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  Cesta Stará škola z Loužnice do Bratříkova           foto Jana Matěásková

Milý čtenáři!

Když v hospodě vedle museli zrušit automaty, propustil majitel Franta servírku,
protože mu prý ty čertovy hračičky vydělávaly na její gáži.
Nulová tolerance hazardu! Do předvolebních slibů si je daly snad všechny naše 
partaje, protože hazard je fuj a když zmizí, skoro nikoho to nebolí. Po volbách 
a zrušení heren se ale zjistilo, že se musí zavřít i čtyři kasína v hotelech u letiště, 
v Diplomatu a ještě někde. O kasína pro cizince nám nešlo – ale co dělat s tím 
nešťastným slůvkem nulová. Nevím jak to dopadlo, ale je fakt, že z těch kasín 
nám šly do obecní kasy pěkné peníze peníze.
Herny už nemáme, zato na mne teď v televizi útočí reklamy na různé sportovní 
sázení. Hazard si našel jinou cestu, hráči už zas hrají, vydělávají na tom jiní lidé,
jen v hospodě vedle už servírka asi nikdy nebude.  J



   turnov

♦  Juraj Koreň, paraglajdista, horolezec, velký cestovatel a hlavně dobrodruh

Přijďte si poslechnout jeho vyprávění s názvem Broušení horského diamantu 
a zhlédnout fotografie z dobrodružných výprav.
1. 12. 2022 od 18:00 / Muzeum Českého ráje,  Expozice Horolezectví
Čeká vás poutavé vyprávění o tom, jaké to je, když se podaří sólo vylézt velkou 
stěnu v zimních podmínkách, pak se vrátit na křídlech větru zpátky do tepla 
a bezpečí údolí. Velkolepý a odvážný sen. Možná i nemožný, neuskutečnitelný. 
Ale velikáni a jejich životní příběhy svědčí o tom, že "nic není nemožné pro 
toho, kdo zkouší". Juraj Koreň tedy zkoušel, po krůčcích se přibližoval svému 
cíli. Mnohdy prohrál, omrzl, váhal a mýlil se. Sám v mrazech a dlouhých nocích,
sám na ledovcích, sám zabalený v padáku v burácejícím větru čekal na svítání. 
Jen Juraj a největší severní stěny Alp.  (MČR)

♦  Pokladna Českých drah na nádraží v Turnově nejspíš brzy skončí

České dráhy se loni rozhodly uzavřít svoji pokladnu na nádraží v Turnově.  
Přestože její provoz Liberecký kraj pro letošek ještě zachoval a finančně 
podpořil, rozhodl se od příštího roku už na jejím fungování dál nepodílet. 

Kraj řešil, zda zachovat případný další provoz turnovské pokladny společně 
s provozem osobních vlaků na trati Jaroměř – Stará Paka – Turnov – Liberec, 
neboť právě tam má doprava objednávaná krajem těžiště výkonů. Bylo tomu 
tak v době, kdy Liberecký kraj ještě jednal přednostně jen s dopravcem České 
dráhy i později, kdy byli k jednáním přizváni také další dopravci.
„Při nakládání s veřejnými prostředky musíme postupovat zodpovědně a vážit 
efektivnost a účelnost jejich vydávání. Proto na všech místech plánujeme pro 
regionální vlaky provozovat pouze jedinou pokladnu. Od počátku se snažíme 
současnému provozu různých přepážek více dopravců předcházet. Stalo se tak 
i v Turnově, přestože Liberecký kraj nijak nerozhoduje o pokladnách pro 
rychlíky, které jsou objednávané Ministerstvem dopravy,“ uvedl hejtman Půta.
Za celé 1. pololetí 2022 bylo v Turnově prodáno celkem 72 756 jízdních dokladů.
Z toho České dráhy prodaly 26 338 jízdenek, ARRIVA vlaky 46 418 kusů.

„Před rokem Rada Libereckého kraje schválila prodloužené financování 
provozu pokladny Českých drah o jeden rok. Tento vstřícný krok jsme učinili 
proto, aby měli dlouholetí zaměstnanci této přepážky čas situaci lépe vyřešit. 
Nyní nastala situace, že dočasná podpora Libereckého kraje musí skončit. Jsem 
rád, že České dráhy nás současně informovaly o tom, že se jim pro všechny stálé 
zaměstnance turnovské pokladny podařilo nalézt další uplatnění v jejich 
nejbližších, trvale provozovaných přepážkách v Mnichově Hradišti a v Mladé 
Boleslavi,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.
Liberecký kraj se už několik let snaží přesvědčovat cestující, aby nakupovali 
jízdenky přímo ve vlaku u průvodčího, který je v tarifu IDOL bez přirážky. 
Pasažéři tak mohou jít přímo do vlaku, posadit se na vybrané místo a po 
příchodu průvodčího požádat o svůj lístek.  (Filip Trdla)



♦  Turnovské kulturní tipy



   vyloveno z pošty

NÁRODNÍ SVÁTEK,  NEBO MEZINÁRODNÍ OSTUDA?

Každoročně si sedmnáctý listopad připomínáme jako Mezinárodní den 
studentstva, který navíc s policejním zásahem na Národní třídě v roce 1989 pro 
nás představuje nejen přechod k demokracii, ale i důležitý milník v novodobé 
historii. Vyvěšení státních vlajek, kladení věnců a květin k památníkům těch, 
kteří za tyto změny zaplatili i svým životem, je právem považováno za 
významný předěl v životě našeho státu a je tedy právem vyhlášen jako státní 
svátek. Odpovídají tomu i mnohá shromáždění lidí, pořádaných na všech 
úrovních a to s důstojnou vzpomínkou na zmíněné oběti. Proč jsou ale v ten 
jediný den ponechány otevřené všechny obchody, jakoby všem slavícím hrozila 
nějaká újma či dokonce smrt hladem, je zcela nepochopitelné. Je opravdu 
potřeba místo piety bloumat s plnými taškami a nákupními vozíky v supermar-
ketech? Je správné nutit tisíce jejich zaměstnanců pracovat ve chvíli, kdy by 
mohli vzpomenout často i na své blízké, kteří právě v oněch dnech trpěli, nebo 



dokonce zahynuli? Za jak důležité budou lidé považovat ostatní významné dny 
našeho státu, vzpomínku na tehdejší hrdiny nebo vzpomínku na své odvážné 
předky?
Čemu učí naše vláda naše děti a jak si váží padlých studentů samotný premiér, 
který je jejich vysokoškolský učitel? Tomu, že za kus žvance je možné 
zapomenout na lidské oběti svého národa?
/ Otakar Grund, Turnov

   turnovsko

♦  MALÁ SKÁLA – „Každý kámen, každý strom na Záborčí bych políbil, 
kdybych se tam mohl vrátit.“ Tuto tesklivou větu napsal armádní generál Alois 
Liška v dopise tři roky před svou smrtí svému příteli ing. Vlčkovi. Dvakrát 
opustil svoji zemi, aby pomohl bojovat za vlast, za svobodu a za demokracii. 
Potřetí musel emigrovat, aby zachránil svůj život.
Vzpomínky na našeho rodáka armádního generála Aloise Lišku se zúčastnil 
hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Poděkování patří i členům Roty 
Nazdar za přípravu i čestnou stráž u obelisku, příbuzným pana generála 
za občerstvení a každoroční možnost uskutečnění vzpomínkové akce. 
A samozřejmě všem, kteří přišli vzdát hold našemu významnému rodákovi.
(Michal Rezler, Malá Skála)



   lomnice n/p

♦  Městské muzeum zve srdečně všechny občany na sobotu 26. listopadu, kdy od
9 do 18 hodin budou mít možnost zhlédnout 21. ročník tradiční vánoční výstavy, 
pro letošní rok opět s novými exponáty. Specialitou toho ročníku se stane 
prezentace sbírky manželů Gabriely a Jaroslava Krčkových nazvaná “Kouzelné 
vánoce s panenkami a dětskými pokojíčky” a rozsáhlý pěti metrový Hornův 
betlém. Výstava bude dále doplněna o část souboru téměř stovky návrhů na 
pohlednice akademického malíře Jiřího Škopka z Jaroměře. Po celý den zde 
bude otevřena i muzejní kavárna s možností občerstvení a zahřátí. Výstava 
potrvá až do 6. ledna. 

♦ Kulturní a infomační středisko zve v úterý 29. listopadu od 18 hodin do 
lomnického kina na film a přednášku Daniela Polmana Race Across America 
o téměř 5000 km dlouhém závodě vedoucím napříč USA. 

♦  V úterý 29. listopadu se od 17 hodin koná v prostorách vstupní haly muzea 
přednáška s názvem „Jihočeská Šumava“, tentokrát v režii lomnického 
cestovatele Libora Drahoňovského. Vstupné je dobrovolné.
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   semily

♦  Divadelní sál semilské radnice se 9. listopadu stal historicky poprvé dějištěm 
slavnostního oceňování bezpříspěvkových dárců krve. 
Janského plaketu za dobrovolné dárcovství životodárné tekutiny a nezištnou 
pomoc svým spoluobčanům převzali z rukou ředitele Masarykovy městské 
nemocnice Jilemnice Jiřího Kalenského.
Vyznamenání Českého červeného kříže bylo v tentokrát uděleno celkem 35 
dárcům,  nejaktivnějším zúčastněním dárcem byl Tomáš Kráčmar, který byl na 
40 bezpříspěvkových odběrech krve a patří mu tak právem Zlatá medaile prof. 
Jana Janského.  (Renata Coufalová)

♦  Na území dnešního Libereckého kraje existovaly čtyři historické židovské 
komunity - Česká Lípa, Český Dub, Jablonné v Podještědí a Turnov, které po 
zrovnoprávnění židovského obyvatelstva doplnil Liberec a Jablonec nad Nisou. 
Jednotlivé rodiny bychom ovšem nalezli i v dalších obcích. Tito lidé, jejichž 
životy byly násilím zpřetrhány a zničeny, nám po sobě zanechali mnoho 
svědectví a památek. Přednáší Pavel Jakubec, vedoucí a odborný rada 
semilského Státního okresního archivu. 
1.12.2022,  17:00, Městská knihovna Semily

♦    Semilské kulturní tipy:  

26. listopadu, od 17:00,
Restaurace V pivovaru
KYSELO V SEMILECH
Spolek Cervus semilensis pořádá 
11. ročník otevřeného mistrovství Semil
v přípravě kváskového kysela. Pro
soutěžící i diváky bude připraven
kulturní program a již tradičně bude 
v rámci akce udělena Cena za kulturní
počin roku. (Příjem soutěžních vzorků 
od 16:00.) 

♦  30. listopadu, 19:00, KC Golf
MILIÓN
Hynek Čermák a Vladimír Polívka.
Jednoaktová komedie pro dva herce,
kteří se neustále překvapují novými
úkoly a výzvami. Souboj dvou
výjimečných osobností. Jak tento
třaskavý dialog plný nečekaných situací 
a chytrého humoru skončí? Chytrá,
neotřelá a překvapující komedie zaujala dvě herecké osobnosti, 
přátele, co spolu odehráli několik sezon v Dejvickém divadle.



♦  30. listopadu, 18:00,  Sbor Dr. Karla Farského v Semilech
96. podvečer cyklu SETKÁVÁNÍ HARMONIUM & HLAS / JAROSLAV 
SVOBODA
Na prahu adventu se svým sólovým repertoárem, harmoniem a kytarou vy-
stoupí zpěvák skupiny Traband Jarda Svoboda. 

   semilsko

♦  BOZKOV – Léčivá voda z     Bozkova učarovala pohanům a uzdravila děvčátko  

Pramen dobré vody vyvěrá již po staletí v místě kaple U Matičky v Bozkově na 
Semilsku. Podle pověsti mohl být předmětem pohanského kultu; později, po 
třicetileté válce, kdy ke zdejší Madoně putovaly davy poutníků, se začala tomuto
prameni připisovat uzdravující síla. Poutníci se jí žehnali a omývali si v ní 
nemocné části těla.
„V našem kraji je řada pramenů, jimž byla přisuzována léčebná nebo zázračná 
moc, a to na základě údajných zázraků náhlých uzdravení. Tato pověst se s nimi
nese do dnešních dnů. I dnes k nim míří poutníci,“ uvedla Květa Vinklátová, 
náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
V roce 1900 zřídila obec nad pramenem kapli, která stojí v původní podobě 
dodnes. Je v ní umístěna socha Panny Marie, která bývala v kapli na hřbitově, 
zrušeném v roce 1893.
Když v suchém létě a na podzim roku 1857 vyschly všechny studny v horní části 
obce, odebírala se voda z tohoto pramene bez přestání ve dne i v noci. Traduje 
se, že pramen vzniká pod oltářem kostela, a to mu dodává léčebnou sílu. 
Štajnygrovo dílo Pomněnky z Bozkova zmiňuje zázračné uzdravení děvčátka, 
které ve vodě matka omyla.  (Jan Mikulička)



♦  VYSOKÉ n/J –

   jilemnice

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném 9. 11. 2022 zvolilo v tajném 
hlasování starostou města Davida Hlaváče, místostarostou Vladimíra Horáčka. 

 

   vrchlabí 

♦ 



„Jiří Sozanský je sochař (malíř, kreslíř, grafik, který jako terénní pracovník 
projíždí krajinou naší skutečnosti. Vyhledává místa bolesti, neuspořádanosti 
a křivdy. Výtvarnými prostředky bojuje za lidskou důstojnost a činí tak bez 
ohledu na to, zda riskuje svoji osobní svobodu nebo dokonce život“. 
(ak. arch. David Vávra). 

Tyto věty trefně postihují výtvarné úsilí Jiřího Sozanského od samých počátků 
neoddělitelně spojené s postoji hluboce lidskými. Spolu se svou generací 
vstupoval v sedmdesátých letech do českého výtvarného života v mimořádně 
hostilní atmosféře eufemisticky nazývané
„normalizace“. Příslušníci nastupující generace,
kteří se poprvé rozhlíželi v krajině umění již v čase
uvolňujících se šedesátých let se vesměs
rozhodovali pro tradiční výtvarná média, obraz 
nebo sochu. Do nepříznivé doby si nesli odkaz
tehdy vzedmutého zájmu o figuru, o tělesnost, 
o podobu člověka vystaveného vichru existence.
Tento proud těžíci ze znovu poznané neutuchající
síly tradičních výtvarných médií nabýval
osobitých výtvarných podob podle vnitřního
ustrojení jednotlivých autorů. V tvorbě Jiřího
Sozanského je na rozdíl většiny vrstevníků
zřetelný silný vztah k velkým projevům
monumentální figurální malby minulosti. 
Talent a soustředěná práce vybavily Jiřího Sozanského naprosto suverénním 
ovládáním výtvarných prostředků. Jimi se přesvědčivě dotýkal dávných témat 
evropského kulturního odkazu, často promítaných do současných palčivých 
témat sociálních. A to jak v kresbách, obrazech, trojrozměrných objektech i 
klasických sochách. Záběr jeho osobité tvorby byl a je velmi široký. Vždy ji 
provázela snaha o propojování uměleckých individualit a jejich 
nezaměnitelných výtvarných projevů napříč generacemi. Dělo se tak v řadě 
výstav a náročným tématem inspirovaných projektů.

Ty v mnoha případech od počátku vzbuzovaly velkou zlobu a postihy od 
dohližitelů nad společností. Již v sedmdesátých letech n.př. vstoupil Jiří 
Sozanský několikrát řadou výtvarných počinů do prostor tragické paměti Malé 
pevnosti Terezín. V letech 1981 – 1982 vytvořil sugestivní instalace a environ-
menty v bouraném Starém Mostě. I tehdy přizval do projektu několik dalších 
umělců. Vzniklá díla potom, až na jednu, dvě výjimky, sdílela osud trýzněného 
města, byla zničena. Stejný osud stihl v roce 1987 objekty a instalace Dům č.50 
v Drahobejlově ulici. Dům musel ustoupit stavbě metra. A tak celý projekt 
vlastně symbolizoval úděl člověka a umění v drsném světě. Myšlenkově a výtvar-
ně ostře formulované projekty Jiřího Sozanského dotýkající se palčivých 
skutečností života ovšem i dnes vyvolávají protichůdné reakce.
Až po současnost se Sozanského dílo nadále odvíjí v cyklech reagujících na 
palčivé otázky současnosti i hořká, stále živá traumata minulosti. Jejich 



výtvarná podoba je budována naprostou jistotu umělcova gesta, pro něž je 
lidská figura nositelkou veškerého smyslu existence. Dokládá to i tak na první 
pohled intimní téma jako je sochařský i malířský portrét. I v něm umělec 
promlouvá o velikosti o tragičnosti lidského údělu.

/ Ivan Neumann 

Jiří Sozanský žije a pracuje v Praze a v Beneticích
narodil se 27. června 1946 v Praze
v letech 1960 – 1963 se vyučil zedníkem
V letech 1967 – 1973 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (prof. 
František Jiroudek)
V roce 1988 získal stipendium The Pollock-Krasner Foundation (New York)
Svou tvorbu presentoval na řadě výstav doma i v zahraničí. Svými díly je 
zastoupen v mnoha domácích i zahraničních sbírkotvorných institucích, stejně 
jako v soukromých sbírkách.

   krkonoše

♦  V Krkonoších začne 1. prosince platit dočasný zákaz vstupu na 19 turistic-
kých stezek a tras. Opatření má zajistit klid jelení zvěři v přezimovacích 
oborách a v okolí krmelišť. Zákaz vstupu na trasy uvedené na webu 
Krkonošského národního parku potrvá do 30. dubna příštího roku. 
Na území národního parku je k přezimování zvěře vyčleněno 18 obůrek. 
Správa parku vydává omezení na zimu pravidelně. „V Krkonošském národním 
parku máme na 800 kilometrů turistických značených cest a pochopitelně 
některé z nich vedou kolem nebo přes přezimovací obůrky. Aby zvěř, která 
v nich je v zimě zkoncentrována měla klid, tak je nezbytné na zimní sezonu 
průchody těmito místy uzavřít,“ řekl mluvčí správy parku Radek Drahný.
Zákaz vstupu se bude týkat například přezimovací obůrky v lokalitách Fišerova 
rokle, Vysoký břeh nebo Čermákova cesta.

Shromažďování jelenů na zimu v oplocených místech má pomoci předcházet 
ničení lesních porostů. Když napadne sníh, zvěř nemá co jíst, a může působit 
škody v lese. Oplocená shromaždiště jelení zvěře začala vznikat také proto, že 
jelen kvůli lidským zásahům na úpatí Krkonoš ztratil přirozené migrační trasy, 
v létě do hor a v zimě do podhůří.
Obory zachycují více než 90 procent krkonošské populace jelení zvěře migrující 
do nížin. V obůrkách je lesníci přikrmují a umožňují jim přežít drsnou zimu. 
Na české straně Krkonoš žije v oblasti Správy KRNAP odhadem 450 kusů jelení 
zvěře. Její populace je v Krkonoších stabilní.

(Simona Knotková, Náš REGION – ČTK)
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   vaším pohledem

Trosky z Kozákova. Foto Lucie Brádlerová

Kotel. 
Foto Jiří Dvořák
Zpravodaj města
Jilemnice



Eva Buchtová, Semilské noviny



První letošní sníh. Foto Jana Matěásková,  Loužnice
níž foto z facebooku Muzea města Mnichovo Hradiště

   jičínsko

♦  JIČÍN – Nadační fond Jičín – město pohádky zřídí nové pracovní místo

Nadační fond Jičín – město pohádky, který je organizátorem stejnojmenného 
festivalu, se obrátil na vedení města Jičína ohledně dalšího směřování. V pondělí
7. listopadu proběhlo jednání mezi zástupci nadačního fondu a města Jičína. 
Velkou potíží pro další pořádání dalších ročníků je rozklad sponzorského 
systému, díky kterému festival fungoval. Tento problém je způsoben 
ekonomickou situací po epidemii covid-19.



Před epidemií covid-19 nadační fond zaměstnával dramaturgy, kteří sestavovali 
program a zajišťovali festival po organizační stránce. Důležitou složkou 
financování nadačního fondu byly sponzorské dary od firem. Ty ale v reakci na 
ekonomickou situaci drasticky poklesly, a tak nadační fond musel ukončit 
pracovní poměry.
Nadační fond Jičín – město pohádky v současné době nemá stálé zaměstnance. 
Veškerou činnost, včetně shánění sponzorů a pořádání festivalu, vykonávají 
pracovníci ve svém volném čase, a to na základě dohod, či dokonce čistě 
dobrovolnicky. Tímto způsobem byly organizovány ročníky 2021 a 2022. 
Zástupci správní rady nadačního fondu v žádosti uvedli, že festival je v tomto 
nastavení finančně neudržitelný.
V zájmu města Jičína je festival udržet, protože se jedná o zásadní značku, 
budovanou více než 30 let. Město Jičín deklaruje, že chce, aby festival 
pokračoval a aby si ho užily i další generace dětí. Rada města podpořila záměr 
na poskytnutí finančního příspěvku, který pokryje mzdové náklady na jednoho 
zaměstnance. Jeho úkolem bude zajistit přípravu festivalu a bude také 
zajišťovat rozvinutí pohádkového tématu v celém roce prostřednictvím menších 
akcí. Částka potřebná na mzdové výdaje je 481 680 Kč ročně. Tento nový model 
spolupráce bude vyzkoušen pro rok 2023 a posléze bude vyhodnocen.

/ Jan Jireš

JIČÍN – Bratři z Jičína v perutích RAF

Už konečně také vzpomínáme účast čs. letců v Bitvě o Británii a v II. světové 
válce. I z Jičína, z Argonské ulice čp. 470 odešli do této války od rodičů Ing. 
Erazima Veselého a Ludmily Veselé sourozenci Vlastimil a Erazim Veselých.  
Jejich příslušnost k Jičínu je dokumentována na dobových fotografiích z růz-
ných zemí. Na té z Polska je napsáno v naší diakritice s háčkem, v německé verzi
ze zajateckého  tábora je poněkud méně sličná varianta transkripce- Jitschin. 
Oba tito letci museli v průběhu bojů nouzově přistávat, u obou s poměrně 
šťastným koncem – jak vyplývá z dalšího textu. 

Ostatně něco jako „válečnické štěstí“ měl už i jejich otec. Ten jako námořník 
rakousko- uherské  “mariny“ měl dovolenou v době, kdy Italové potopili jeho 
křižník v Jaderském moři…

Mladší  Vlastimil utíkal přes Polsko tak jako množství našich stíhacích letců. Při
povinném fotografování při registraci se naši vojáci dostali nešťastnou náhodou 
před objektiv konfidenta Gestapa a Němci tak měli perfektní kartotéku těch, 
kteří chtěli i nadále bojovat za svobodné Československo. 
Nicméně mnozí tito letci na lodi Batory a dalších plavidlech šťastně dorazili do 
Francie, kde se museli rozhodnout. Naprostá většina chtěla co nejdřív bojovat 
a tak se Vlastimil spolu s kamarády ocitl v cizinecké legii a na severu Afriky 
Tam svedl první svůj vítězný souboj (ve službách francouzského letectva)
s italským letounem Savoia Marchetti. 



Po porážce Francie odejela spousta jeho kamarádů (mimo jiné i jeho spolužák 
z letecké akademie František Fajtl) do Anglie. Tam byl nejdříve VV zařazen do 
310. čs stíhací peruti, postupně u jiných útvarů. V roce 1941 byl v nočním 
souboji sestřelen patrně vinou nezkušeného kanadského střelce. Těžce zraněn 
přistál a za několik týdnů znovu létal. 
Nakonec zakotvil u 68. česko-anglické noční stíhací perutě, kde dosáhl největších
úspěchů i vyznamenání a byl tam i ve velitelské funkci. I proto nakonec dosáhl 
po Listopadu 1989 generálské hodnosti. V roce 1948 ovšem (varován před 
vězením) musel emigrovat zpět do Anglie, kde létal  až do roku 1968 znovu 
v RAF. Na penzi odešel do Australie, kde 12. prosince 2001 ve věku 88 let 
zemřel. Pohřben byl pak s vojenskými poctami do hrobu rodiny své ženy Marie 
v Prostějově.

Starší Erazim utíkal před nacisty zprvu také přes Polsko se skupinou generála 
Prchaly a složitými cestami přes Střední východ se ocitl ve Francii. Po její 
porážce si v Anglii dosáhl na navigátorskou odbornost. Létal u 311. čs. bombar- 
dovací perutě. 20. října 1941 byl  při operačním letu jejich Wellington se 
zkušeným pilotem Sgt. Procházkou ostřelován u ústí Emže protiletadlovou 
obranou, patrně poškozen a musel dosednout na hladinu. Posádka byla poté 
zajata německými námořníky. Čs. letci byli odvezeni do Haagu, sdělena jim 
obvinění. Jako „zrádci Říše“ byli následně eskortováni do Prahy na „Pečkárnu“,
odsouzeni za velezradu a hrozil jim trest smrti. Nakonec Němci museli ustoupit 
a zajatí Češi byli odvezeni do trestního tábora Oflag IV. v Colditz, odkud byli až 
16. dubna 1945 osvobozeni americkou armádou. Po konci války pak Erazim 
sloužil na letišti v Ruzyni.



Jako většina tzv. západních letců byl pak
po roce 1948 vyhozen z armády a pra-
coval u stavební firmy v Grygově.  Změna
poměrů v roce 1989 znamenala, že mu
byla vrácena hodnost podplukovníka a byl
rehabilitován. Zemřel v Olomouci ve věku
sedmdesáti let.

Za války sloužilo v britském královském
letectvu přes dva tisíce Čechoslováků a
většina z nich byla po válce, konkretně po
roce 1948 persekuována, Mnozí odešli
zpátky do Anglie. Dnes už žijí nemnozí…

/ Jaroslav Veselý, Jičín

   tanvaldsko 

♦ TANVALD – Pár slov o     místě, kde se dnes nachází Žákova ulice  

Když dnes vystoupíte na autobusové zastávce Tanvald Centrum, nic nenapo-
vídá tomu, že se jednalo původně o rušné místo. Při výstupu z autobusu a jeho 
odjezdu na další stanice vidíte čtyři autobusová stání, okolo nich travnatý pás 
sahající až ke korytu řeky Kamenice a poslední zde stojící dům s číslem 
popisným 144. To je dnešní ulice Žákova.

Na stráni nad ulicí Žákova stojí vila továrníka Johana Mayera čp. 88, mezi 
lidmi spíše známá jako Bálovka. Dnes zde sídlí pneuservis pana Tůmy. Přestože 
stojí od Žákovy ulice dost stranou, mají také dost společného. Až do roku 1951 
se totiž do Velkých Hamrů jezdilo právě ulicí dnes pojmenovanou Žákova. Při 
pohledu od mostu přes řeku Kamenici směrem z Tanvaldu tvořilo pravou stranu
ulice oplocení zahrady právě od vily Bálovka. 
Podle vyprávění jednoho pamětníka byla zahrada až do konce druhé světové 
války pro veřejnost nepřístupná, proto také ulice vedla okolo zahrady. Po válce 
byla spodní část zahrady zrušena. Po přestavbě křižovatky do trojúhelníkového 
tvaru přibyla jedna silnice, která ji rozdělila a po které se do Velkých Hamrů 
jezdí i v současnosti. 

Již jsem zmínil, že zde stojí dům čp. 144. Je poslední z domů, které zde stály. 
Každý z domů v tomto koutě Tanvaldu měl i své lidové označení a o několika 
z nich se nyní zmíním.
Již zmiňovaný dům, též zvaný jako „Starý soud“, je kromě jiného jediný dům, 
který v této ulici v současnosti ještě můžete vidět. Doba výstavby doma není 



známá, ale byla dokončena před rokem 1843. Tomu napovídají staré mapy, 
na kterých je tento rok uveden a dům už je zde zakreslený. 
V předchozím článku o okresním soudu v Tanvaldě jsem tento dům zmiňoval, 
a tak jen stručně: V roce 1850 zde bylo sídlo okresního soudu a podle toho 
i lidový název objektu. Kromě toho zde byla od roku 1850 četnická stanice, 
od roku 1853 německá škola. V roce 1870 zde přibyla ještě první lékárna 
v Tanvaldě. Po přestěhování soudu do nové budovy byl objekt čp. 144 přesta-
věn a nacházely se zde dělnické byty.
Dětí místních dělníků stále přibývalo a prostory původní školy v objektu čp. 144
přestávaly stačit. Proto vedle této budovy byla postavena budova další, označená
čp. 97. V roce 1857 se do nově postaveného objektu přestěhovala německá škola,
která zde byla až do roku 1896. To byl rok dokončení stavby nové německé 
školy, čp. 305, dnešní budova gymnázia. Z objektu čp. 97 se škola vystěhovala, 
ale název „Stará škola“ jí už zůstal. V roce 1896 byl objekt přestavěn na dělnic-
ké byty a během přestavby bylo přistavěno další patro. Část objektu byla 
zapůjčena městskému zastupitelstvu na kanceláře a zasedací síň do doby
dostavby nové radnice. V osmdesátých letech byla ze dvou bytů v přízemí 
zřízena kancelář firmy ČSAD a autobusová čekárna. V roce 2006 byl objekt 
jako značně zchátralý zbourán. 

Vedle budovy stál do roku 1924 menší objekt. Jednalo se o tělocvičnu. Sem 
chodili cvičit členové německého tělovýchovného spolku Berggeist. Byl zbourán 
a 18. 6. 1925 městský úřad v Tanvaldě vydal povolení ke stavbě domu s byty pro 
zaměstnance firmy TPB a.s. Domu bylo přiděleno čp. 425. Protože byl postaven 



na základech německé tělocvičny, mezi lidmi se pro něho vžil název Thurnhalle. 
Dům byl zbourán 24. 3. 2018.

V místě mezi kamenným mostem přes řeku Kamenici a bývalou tělocvičnou
stával malý domek. Jednalo se o firemní chalupu pro ubytování dělníků. Říkalo 
se jí „Pfeiferhauser“. Dům byl postaven někdy okolo roku 1845. Dům byl 
zbourán v roce 1926 a na jeho místě postavila šumburská stavební firma Karla 
Randáka v roce 1927 dům s byty pro dělníky. Objekt měl tři vchody a jedno 
číslo popisné: 443. Uvádí se, že zde bylo 102 místností. Mezi lidmi se domu říkalo
Titanik, snad podle půdorysu připomínající loď. Dům byl zbourán v roce 2006. 
Dnes na místě těchto domů najdeme jen zatravněný pozemek sahající 
od komunikace až ke korytu řeky. 

Druhá strana ulice také prošla několika změnami. Po druhé světové válce se 
zahrada zpřístupnila veřejnosti, v roce 1951 došlo k přestavbě křižovatky a smě-
rem na Velké Hamry byla vystavěna nová silnice, čímž byla zahrada o značný 
kus spodní části zkrácena. Proti domu čp. 443 byla vystavěna čerpací stanice 
pohonných hmot. Nejprve zde byly stojany s ručním pumpováním paliva. Ty 
byly posléze nahrazeny stojany s automatickým čerpáním. Po zrušení čerpací 
stanice a jejím odstranění bylo v místě mezi novou silnicí na Velké Hamry 
a dnešní ulicí Žákova vystavěno autobusové nádraží. To zde funguje 
do současnosti, i když ne jako autobusové nádraží, ale autobusová zastávka 
„Centrum“. K přestavbě do současné podoby došlo v roce 2012, kdy byl 
vystavěn vedle vlakového nádraží nový autobusový terminál. Zašlou slávu 
původní zástavby
v Žákově ulici dnes
připomíná již jen 
ten poslední stojící
objekt čp. 144.

/ Miroslav Dušek,
Tanvaldský zpravodaj



   jablonecko

♦  JABLONEC n/N – Po loňské výstavě betlémů a vánočních pohlednic Jiřího 
Škopka připravila Městská galerie MY další podobně laděnou výstavu – na 
závěr letošního roku představí tvorbu významného českého malíře a ilustrátora 
Vojtěcha Kubašty.

Tento všestranný umělec vytvořil obsáhlé dílo, se kterým se v nějaké formě 
setkal snad každý. Nejčastěji to byly Kubaštovy dětské knihy, ilustrace 
v časopisech pro mládež a prostorové betlémy. 

Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 ve Vídni a od svých pěti let žil v Praze. 
Absolvoval zde Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství ČVUT 
a stal se architektem. Této profesi se věnoval jen krátce, nabyté vzdělání ale 
bohatě zúročil ve spojení s malířským a kreslířským nadáním.
„Zpočátku se zaměřil zejména na ilustraci a knižní grafiku. Ilustroval a výtvar-
ně upravil řadu knižních titulů, krom jiných Národní pohádky Karla J. Erbena 
nebo Medvídka Pú od Alana A. Milneho,“ zmiňuje díla, na kterých se
Vojtěch Kubašta podílel, Jan Strnad z Městské galerie MY. 

Světový věhlas si získal svými novátorskými rozkládacími knihami. Při jejich 
tvorbě se mohl opřít o prostorovou představivost, kterou jako architekt měl. 
Nakladatelství Artia tyto trojrozměrné knihy vyváželo do celého světa, v teh-



dejším Československu však byly jen těžko dostupné. I když se s úspěchem 
prodávaly na všech kontinentech, doma byl jejich autor personou non grata. 
Pracoval i pro věhlasné studio Walta Disneye, musel však zůstat v anonymitě.
Kubaštovo jméno je tak známé spíše v zahraničí nežli doma. Mnoho pozornosti 
mu nevěnují ani naše muzea a galerie. Jednu z největších kolekcí jeho děl vlastní
Bienes Museum ve Spojených státech amerických. 

Velké oblibě se vždy těšily také Kubaštovy prostorové rozkládací betlémy, ve své
době velmi originální. Vyvážely se do celého světa a přibližovaly poezii českých 
Vánoc obyvatelům jiných zemí. Takové jsou Lidové jesličky, Pražský nebo 
Loretánský betlém. Podobnou atmosféru mají i betlémy vystřihovací, vánoční 
pohlednice, adventní kalendáře i obaly vánočních čokoládových kolekcí. 
Své kouzlo mají i Kubaštovy kresby historických památek. Vytvořil několik 
souborů věnovaných především významným pražským památkám, ale 
zachycoval také lidovou architekturu. Historické stavby zobrazoval často ve 
spojení s významnými umělci minulosti, blízký mu byl zejména skladatel 
W. A. Mozart. Výtvarně zpracoval mnoho mozartovských motivů, především 
spojených s Prahou.

„Dílo Vojtěcha Kubašty je obdivuhodně bohaté a obsahuje krom jiného 
obrazové mapy, plakáty, propagační materiály, reklamní obaly, návrhy pro 
loutkové divadlo, prostorové vystřihovací obrazy a knihy-hračky,“ přibližuje 
Kubaštovu výtvarnou všestrannost Jan Strnad.



Vánoční výstavu Vojtěcha Kubašty připravila Městská galerie MY ve spolupráci
s umělcovým vnukem, který pečuje o část výtvarné pozůstalosti. 
Během výstavy bude možné si zakoupit Kubaštovy betlémy, knihy a další 
hodnotné vánoční dárky za výhodné galerijní ceny. Výstava se veřejnosti otevře 
o první adventní neděli 27. listopadu v 15 hodin. Městská galerie MY sídlí
v historickém Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici.
(Jablonecký měsíčník)

♦  JABLONEC n/N – Getsemanská zahrada

Patří bytostně do Jablonce, nebo sem vlastně nepatří? Getsemanská zahrada 
u fary u svatoanenského kostela. Nebyla sice pro toto město stvořena, ale před 
šesti desítkami let s ním vlastně tak trochu náhodou, ale velmi pevně splynula. 
Pískovcové sloupky z Českého ráje hladce vrostly do žulové zdi naproti 
nejstaršímu jabloneckému kostelu. Kdekdo by si proto mohl myslet, že je to tak 
odjakživa. Sousoší tvořící výjev z jeruzalémské Getsemanské zahrady je již léta 
sousedem staré jablonecké fary. Jenže původně bylo vytvořeno pro úplně jiné 

místo. Roku 1829 jej vytesal 
Ignác Martinec, kamenický 
mistr ze Sestroňovic 
u Frýdštejna, na objednávku 
rádelského obchodníka 
s přízí Ferdinanda Hübnera 
a jeho syna. Ti prý při jedné 
ze svých cest za obchodem 
uviděli podobné sousoší pod 
Křížovou horou v Jiřetíně 
pod Jedlovou a přáli si mít 
něco podobného ve své 
vesnici. Na pozemek mezi 
domy č. 71 a 67 na Rádle tak 
byla umístěno sousoší 
znázorňující poslední noc 
před zatčením Ježíše. Kristus 
zde byl klečící a modlící se; 
vedle něj tři sochy apoštolů – 
spící sv. Petr s mečem v ruce 
a sv. Jakub a sedící postava 
sv. Jana. Zajímavé je, že 
v souboru byl Kristus 
znázorněn hned dvakrát – 
kameník Martinec stvořil 
i výjev Agónie: Ježíše 

loučícího se s matkou. Součástí byl i pylon s andělem držícím kalich hořkosti, 
stojící na kruhovém podstavci, jenž připomíná mlýnský kámen, a dále pak 
dvojice andílků na sloupech oplocení a dvě klasicistní vázy. Na Zelený čtvrtek 



a Velký pátek ke Getsemanské zahradě, které Němci někdy říkávali také 
Oelgarten čili Olivetská zahrada, každoročně táhla procesí od rádelské kaple. 
Po 2. světové válce ale vzácná ukázka lidové kamenické práce zůstala bez většího
zájmu, chátrala a trpěla útoky vandalů. V šedesátých letech byla sice prohlášena
za kulturní památku, ale krátce na to ji silně poškodili rozjaření mladíci: 
„Dodnes na Rádle žijí, dostali tehdy jen nějakou malou pokutu,“ vzpomínali 
nedávno v tamní hospodě pamětníci, ale jména oněch nerozvážných si raději 
nechali pro sebe, neboť vše již zahladil čas a pozdější opravy soch. 

Jablonečtí etnografové a regionální badatelé Scheybalovi tehdy – nejčastěji se 
uvádí rok 1966 – sousoší zachránili a přesunuli do zahrady jejich tehdejšího 
domu – k faře u kostela svaté Anny v Jablonci nad Nisou. Po přemístění do 
Jablonce byla památka částečně obnovena, následně pak byla restaurována ještě
v letech pětkrát. Přestože jabloneckým kamenem je žula a ne pískovec, tak
s městem doslova srostla právě díky citlivému umístění u domu Scheybalových. 

Pozoruhodné je, že ani Rádelští ovšem na Getsemanskou zahradu zcela neza-
pomněli. V roce 2014 se Rádlo stalo Vesnicí roku Libereckého kraje a společně 
s tímto uznáním postoupilo mezi 14 nejlepších vesnic do celorepublikového klání
a obdrželo půlmilionovou prémii. A právě ta byla použita velice symbolicky – 
jako základ fondu pro vytvoření kopií soch původní rádelské Getsemanské 
zahrady. Dnes se už jen málo ví, že při realizaci projektu starosta Miroslav 
Šikola odhodlaně překonával řadu překážek: složité financování, nevyjasněné 
majetkové poměry sousoší, složitou výrobu forem i různá povolení. Celá věc se 
táhla dlouhé měsíce. A zejména ony nejasné majetkové poměry nakonec 
vyvolávaly u Rádeláků zásadní otázku: „A není ona ta Getsemanská zahrada 
náhodou nakonec pořád naše?“ 
Dobře to vše dopadlo; všichni se nakonec usmířili, sochy zůstaly v Jablonci. 
Ty nové pak byly vyrobeny v zákupské dílně restaurátora Jana Fedorčáka jako 
věrné repliky původních a v celé kráse se vrátily na Rádlo, kde byly na sklonku 
roku 2014 slavnostně odhaleny na návsi u kostela. A restaurátor Jiří Kudrna 
přitom odborně vyčistil a částečně i opravil originály, které jsou snad nadobro 
spojeny se zahradou u domů manželů Scheybalových, kteří je kdysi zachránili. 
Přes léto se tam krásně snoubí s kvetoucími růžemi a náprstníky a stráží odkaz 
obou známých jabloneckých etnografů. 

/ Marek Řeháček, Jablonecký měsíčník

   liberecký kraj 

♦  Pátý ročník soutěže o nejlepší knihovnu v regionu vyhlásil na jaře Liberecký 
kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Vyhlášení 
výsledků spojené s udílením finančních odměn z rozpočtu kraje v celkové výši 
40 tisíc korun se odehraje 29. listopadu v 9.30 v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci. 



Nominace:
Okres Česká Lípa - Obecní lidová knihovna v Okrouhlé, Místní knihovna  

v Kuřívodech, Místní knihovna v Brništi
Okres Jablonec nad Nisou - Místní knihovna Jílové u Držkova, Obecní knihovna

Loužnice, Obecní knihovna Skuhrov
Okres Liberec - Místní knihovna ve Višňové, Obecní knihovna Bílá, Místní 

knihovna ve Všelibicích
Okres Semily - Obecní knihovna Studenec, Obecní knihovna Čistá u Horek, 

Obecní knihovna Ohrazenice
(Filip Trdla)

♦  Od ledna příštího roku se mění ceny v     hromadné dopravě. Časové kupóny   
a     síťové jízdenky zdražovat nebudou.  

Od 1. ledna 2023 upraví Liberecký kraj ceny jednotlivého jízdného v rámci 
integrovaného dopravního systému IDOL. Ty se zvýší o 10 až 12 procent. 
Časových kupónů ani síťových jízdenek se změna týkat nebude, zůstanou 
dosavadní ceny. 

Liberecký kraj objednává zhruba 4,6 milionu kilometrů v železniční 
a 15 milionů kilometrů ročně v linkové dopravě. Nadto přispívá na provoz 
tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na vybrané linky 
městské hromadné dopravy, které obsluhují přilehlé obce. Ročně tak kraj 
vynakládá na dopravní obslužnost zhruba miliardu. Výnosy včetně kompenzací 
jsou na úrovni zhruba 400 milionů.  (Filip Trdla)



   bejvávalo

Trosky. Z facebooku Jiřího Peterky

Hospoda na Vidláku během 2. světové války. Snímek poskytl Fanouš



Český ráj. Myší díra.  L. & P., Praha – J. S. P. - 1931 

 Turnov.  Celkový pohled. Tisk  Severografia Děčín.  Pressfoto Praha.  80. léta



   mnichovo hradiště

♦  Vzpomínka na zubaře 2. poloviny 19. století

Milí čtenáři, dnes vám přinášíme možná trochu neobvyklý příspěvek. František 
Mendík v jednom ze svých textů vzpomíná na „zubaře“ v našem městě v druhé 
polovině 19. století. Doufáme, že jsme vybrali úryvek zajímavý, při kterém se 
snad i trochu pobavíte.

Zubařství 
Ošetřování chrupů nebylo u nás žádnou živností, přece jen ale zaměstnávalo 
několik občanů hradišťských jako jejich vedlejší zaměstnání. Rozumí se samo 
sebou, že záleželo v pouhém jen vytržení nemocného zubu. Jinak se bolesti 
zubů umrtvovaly jen domácími prostředky.
Trhání zubů prováděl v dolení části města Prokop Kváča, na Skalce Josef 
Svoboda a v hoření části města Antonín Nohynek. Josef Svoboda, puškař, lidově 
zvaný piksmachr, trhal zuby kleštičkami a pelikánem, jeho zeť Antonín 
Nohynek jen pelikánem. Pelikán byl páka, která měla na straně své upevněný 
háček, kterým se zub zachytil a z dásně vypáčil. Aby páka nemačkala, byla 
obalována nějakou látkou, pravidelně barvy červené. Ovšem někdy se stalo, ba 
i mně samému u Antonína Nohynka, že byla pelikánem zachycena i dáseň a při 
páčení zubu zachycená část vytržena sebou. Oba tito zubaři často se zmýlili 
a vytrhli i zuby zdravé, jak to udělal p. Svoboda mojí zvěčnělé ženě.
Jedinečným způsobem trhal zuby Pr. Kváča. 
Kváča byl člověk dobrý, ale měl své zvláštnosti. Byl vyučený obuvník, řemeslo 
své ale neprovozoval, zato ale rybařil. Měl ve své zahrádce malá sádka a najaté 
obecní kaly ve Dneboze, Hoškovicích, Honsobě, ve Veselé a snad ještě i jinde, 
kde si nasazoval k chovu ryby. Byl zřízencem občanské záložny a chodil 
rolníkům v Hradišti se secím strojem této záložny síti obilí. Byl to první a dlouho
jediný secí stroj v Mnichově Hradišti. V zimě i v létě nosil kožené beránkové 
kalhoty pod kalhotami z látky soukenné, a to v zimě s chlupy na tělo, v létě pak 
obráceně proto, aby to v zimě hřálo a v létě zase chladilo. Sázel do loterie celý 
rok, ale vždy jen tři a stále stejná čísla. Také několikráte vyhrál tak zvané ambo 
a asi dvakráte nebo třikráte terno. 
A jak zvláštním byl ve svém životě, tak i zvláštním způsobem si počínal při 
trhání zubů, které prováděl z největší části na mládeži. Zuby trhal dvojím 
způsobem, a sice hoření postelí a dolení skokem ze špalku. Trhání zubů prováděl
zcela zdarma. 
Jako rybář splétal si z konopí různé šňůry a sítky na lovení ryb a měl také na 
trhání zubů zvláštní tenké konopné motouzy. Při trhání zubů hořeních uvázal 
tento motouz kol nemocného zubu jedním koncem a druhý konec uvázal na 
konci nohy od postele, kterou nadzvedl a potom rychle pustil k zemi, a zub byl 
venku. Při trhání zubu dolních také ovázal motouz kol nemocného zubu, kluk 
musel vylézt na špalek pod přístřeškem umístěný a uvázal druhý konec na 
železný hák v krovu zaražený. Nyní musel kluk seskočit ze špalku na zem, a to 
když se stalo, zub byl venku a vesele se klátil ve vzduchu na motouzu. 



Jednou prý mu ale vynález tento selhal, zub při seskoku se nevytrhnul a místo 
zubu houpal se na motouzu kluk sám. Já jsem ordinace tyto sám neviděl a jenom
vše slyšel vyprávět tak, jak to zde zaznamenávám.
Teprve příchodem lékařů MUDr. Alf. Hořice a MUDr. Al. Linke nastalo 
opravdové lékařské ošetřování zubů ku prospěchu občanstva celého našeho 
okresu. Dřívější lékaři zuby netrhali.
Obuvník a rybář Prokop Kváča, bydlel v Klášterské ulici v domě čp. 99, kde 
prováděl i svérázné trhání zubů.

/ Jana Dumková, Muzeum města Mn. Hradiště, Kamelot

   mladá boleslav

♦  Příběh vývoje karoserií škodovek vypráví nová výstava v  e   ŠKODA Muzeu   

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi přináší druhou z trojice výstav cyklu Jak 
vzniká automobil v proměnách času, tentokrát s podtitulem Historický vývoj 
karoserií vozů L&K/ŠKODA. Do světa aerodynamiky, bezpečnostních i 
komfortních prvků, ale i výrobních technologií a dalších „tajných komnat“ lze 
nahlédnout do 8. května 2023.

 „Trojice reprezentativních výstav Jak vzniká automobil v proměnách času je 
výsledkem náročné práce multioborového týmu specialistů ŠKODA AUTO 



a řady externích odborníků. Tentokrát jsme se zaměřili na karoserie. Ty nejsou 
pouze atraktivním ´obalem´ vozu, především se musí stát bezpečným, 
praktickým a zároveň komfortním prostorem, v němž při svých cestách za prací
i zábavou se svými blízkými trávíme nemalou část života,“ uvedla Andrea 
Frydlová, vedoucí ŠKODA Muzea.
V květnu 2023 ambiciózní projekt završí třetí výstava, detailně sledující vývoj 
designového jazyka mladoboleslavské automobilky“

Komplexní téma vývoje a výroby karoserií osloví široké spektrum návštěvníků, 
od těch spíše výtvarně zaměřených až po zájemce o striktně technické obory. 
Výstava potěší milovníky historie stejně jako příznivce moderních technologií, 
mezi které se řadí například vysoce sofistikované simulace uplatňované nejen 
při vývoji bezpečnostních prvků a během aerodynamické optimalizace karoserií.
Autoři výstavy shromáždili obrazový materiál, který sahá od vizionářských 
náčrtků Václava Laurina z přelomu 19. a 20. století přes ukázky špičkové práce 
mistrů truhlářů, klempířů, lakýrníků či průmyslových designérů a technologů 
až k dnešním designovým studiím a sugestivním vizualizacím výsledků 
laboratorních měření, ověřujících návrhy specialistů ŠKODA AUTO.

Nosná dřevěná kostra karoserie automobilu ŠKODA 6R (1929). Foto Škoda Auto

Příběh vývoje karoserií vyprávějí čtivé průvodní texty a leckdy úsměvné 
fotografie dávných prototypů i pohledy do „kuchyně“ řady profesí. Vývojovou 
linii reprezentují historická vozidla doplněná multimediálními infopanely. 
K vidění je ŠKODA 6R z roku 1929 s ukázkou výdřevy karoserie nebo ŠKODA 
RAPID OHV (1940) s první praktickou aplikací měření v aerodynamickém 
tunelu. Oko potěší také ladně zaoblené linie celokovových karoserií sedanu 
ŠKODA 1200 (1954) a servisního vozu ŠKODA 1201 STW (1958). Rostoucí 
důraz na posilování bezpečnostní úrovně demonstruje ŠKODA 100 (1973) 



s tlačným zařízením používaným před 50 lety při prvních crash testech. 
Aktuální produkci zastupuje názorný řez karoserií vozu ŠKODA OCTAVIA 
(2020). 
Sbírka ŠKODA Muzea nyní čítá zhruba 340 položek, mezi nimiž převažují 
osobní vozy sériové výroby, závodní speciály a prototypy, několik desítek 
motorů, čtyři motocykly a jedno kolo. Nejstarším exponátem je právě kolo 
SLAVIA z roku 1899, nechybí první automobil VOITURETTE nebo filmový 
hrdina „Ferat“. Součástí sbírky je i 24-členná flotila vozů, která se pravidelně 
účastní automobilových výstav a veteránských rallye.
Výstava „Jak vzniká automobil v proměnách času: Historický vývoj karoserií vozů 
L&K/ŠKODA“ bude k vidění do 8. května 2023.
(Pavel Šubrt, SM Mladá Boleslav)

   výtvarno

  ♦ Dílo malířky Toyen z roku 1956 Skryt v jejich odrazech se v neděli 20. listo-
padu na aukci v Obecním domě v Praze prodalo téměř za 35 milionů korun 
(včetně aukční přirážky 24 procent). Vyvolávací cena byla 18 milionů korun. 

Nejdražším dílem Toyen prodaným v tuzemské aukci zůstává obraz Cirkus, za 
který nový majitel loni zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun. Ten je také 
na druhém místě v žebříčku nejdráže prodaných obrazů na aukcích v ČR za 
obrazem Divertimento II Františka Kupky, který se v listopadu 2020 prodal za 
90,24 milionu korun, sdělil za pořádající společnost European Arts Miloš 
Svoboda.



„Jednalo se o mimořádnou příležitost pro tuzemské sběratele nebo investory. 
Podobná díla v této kvalitě jsou dnes na trhu již prakticky nedostupná,“ uvedl 
k obrazu Toyen Svoboda.

Toyen (1902 – 1980), vlastním jménem Marie Čermínová, je podle odborníků 
jednou z nejpozoruhodnějších osobností českého a evropského výtvarného 
umění 20. století. V letech 1925 až 1929 působila v Paříži, kde společně 
s Jindřichem Štyrským rozvíjela původní český malířský směr - artificialismus, 
který představoval osobitou a poetickou alternativu k tehdejší geometrické 
abstrakci i surrealismu. Do metropole nad Seinou se pak Toyen definitivně 
vrátila v roce 1947 a zůstala věrná surrealistickému hnutí. Ve svém díle 
reflektovala i válečné katastrofy a celé její dílo prostupuje téma erotiky.

(Český rozhlas, repro iDNES)

  ♦ Vzácná Madona z půdy. Národní galerie koupila cennou 
středověkou sochu Panny Marie

Majitelé staré chalupy na Mostecku našli na půdě dřevěnou sochu Madony 
a prokázalo se, že jde o vzácné originální gotické dílo. Proto jej od nich odkoupil
český stát za čtyři miliony korun a vytaví ho v Národní galerii.

„Madona se vznáší nad andělským trůnem neboli andělé nadnášejí Madonu. 
Z boku jsou andělé, kteří drží v ruce středověké nástroje a na klíně drží 
Ježíška,“ popisuje významná česká restaurátorka Markéta Pavlíková 
středověkou sochu, která je asi metr vysoká.
Že je teď majetkem státu, považuje za správné. „Je to mimořádné sochařské 
dílo, stálo 4,5 milionu korun,“ řekl ministr kultury Martin Baxa. 
Dodal, že socha teď bude ozdobou sbírek vystavených v klášteře svaté Anežky.
„Taková díla se objevují jen zřídka. Jenom připomenu nedávný případ, kdy 
deskový obraz připisovaný mistru Třeboňského oltáře byl prodán na aukci 
v západní Evropě za částku téměř 200 milionů korun,“ říká Baxa.
Kurátorka sbírek starého umění Olga Kotková potvrzuje, že český stát na 

možnost koupit gotické sousoší 
reagoval poměrně rychle 
a doslova uvedla, že Národní 
galerie strávila horké léto 
s Madonou.

Připomíná také, že bylo nutné 
se Madoně takzvaně podívat 
pod šaty, jestli nejde o zdařilé 
falzum, protože takových soch 
sedící Madony s malým Ježíšem
na klíně a s anděly po stranách 
se ve světě příliš mnoho 
neobjevuje. „Vidíte, že Madona 
má řadu poškození, zub času se 



projevil. Berme to tak, že jí je 650 let,“ řekla. Socha je vytvořená z jednoho kusu
lipového dřeva, středověký umělec použil silný kmen stromu a pečlivě hledal, 
aby neměl žádný kaz. V současné chvíli není gotická socha kompletní, jednomu 
 z andělů chybí třeba smyčec. Než ji lidé uvidí, bude nějaký čas v péči 
restaurátorů. 

Podle prvotních odhadů historiků Madona původně vznikla pro malý kostel 
v severních Čechách někdy kolem 1360 až 1370 a je také možné, že ji vytvořili 
v pražské dílně, kde vznikala i například bečovská Madona.
Původní majitel je známý, ale přál si zůstat v anonymitě. Tip ke koupi dostala 
Národní galerie od českých kunsthistoriků. Majitelé ji našli na půdě chalupy, 
kterou koupili. A je také možné, že šlo o majetek odsunutých Němců.
/ Michaela Vetešková, iROZHLAS.cz

   za humny

♦   LIBŠTÁT – 
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Karel Hohl 
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