místo pro čekání.  

 Cestou pro pěší obcházíme hospodářské budovy hradu, ve kterých 

již mnoho let sídlí středisko pro 

výcvik služebních psů, a po krátkém stoupání 

přicházíme k hradu. Vítá nás průvodce a po zakoupení 

vstupenek vcházíme do hradu. První návštěva 

patří hradnímu sklepení, kde je stálá nízká teplota a je 

tam proto vystaveno srdce zhotovené z vosku svíček, 

které občané zapálili po smrti Václava Havla. Pak již 

následovala prohlídka hradu, která končila až na věži, 

odkud byl 

krásný pohled 

do kraje. Mnozí z nás znají hrad z doby před 20 lety, 

kdy připomínal spíše objekt před demolicí, než 

kulturní památku.  Proto všichni, kteří hrad delší 

dobu nenavštívili, žasnou. Vše vzorně opraveno, nové 

stropy, schodiště, zařízené místnosti. Všechny zaujala 

nádherně opravená kaple sv. Barbory a nová expozice 

připomínající vztah Josefíny Clary-Aldringen, 

později provdané Clam-Gallasové, a Ludwiga van 

Beethovena. Prohlídka trvala o něco déle, než bylo 

v plánu, protože průvodce, bývalý učitel, vykládal tak zajímavě, že jsme ani nevnímali čas.  

 

 Poté následoval přesun ke státní 

hranici, krátká jízda po polském území a 

po průjezdu Žitavou jedeme silnicí směr 

Zhořelec. Po několika kilometrech 

odbočujeme vpravo a vjíždíme na 

upravené parkoviště. Pak již jdeme do 

údolí řeky Nisy, kde leží barokní klášter 

St. Marienthal, založený roku 1234 českou 

královnou Kunhutou Štaufskou za podpory 

jejího manžela, krále Václava I. Vstupní 

branou vstupujeme do rozsáhlého areálu, 

který obývá 15 řádových sester 

cisterciaček. Klášter byl v roce 2010 

zasažen velkou povodní a v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Přesto jsme mohli 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1234
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kunhuta_%C5%A0taufsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_I.
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obdivovat nádherné zahrady, především biblickou 

zahradu s mnoha druhy stromů a keřů, hřbitov sester, 

vinohrad s řadou odrůd vína, upravené procházkové 

prostory s cestičkami vysypanými bílým štěrkem. 

Klášter má vlastní elektrárnu, pekárnu a slouží 

k pořádání kulturních akcí, ale i seminářů a jiných 

společenských akcí.  Mnozí z nás využili příjemného 

počasí k posezení a vypití kávy na nádvoří kláštera. 

 

  Po odpočinku jsme se vrátili k autobusu a 

pokračovali dále směrem na Ostritz. 

Před městem nás čekala návštěva 

hornického skanzenu u městečka 

Hagenwerder. Ve skanzenu jsou 

umístěny těžební stroje a zařízení 

z období těžby lignitu, který spalovaly 

blízké elektrárny. Po ukončení těžby 

vznikl skanzen. Všechny nás nejvíce 

zaujalo korečkové rypadlo 

s monumentálními rozměry a hmotností. 

S výškou přes 33 m a hmotností několik 

tisíc tun slouží v současnosti i jako 

rozhledna. Stroj pracoval od roku 1961 

až do ukončení těžby v roce 2000. Měli 

jsme možnost posadit se do kabiny obsluhy, prohlédnout si zblízka obrovské korečky a 

ostatní detaily. Viděli jsme i menší stroje a vybavení povrchového dolu.  

  

 Zajeli jsme i k nedalekému bývalému 

dolu, který po skončení těžby je využíván jako 

vodní plocha k rekreaci. Rozměry jezera 

Berzdorf jsou obrovské. Jeho plocha je 3,5 

větší než Máchova jezera, hloubka je až 70 m. 

Kolem jezera vede cyklostezka a k dispozici 

jsou i pláže ke koupání a kempy. Jezero je 

ukázkou smysluplného využití vytěžených 

povrchových dolů. 

 

 Protože nám zbyla ještě necelá hodina do 

plánovaného návratu, využili jsme možnosti zastavit se v Žitavě v nákupním centru Tomm. 

Krátce jsme proběhli rozsáhlé nákupní prostory, porovnali ceny a sortiment, něco nakoupili a 

pak již příjemně unaveni a plni dojmů vyrazili k Turnovu. Domů jsme dojeli včas, jak bylo 

plánováno.  

 Škoda, že se výletu zúčastnilo poměrně málo účastníků, i když byl včas a dostatečně 

ohlášen.  

Ing. Jaromír Ducháč 
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Letní koncerty na Hrubé Skále  

 Jedenáctý ročník Letních koncertů vážné 

hudby, který jsme jako spolek pořádali, se opět 

sešel se zájmem posluchačů. Přišli především ti 

stálí, věrní, pro které je poslech děl klasiků ve 

velmi dobrém akustickém prostředí nejen 

příjemným, ale stále vzácnějším zážitkem. Jako 

obvykle část publika tvořili i návštěvníci Českého 

ráje, kteří do Hruboskalska zavítali. V letošním 

cyklu zde koncertovalo světoznámé Adamusovo 

trio (21. 7.) Vystoupení houslistky Jitky 

Adaamusové, hobojisty Jana Adamuse a 

cembalistky Květy Novotné napjatě sledovalo 

dvaašedesát posluchačů a dlouhotrvající potlesk v závěru svědčil o jejich spokojenosti s 

dokonalým mistrovským výkonem. Kupodivu 

tentýž, naprosto stejný počet posluchačů, se sešel i 

na vystoupení sopranistky Jany Heryánové a 

houslisty Františka Lamače (11. 8.). Podobně hojně 

byl navštíven i třetí koncert v pořadí, na němž 

vystoupil soubor absolventek teplické konzervatoře 

pod uměleckým vedením Evy Zemanové, nazvaný 

Musica Puella (25.8). Také jejich interpretace 

skladeb autorů z období klasicismu a renesance 

přítomné zaujala.  

 Je pochopitelné, že pozvání špičkových interpretů je finančně nákladné a můžeme si je 

v tomto rozsahu dovolit jen díky jejich shovívavosti a pak hlavně podpoře našich stálých 

sponzorů. Letos nás především značnou měrou 

podpořilo vedení Nadace Bohuslava Jana 

Horáčka Českému ráji, Obecní úřad na Hrubé 

Skále, dále pak turnovští podnikatelé František 

Zikuda, Ing. Václav Formánek, Ing. Vladimír 

Sejval, Ing. Vítězslav Sekanina a Ing. Antonín 

Svoboda. Naše poděkování zároveň patří páteru 

Františku Kocmanovi, který nám pro tyto 

koncerty propůjčuje prostory kostela sv. Josefa. 

Svoji záštitu nad letošním ročníkem nám opět 

poskytl zástupce našeho regionu v horní 

komoře Parlamentu ČR, senátor PhDr. Jaromír 

Jermář. Jen díky podpoře těchto obětavců jsme 

letošní ročník těchto koncertů dokázali zvládnout téměř s vyrovnaným rozpočtem. Proto 

doufáme, že se nám podaří tuto tradici udržet i v letech příštích a připravit i ročník dvanáctý 

k podobné spokojenosti našich posluchačů.  

Otakar Grund  
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Za zásluhy o české archivnictví převzal medaili ing. Jiří Kraus  

 V létě letošního roku převzal člen našeho spolku 

ing. Jiří Kraus, žijící ve Švýcarsku, od současného 

ministra vnitra, Jana Kubiceho, medaili „Za zásluhy o 

české archivnictví“. Tohoto významného ocenění se mu 

dostalo jako druhému emigrantu, působícímu v této 

zemi, po JUDr. Oldřichu Černém. Medaile Za zásluhy o 

české archivnictví je ministrem vnitra ČR udělována od 

roku 2006 těm, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v 

řízení českých archivů v zahraničí a výrazně přispěli 

svou vlastní vědeckou odbornou, publikační a 

sběratelskou činností ke zvýšení úrovně českého 

archivnictví. Kritériem je i jejich působení na výchovu 

dalších archivářů a přispění k mezinárodní spolupráci v 

tomto oboru.  

 V Našem Turnově jsme již obsáhle informovali o tom, že Ing. Jiří Kraus se po 

emigraci věnoval archivaci dokumentů z dlouholeté činnosti především sokolských 

krajanských spolků v zahraničí. Sebral, utřídil a registroval materiály, jejichž svazky dnes 

představují historické archiválie v objemu několika desítek kilogramů. Uspořádal přehled 

archivních fondů z provenience české komunity ve Švýcarsku a převezl je do Národního 

archivu v Praze. Ty například obsahují archivní materiály z činnosti spolku Beseda-Slovan v 

Ženevě od roku 1930 až do r. 2004, České besedy Svatopluk Čech v Curychu r. 1970-2007, 

Československého spolku Masaryk Solothurn r. 1969-1999 a řadu dalších svazků archiválií 

jiných českých spolků. Pro Jiřího Krause je jistě příjemné, že ministr Kubice mu toto 

vyznamenání předal nedlouho po oslavě jeho osmdesátin.  

 Náš obětavý člen, Ing. Jiří Kraus, se po odchodu z Čech po roce 1968 v zahraničí 

uplatnil nejen ve své profesi stavebního inženýra, ale okamžitě se zapojil i do života české 

komunity ve Švýcarsku, a to s elánem, který je mu vlastní. Jako aktivní sokol a skaut se 

zanedlouho stal předsedou Besedy Svatopluka Čecha v Curychu, později i jednatelem Svazu 

spolků ve Švýcarsku a pak jejich hlavním revizorem. V roce 2001 pak společně s JUDr. 

Oldřichem Černým zahájil téměř sisyfovskou práci, která vedla k soustředění všech 

dokumentů o životě veškeré české komunity ve Švýcarsku v druhé polovině XX. století. Jiří 

Kraus pak obětoval několik let třídění materiálů, které se tak ostatním mohou stát zdrojem 

cenných informací pro studium a hlavně pochopení života svobodomyslných lidí, kteří byli 

donuceni odejít z rodné země kvůli komunistickému útlaku, zejména po roce 1968. Ing. Jiří 

Kraus je pilný i nadále. Navštěvuje celostátní i zahraniční archivnické semináře, předává své 

zkušenosti dalším generacím a najde si i chvíli, kdy několikrát v roce přijede na návštěvu 

rodného města a mezi nás, turnovské „rodáky“. Je jakýmsi živým pojítkem mezi námi a 

některými našimi členy v zahraničí. Jeho přítomnost a veškeré jeho životní úsilí nás 

přesvědčuje o tom, že spolková činnost a uchování národních tradic nejsou výrazem slepého 

patriotství a bigotního nacionalismu, ale naopak mozaikou specifických hodnot kultur 

jednotlivých národů, na jejichž základech je možné později vybudovat nové a prosperující 

evropské společenství.  

Otakar Grund  



Časopis Náš Turnov č. 45 – prosinec 2012, strana  15 
 

Činnost spolku v 2. pololetí letošního roku 

 

 Výbor se scházel většinou po 14 dnech v klubu Základní školy v ul. 28. října. Členové 

se do práce zapojovali dle svých možností, zvláště je však patřičné zmínit aktivitu předsedy 

Otakara Grunda, dále Ing. Jaromíra Ducháče, paní Hany Táborské a pana Ivana Veselého. 

 Spolek se připomenul několika akcemi připravenými výborem často s velkým úsilím. 

O nejvýznamnějších z nich – o koncertech na 

Hrubé Skále a o poznávacím výletě na Grabštejn 

a odtud dále do Německa píšeme ve zvláštních 

článcích. 

 

 Už několik let organizuje výbor SRPT 

plavbu rafty z Malé Skály k Zrcadlové koze. 

Letos se plavby zúčastnilo 16 členů na 4 raftech, 

kteří dopluli až do Dolánek a po přistání se sešli 

k příjemnému posezení v zahradní restauraci. 

 

 Velmi hodnotný podvečer zažili účastníci 

přednášky historika prof. PhDr. Roberta Kvačka, 

CSc. dne 10. října v sále Obchodní a hotelové školy. 

V zájmových kruzích známý znalec zvláště událostí 

minulého století poutavě přiblížil přítomným 

problematiku 30. let, v nichž se postupně vytvářela 

situace vedoucí ke vzniku 2. světové války. Kvaček 

uvedl i řadu méně známých zajímavých skutečností, 

vztahujících se zvláště k postavení našeho státu 

v tomto období. Škoda, že se takových setkání 

neúčastní více mladých, 

neboť kde jinde by se jim 

mohlo dostat tolika 

informací, jejichž hodnota podstatně převyšuje to, co se dovídají ve 

školních hodinách či mediálních prostředcích. 

 

 Vysokou úroveň měla i beseda se starostkou PhDr. Hanou 

Maierovou 19. listopadu v Malém sále ZUŠ. Přítomní se dověděli 

některé méně známé skutečnosti z dějin Turnova (starostka je 

odborným vzděláním histo-

rička), ale i současnosti se dostalo dost prostoru. 

 

 Někteří členové spolku – senioři starší 70 let – 

využívají výhodných podmínek pro cestování a vydali se 

poznat zajímavá místa Českolipska. Starobylá rychta 

v Kravařích nabídla poučení o životě bohatších obyvatel 

venkova v 18. a 19. století. Také Mimoň při dalším 

výletě se představila přitažlivými památkovými místy.  
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 Na konci školního roku odměnil spolek jako 

každoročně vybrané žáky posledních tříd základních 

škol a zástupci spolku se zúčastnili slavnostního 

rozloučení s absolventy školy. 

Spolek se svými zástupci účastní „Vítání 

občánků“, při čemž je rodičům předán vzpomínkový 

předmět, na jehož přípravě se podílejí členky spolku. 

 

 Několik členů výboru spolku pracuje v komisích 

při MěÚ a patří k velmi aktivním členům.  

 

 Výbor spolku udržuje kontakty s pražskou pobočkou, která je velmi aktivní a pořádá 

pro své členy přednášky a besedy – např. v listopadu seznámila mladá historička 

turnovského muzea Mgr. A. Kulíšková účastníky přednášky s rozsáhlou sběratelskou 

činností etnografa J. V. Scheybala. Překážkou je větší vzdálenost a problémy s dopravou zpět 

do Turnova. Nová předsedkyně pražské pobočky Mgr. Anna Mánková pokračuje 

v propagaci spolku i účastí na akcích poboček dalších spolků (např. jičínské).  

 

 Rozvíjí se i spolupráce se spřátelenými spolky, především se spolkem Dědina. Někteří 

členové se pravidelně zúčastňují akcí, které v Tatobitech tento spolek pořádá. 

 

 Závěrem je nutno konstatovat, že spolek má značné a rostoucí problémy s obsazením 

členů výboru. Současný stav už je téměř kritický, a pokud se nepodaří nové členy získat, je 

existence spolku ohrožena. 

 

Výbor 

 

ONI A MY 

 

(malé zamyšlení nad soužitím generací) 

 

 Každou chvíli se setkáváme se 

skutečnostmi, při kterých zjišťujeme, že si lidé 

mladí se staršími nerozumí. Mladí se například 

těžko vyrovnávají s tím, že starší jim pro svoji 

pomalost překážejí ve vlacích, autobusech, na 

chodnících i v obchodech, starším pak na 

veřejnosti vadí veškeré projevy, které k mládí 

patří. Hlučnost, nepozornost, bezohlednost a 

hulvátství v chování k nim i k sobě samým. Mladí 

starším vytýkají nepochopení, starší mladým 

absenci uznání a taktu i pokory před stálými a 

trvalými hodnotami života. Dávno zmizely časy, 

kdy mladí trpělivě naslouchali vyprávění o životní 

moudrosti starších, z nichž si brali příklad pro svůj 

pozdější život, bohužel, dnes už mnohdy ani není 
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těch, kteří by jim svoje zkušenosti mohli či chtěli předat. Proč? Odvolávat se na uspěchanost 

doby je příliš jednoduché, protože to není vždy pravdivé. Jde spíše o trpělivou výchovu 

mladých doma i ve školách, na kterou v každodenním shonu už vlastně také není čas. 

 Pohřebiště a památka předků byly pro mladší vždy posvátné, protože to byli 

představitelé rodů a předešlých generací. Dnes mnoho mladých ani netuší, kdo byl jejich 

pradědeček, často je to ani nezajímá. Pohřebiště jsou pro mnohé z nich jen zbytečným 

územím na okraji města či zdrojem zisku peněz za kvalitní materiál, nebo umělecké 

předměty. Dnešní mládež často sochy národních buditelů a památníky těch, kteří se 

zasloužili o vznik a život jejich národa, považuje za 

směšné pajduláky či přinejmenším přežitek, 

protože jím nikdo dokonale nevysvětlil jejich 

význam. Psychologové a pedagogové tvrdí, že 

mladým chybějí životní vzory. Kde je ale brát, 

když například ve sdělovacích médiích vidí jen 

skandály a pochybení těch, kteří by vlastně měli být 

nejváženějšími představiteli země? Asi je těžké 

vnímat umělecké hodnoty melodické a harmonické 

hudby, dokonalého výtvarného umění, filmové či 

divadelní tvorby při každodenním setkání se 

zjevnou primitivností a odpadem ve všech 

oblastech kultury, ačkoli právě kultura nás provází 

celým životem, aniž si to mnohdy uvědomujeme. 

To je totiž to, co nás zásadně dělí od způsobu 

života zvířat, včetně primátů. Asi je těžké si 

představit, že by při posledním loučení s někým z rodiny, místo Dvořákova „Larga“ či 

Sukova „Poemu“, zaznělo víření bubnů, nebo zvuky „techna“. Na svatbu snad nikdo nepůjde 

v pruhovaném tričku, pokud ovšem není námořník; na promoci svého potomka snad nikoho 

nenapadne vzít si rifle a na hostině jíst rukama.  

 Kde se tedy stala chyba? Dost možná, že starší generace příliš zavíraly oči. V době 

komunistické totality před pochybením „mocných“, v dvaadvacetileté době existence 

„svobody“ před pochybením, svévolí a rozpínavosti ještě „mocnějších“. A východisko? 

Smutné! Smutné totiž v tom, že nikdo cizí nám je nenajde a musíme opět sami. A pěkně od 

začátku. Staří i mladí k sobě musejí najít cestu porozumění, bez nenávisti a s velkým 

pochopením požadavků i hodnot, které jejich generace provázejí. Na jeho počátku by mělo 

být především trpělivé učení a poznání, a to ve školách i doma. Jedině tak se zbavíme závisti, 

pohrdání a nenávisti nejen mezi generacemi, ale i mezi národy na celé naší maličké Zemi. 

Pokud ne, čeká nás konec všeho, co jsme na ní dosud vytvořili. A to snad chápeme i bez 

všech katastrofických předpovědí. Oni i my.   

Otakar Grund                    
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Výbor spolku přeje všem členům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a úspěšný rok 2013 
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ČLENY SRPT ZVEME 

 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 
HOTEL KAREL IV. 

 
sobota 2. února 2013 

od 14:00 hodin 

 
 

Restaurace bude otevřena od 12:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 

Schůze bude volit výbor na další dva roky 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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