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Turnov – z kina muzeum veteránů  *  Povídání V. Zieglera: Dráčov – les Ředice 
Svijany – pivní slavnosti nebudou!  *  Na zámku v Mnichově Hradišti rekonstruovali obrazy

     Rovensko p. Tr.: odhalení „smírčího“ kříže  *  Lomnice kupuje dům na náměstí 
Benešov u Semil – výroba březových košťat  *  Kittelův dům  *  Hemmrich a Zasche

Jilemnice, sv. Vavřinec 
foto Jana Seifertová, Zpravodaj města Jilemnice

Ctěný čtenáři!

Zaplatil jsem daň za chalupu, včas a bankovním převodem. A teď mně přišla 
složenka na 0 korun. Inu, jsou věci, které nepochopím...  f.



   turnov

Bývalé prvorepublikové kino v Turnově by se mělo změnit do dvou let na mu-
zeum autoveteránů. Nové využití chce dát chátrající budově její nový majitel, 
čtyřiasedmdesátiletý Jindřich Svoboda z Turnova, který má ve sbírce kolem 
60 historických aut a zhruba 30 motocyklů. Tomuto koníčku se věnuje už 45 let. 
Starosta města Tomáš Hocke jeho záměr vítá a projekt označil za citlivý.
Bývalé kino na Trávnicích město nevlastní od roku 2001, v posledních letech 
rozlehlá budova chátrala. Město se na projektu finančně podílet nebude, 
podpořilo ho nepřímo. V rámci směny na nového majitele převedlo pozemek 
u bývalého kina, který ho potřebuje hlavně jako najížděcí prostor pro historická
auta, která budou umístěna v expozici.

Projekt je nyní ve fázi získávání stavebního povolení. Rekonstrukce budovy si 
vyžádá desítky milionů korun. Počítá se se zachováním takřka všech částí 
zchátralého domu. Vevnitř se z kina zbourá jenom balkon a místo něj bude celé 
patro. Svoboda počítá s tím, že v muzeu bude mít zhruba 40 automobilů a bude 
je průběžně obměňovat. „Když by tam byla stejná auta, tak lidé už podruhé 
nepřijdou,“ uvedl pro ČTK. Ve sbírce má kromě českých aut i zahraniční, třeba 
anglické austiny, rolls-royce, citroen, cadillac nebo volhu. 

 * Dlouhá desetiletí žáci 
a pedagogové Střední 
uměleckoprůmyslové školy 
a Vyšší odborné školy 
v Turnově (SUPŠ a VOŠ) 
chodili po nevyhovující dlažbě 
ze začátku 20. století. To je však
minulostí. 
Projekt z evropských dotací 



za 1,8 milionu korun
umožnil rekonstrukci
podlah. Překrásná
dlažba ze Španělska
nahradila již technicky
nevyhovující povrch
chodeb secesní kulturní
památky.

Šperkařská škola
založená v roce 1884,
všeobecně známá jako 
Šperkárna sídlí od roku
1908 v nově postavené
secesní budově.
Kulturní památka je
v postupných krocích
rekonstruována a po
zdařilé fasádě přišly na
řadu podlahy chodeb. Ty byly bezpečnostním technikem označeny za nebezpeč- 
né, tudíž vedení školy požádalo zřizovatele o její výměnu. Zvláště pak, když po 
chodbách chodí nejen žáci a pedagogové školy, ale i řada návštěv a exkurzí, 
jejichž členy jsou malé děti a osobnosti domácí i zahraniční.
V roce 2020 se podařilo získat finanční prostředky z dotace a v prosinci téhož 
roku odstartovat rekonstrukci. Památkáři vybrali druh a dekor dlažby, která se 
však na cestě ze Španělska opožďovala, a po odstranění staré dlažby se objevily 
problémy v podobě nezpevněného povrchu a propadnuté podlahy ve vrcholu 
klenby v suterénu budovy. Protože každá situace přináší i výhody, tak distanční 
výuka usnadnila organizaci rekonstrukce takového rozsahu, která by byla 
v plném provozu podstatně složitěji proveditelná. 

 * Rada Turnova schválila uzavření dodatku ke smlouvě na nové návštěvnické 
centrum a modernizaci Regionálního turistického informačního centra s firmou 
Livington Company, nový termín dokončení centra je 31. července. V souvislosti 
s tím byla prodloužena také smlouva na dodávku a montáž nábytku s firmou 
Nábytek Styl do 15. srpna.

 * Turnovská městská policie bude měřit rychlost a dohlížet na bezpečnost 
provozu nejen v Turnově, ale také v Příšovicích, Přepeřích, Radostné a Mírové 
pod Kozkovem, na Malé Skála, ve Všeni, Modřišicích a Svijanech. Schválili to 
radní města. Obce za tuto službu nic neplatí, peníze z vybraných pokut si ale 
ponechá Turnov.

 * Hráči amatérského minigolfu se na turnovském koupališti dočkají zpevněné 
plochy. Dokončení více než 175 m2 zámkové dlažby je plánováno v průběhu 
příštího týdne, příprava na letní sezónu pak bude pokračovat čištěním bazénů, 
uvedl to web Turnovsko.



 * „Připravujeme obrazovou publikaci o Turnově a kalendář na rok 2022 a rádi 
bychom publikovali zajímavé fotografie z města,“ informovala místostarostka 
Turnova Jana Svobodová.
„Rádi bychom spolupracovali s vybranými fotografy profesionály i amatéry 
na vydání nové fotografické publikace, budeme rádi, když projevíte zájem 
o spolupráci.“
Náhledy fotografií do objemu dat na jednu fotografii 1MB zasílejte do 6. června 
2021 společně s kontakty na e-mail r.vydrova@mu.turnov.cz . 
Více informací získáte také na výše uvedeném
emailu a telefonním čísle 481 366 222.
Fotografie budou používány především pro
publikaci, případně pro kalendář 
a pro propagační účely Turnova jako turisticky
atraktivní destinace.

 * V Galerii Granát prodloužili do 31. května 2021
výstavu tvorby manželů Hany a Zdeňka
Legnerových z Řehnic – Krnska.
Hana Legnerová maluje, Zdeněk Legner, absolvent
SUPŠ v Turnově, je sochařem v kovu. 
Výstava je otevřena v pracovní dny (9 – 12:30 
a 13 – 17 hodin).

geopark český ráj

Dráčov - les Ředice aneb povídání V. Zieglera na květen
Mezi Dráčovem, Morcinovem a Peklovsí na východě a Holenicemi, Jivany 
a Svatým Petrem na západě je les Ředice. Chcete-li ho navštívit, stačí, když 
zajedete do některých z vyjmenovaných míst, a zbytek dojdete pěšky. Ostatně les
je tak blízko, že když opustíte poslední domky obce, jste tam. Součástí lesa 
Ředice je i zřícenina hrádku Kozlov na stejnojmenném vrchu. 

O jeho vzniku není zpráv a pobořen byl v roce 1442 a na jeho místě vzniklo 
hradiště s náspem i hlubokým příkopem, jenže i z toho hradiště se nakonec 
zachovaly jen základy, malý zbytek zdiva / FOTO  a ve skále vytesaný otvor, 
který je dnes zavalen. Les Ředice se rozkládá na svazích vrchů podhorské 
skupiny hory Tábor u Lomnice nad Popelkou. Hora Tábor, stejně jako i další 
vrchy této podhorské skupiny Kámen, Dráčov, Morcinov, Košov a Kozlov, je 
budována melafyry (bazaltová hornina), které vznikly během sopečné činnosti 
v mladších prvohorách (počátkem permu). 



V lese Ředice, na jižním svahu vrchů Dráčov 
a Morcinov, se nacházejí velké balvany melafyrů,
které obsahují velké dutiny po unikajících plynech,
vznikajících při tuhnutí magmatu. Druhotně byly
tyto dutiny vyplněny zajímavou mineralogickou
paragenezí. Vedle křemene a jeho barevných odrůd
a chalcedonů se zde nacházejí velké krystaly kalcitu
a zeolity (stilet, apofylit, heulandit). Za zmínku stojí
i nálezy velkých krystalů načervenalého analcimu,
v dutinách narostlé jednotlivě a o velikosti 
i několika centimetrů. Jsou téměř ideálně vyvinuty
v charakteristických čtyřiadvacetistěnech. 

Jejich nálezy pocházejí z konce třicátých 
let minulého století a jsou vystaveny 
v Muzeu Českého ráje v Turnově. O třicet 
let později jsem tam ještě nacházel menší 
exempláře, tak kolem 10 mm velké, dnes 
je většina melafyrových balvanů překryta 
mechem, ale i tak může mít člověk štěstí. 
Zajímavé a pěkné mohou být také geody 
s ametystem či záhnědou, které se na 
svazích také nacházejí. Svahy Dráčova 
v lese Ředice jsou bezesporu velmi 
zajímavou mineralogickou lokalitou 
Českého ráje a za zhlédnutí stojí. 

I kdybyste tam našli vzácné druhy hub, bezobratlé fauny či slyšeli hlas krkavce 
nebo ořešníka kropenatého, kteří zde hnízdí.

 ○ Václav Ziegler, stránky Geoparku Český ráj



rovensko p. tr.

Kříž, upomínající někdejší smírčí kříže, odhalili v neděli v Rovensku pod Tros-
kami v místech takzvaného Rovenského masakru. Kříž evokuje lidskou postavu 
skloněnou vpřed, je na něm pouze letopočet 1945 a zezadu nápis „nesu břemeno 
viny“.

Autorem pískovcového kříže je sochař, restaurátor a výtvarník Ivan Podobský 
z Křečovic. Kříži požehnala farářka Jednoty bratrské v Rovensku a iniciátorka 
myšlenky vzniku smírčího kříže Hana Jalušková a vysvětil ho rovenský 
katolický farář P. Tomasz Dziedzic. 
Akce se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta Turnova 
Tomáš Hocke, starosta Rovenska Jiřina Bláhová, historik Jan Boris Uhlíř 
a zástupkyně německých evangelíků, farářka Benigma Carstens.

K masakru v Rovensku pod Troskami došlo 10. května 1945. V místní škole 
probíhal soud s členy Wafen SS. Jeden z vězňů však uprchl a zastřelil ruského 
partyzána Ivana Nelipoviče. To vyvolalo v obci hněv a vojáci Rudé armády, ale 
stejně tak místní obyvatelé, začali střílet do německých uprchlíků, kteří se 
přesouvali do okupovaných zón Německa. Masakr si vyžádal 365 obětí na 
životech. Z toho jen 50 bylo vojáků Wehrmachtu, zbytek tvořili civilisté, muži, 
ženy i děti.
Ve městě incident léta připomínal jen malý pomníček s neurčitým nápisem 
Obětem druhé světové války.
Mrtví Němci, pohřbení na poli nad školou, byli v roce 1996 exhumováni. Tehdy 
bylo nalezeno 238 kosterních pozůstatků. Případem se tehdy zaobírala 
i hradecká kriminálka.



Autor kříže Ivan Podobský s Pavlem
Matysem, publicistou, který v roce
1995 zveřejnil první články o této
nesmyslné tragédii a inicioval 
i exhumaci těl a pozdější zájem 
o narovnání vztahů.

Starosta Turnova Tomáš Hocke
s hejtmanem Martinem Půtou

 / Info a snímky Tomáš  Vávra



Oběti rovenského masakru před pohřbením.  Foto archiv Václava Plecháče

Květnové dny v Rovensku;  scr z dokumentu České televize



   turnovsko

SVIJANSKÝ ÚJEZD – Slavnosti svijanského piva ani letos nebudou Pořádající 
Pivovar Svijany a obec Svijanský Újezd jsou po zvážení možných rizik 
v souvislosti s pandemií nuceny je zrušit, stejně jako loni. 

Slavnosti svijanského piva, na 
které se do Svijanského Újezdu 
v červenci už více než třicet let 
sjíždějí tisíce příznivců piva 
a hudby. Naposledy – v roce 2019 – 
se na nich čepovalo patnáct 
různých svijanských piv (za lido-
vou cenu) z celkem 160 píp. 
Na dalších Slavnostech s magickým
pořadovým číslem 33 se ve Svijan-
ském Újezdě sejdeme 16. července 
roku 2022. 

MALÁ SKÁLA – V prostorách sportovního 
areálu u Jizery na Malé Skále vedle 
fotbalového hřiště bylo instalováno nové 18ti 
jamkové minigolfové hřiště pro veřejnost. 
V květnu a v červnu bude otevřeno od pátku 
do neděle od 10:00 - 19:00 hodin, v září 
od 10:00 - 19:00 hodin. 
Přes prázdniny denně od 10:00 - 19:00 hodin.

 / Zdroj: Loužnický zpravodaj

TATOBITY, PŘEPEŘE – V Tatobitech za obecním úřadem byla zřízena Z-BOX 
ZÁSILKOVNA, samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, na které si možno 

nechat doručit své zásilky. 

Box je teď také v Přepeřích, 
v první ulici k parkovišti 
u dětského hřiště a hasičské 
zbrojnice.



   lomnice n. p.

 * Vedení Lomnice chce koupit dům sousedící s radnicí čp. 8, ten, kde se nachází 
obchod Kerbo. 
Město při rekonstrukci radnice v roce 2010 zjistilo, že dům chátrá. Už tehdy 
město oslovilo původního majitele, který ale jednal neurčitě a měl možná 
s nemovitostí jiný záměr. Po nějaké době ho nabídl za10 milionů, což bylo 
pro město nepřijatelné. Tehdejší majitel ale nedávno zemřel, v tuto chvíli vlastní 
nemovitost dědička s trvalým pobytem v Praze 7, se kterou radnice znovu 
vstoupila v jednání. Dům je na strategickém místě, důvodů je mnoho, od případ-
ného rozšíření stávající radnice, až po nabídku prostor pro další nájemce. 



Majitelka nabídla cenu 5 a půl milionu korun, s tím, že radnice může využít 
splátkový kalendář na dva roky, v tomto roce 500 tisíc a v příštím 5 milionů. 
Zastupitelstvo města záměr dům, garáž a pozemky za tuto cenu koupit schválilo 
a uložilo vedení města vytvoření rozpočtového krytí splátkového kalendáře.

Lomnická radnice, vpravo dům čp. 8

  semily

S příchodem letní turistické sezóny budou mít nejen turisté, ale i Semilané 
k dispozici drobnou knížečku, kterou si již brzy budou moci zakoupit 
v Turistickém informačním centru Semily a Městské knihovně. Na téměř 
padesáti stranách publikace s názvem Semily – město příjemné k bytí, si budou 
moci prohlédnout Semily pěkně zblízka a to díky množství fotografií, doplně-
ných krátkými vysvětlujícími texty. Semilan i návštěvník města tu najde řadu 
záchytných bodů, jak se ve městě vyznat, ale i jakousi výzvu, co by neměl 
přehlédnout. 
Jednotlivé oddíly se věnují sochařské výzdobě, kostelům, školám, památným 
i moderním stavbám, kultuře, paměťovým a sportovním institucím. 
Nezapomnělo se na zdravotnictví, sociální služby a ani na krátký výčet podniků. 
Turisté určitě přivítají i zařazení pěti map, které je provedou po populárních 
semilských šlápotách. Dostatečná pozornost v rámci rozsahu publikace je 
věnována Riegrově stezce, Kozákovu a Bozkovským dolomitovým jeskyním. 
K vydání ji připravil kolektiv autorů – Jaroslav Vávra (texty), Eva Buchtová 
(fotografie), Renata Coufalová (grafický návrh) a K. Šromová. 



 ○ Semilské noviny

semilsko

LIBŠTÁT – Libštátští turisté si Vás dovolují pozvat na 13. ročník POCHOD 
OKOLÍM LIBŠTÁTU dne 29. května.
Trasy: 7 km (dětská trasa) – start 8:30-10:00hod.; 20 km – start 8:00-10:00hod.; 
30km start – 6:30-8:00hod.; 85km (za východem slunce na Sněžce) – 
start v pátek 28. 5. 19:00-20:00hod. 
Start všech tras je na hřišti za domem s pečovatelskou službou v Libštátě 
(v Hlíňáku). Startovné: předškolní děti – zadarmo; do 15 let 20,-; ostatní 30,-Kč.

BENEŠOV u SEMIL – Dříve to byla spíše nezbytnost než kratochvíle pro volný 
čas. Březová košťata se vyráběla v mnoha hospodářstvích, v hořením Benešově 
např. u Matěchů, Kousalových, Hlouškových… 
Pan Josef Hloušek v této tradici stále pokračuje. Jak sám říká, možná už 25 let 
vyrábí březová košťata stejným způsobem, jako to dělal již jeho otec. Nedá se 
říci, že by ho to otec přímo učil, spíše to od něho „odkoukal“. 
Dříve se všechny činnosti, zejména v zimě odehrávaly v jedné společné obytné 
místnosti. Výroba koštěte začíná vlastně už na podzim, kdy je potřeba připravit 
vhodný materiál – větve břízy a vrbové proutí. S vlastní výrobou pan Hloušek 
začíná obvykle v novoročním období. Březové větve musí opracovat a připravit 
do menších svazků. Vrbové proutky musí zbavit veškerého vnitřku, pružnou 



kůru pak používá k utahování a tvarování rukojeti koštěte. Při výrobě používá 
jednoduché nástroje jako např. nůž, špic, poříz. K utažení a tvarování rukojeti 
má od stropu zavěšené lano spojené s nášlapnou plochou na podlaze. 
Výroba jednoho koštěte, bez přípravy materiálu, zabere panu Hlouškovi 
nejméně 6 hodin. Ročně vyrobí 30 až 50 košťat, dosud tedy vyrobil více než tisíc 
kusů. Košťata se částečně využijí v hospodářství, část rozdá, v době „před 
koronavirem“ jste mohli narazit na tato košťata i na výstavách v okolí nebo 
na burze. Největší radost panu Hlouškovi udělá, když ví, že jeho výrobek dobře 
slouží! 

 ○ Lenka Nováková, Benešovské noviny

železný brod

V Galeri Vlastimila Rady je momentálně nainstalována výstava Čtyři generace 
Radů, nové objevy, která prezentuje především nově objevené kresby a skeče, 
které se našly v zápisníku Petra Rady, kresby Železného Brodu ze skicáku 
dvanáctiletého Vlastimila Rady a ručně malované rukopisy z mládí, například 
Rukopis Železnobrodský z roku 1917. 

Šárka Radová představuje svojí nejnovější tvorbu, Pravoslav a Jindřiška jsou 
zastoupeni porcelánovými plastikami a reliéfy. „Dle aktuální situace uskuteční-
me komentovanou prohlídku se Šárkou Radovou, při které bude pokřtěna kniha
4GR.“ Ta je již nyní v TIC Železný Brod v prodeji za 550 korun. 



železnobrodsko

PĚNČÍN – KRÁSNÁ – Výstava Obrázek z pouti – Poutě a poutní místa v Pojizeří 
je otevřena v Kittelovu muzeu na Krásné v běžné otvírací době od úterý 
do neděle od 9 do 17 hodin. 
„Už nebudete muset jen nahlížet do našich okének, kam jsme na dlouhou dobu 
přesunuli výstavky a fragmenty z našeho muzea. K vidění jsou opět expozice, 
jako například archeologicko-geologická, bylinná, vodoléčba, Kittelova 
pracovna, ve všech třech výstavních patrech Burku.“

Obec Krásná je jedním z poutních míst. Výstavu připravoval zhruba rok tým 
muzejníků z Muzea Českého ráje v Turnově v čele s paní Vladimírou 
Jakouběovou, avšak vinou pandemických opatření byla k vidění pouhých deset 
dnů. „Jsme nesmírně rádi, že byla přesunuta k nám na Krásnou. V Kittelově 
domě bude výstava k vidění po celý rok, jako hlavní výstava sezony,“ uvedla 
za pořadatele Ludmila Růžička Abrahamová.

V životě vesnických lidí v Pojizeří měly a dodnes mají poutě významné místo. 
Jejich původní význam putování na posvátné místo, spojený s představou 
o nadpřirozeném působení některých lokalit, se v průběhu staletí změnil 
a v lidovém prostředí nabyl již v polovině 19. století jiného významu. Přesto, že 
si poutě jako náboženský akt udržely své místo ve společnosti až do 50. let 
20. století, souběžně s tím nabyly v oslavách v průběhu 20. a 21. století převahu 
světské prvky – taneční zábavy, pouťové atrakce, prodej nejrůznějšího 
pouťového zboží. Tradice poutí se však v některých obcích v Pojizeří udržela 
dodnes – například v Bozkově, Táboře u Lomnice nad Popelkou, Všeni u Tur-
nova, na Krásné v Pěnčíně nebo v Rovensku pod Troskami.

Tyto i další, dnes již zaniklé cíle věřících, přiblíží návštěvníkům úvodní část 
výstavy, která letmo připomene také nejslavnější poutnické lokality v evropském
měřítku, do kterých směřovaly kroky poutníků z našeho regionu, včetně 



například doláneckého písmáka Josefa Dlaska (Vambeřice, Mariazell, Santiago 
de Compostela…). Osvětlíme počátky, historii i bližší okolnosti tohoto 
náboženského a kulturního fenoménu a ukážeme nejen kam, ale také jak 
se na zmíněná místa putovalo a s jakými suvenýry se poutníci navraceli 
(poutnický oděv, kolekce poutnických odznaků, působivé procesní korouhve 
turnovských řemeslnických cechů apod.). 

Ústřední pozici mezi poutními lokalitami v Pojizeří zaujme na výstavě přirozeně
podhorský Bozkov, jehož zázračná madona, nazývaná „Královna hor“, přivádí 
do obce zástupy poutníků prakticky nepřetržitě již od 16. století. Ikonografický 
typ Panny Marie Bozkovské se pak díky této nebývalé oblibě mezi věřícími 
otiskl také na řadě dalších míst v regionu a na výstavě ukážeme nejen tento, ale 
i další zástupce zázračných zobrazení uctívaných v ostatních poutních místech 
napříč regionem. 

Výstava věnovaná poutím a poutním místům v Pojizeří má dvě části. Zatímco 
kurátoři Miroslav Cogan, Michaela Havelková a Lenka Laurynová se věnují 
tomuto významnému fenoménu tradiční lidové zbožnosti obyvatel regionu 
z pohledu kulturně historického vývoje, Vladimíra Jakouběová v druhé části 
výstavy připravila expozici tzv. poutního a pouťového umění, předmětů, které 
v tzakzvaném lidovém nebo zlidovělém výtvarném umění doznaly velmi 
výrazného uplatnění. 

Lidé si je z pouti přinášeli jako dárek nebo jako ochranný magický předmět, 
nebo je na poutních místech zanechávali. Jedná se o různé druhy devocionálií 
a amuletů, jakou jsou růžence, škapulíře, svaté obrázky, podmalby na skle, ale 
i kramářské písně, hračky atp. Návštěvníci na výstavě budou mít možnost 



zhlédnout i různé votivní dary a svěceniny a zároveň se dozvědět, jakou úlohu 
tyto předměty v životě našich předků sehrávaly. 

Na výstavě budou prezentovány i dárky z pouti pro děti – různé druhy hraček, 
ale i pochutiny jako turecký med, perník a cukrkandl. Škála těchto artefaktů je 
velice široká. Jejich výrobou se zabývala celá řada lidí – od samouků, lidových 
řemeslníků, perníkářů až po domácké dělníky, vyučené v dílnách. Kolekce 
vystavených předmětů, sestavená z exponátů ze sbírky turnovského a několika 
dalších muzeí, tak návštěvníkům prostřednictvím vystavených exponátů 
připomene jeden z pozapomenutých projevů lidového a zlidovělého umění 
našich předků.

A na Krásné není jen Kittelův dům, ale jak mne poučila ctěná kolegyně Jana 
Matěásková v Loužnickém zpravodaji, k areálu neodmyslitelně patří i studánka 
sv. Josefa. Pramen nese letopočet k roku 1737. Její léčivé účinky jsou popsány 
v řadě kittelovských pověstí. Voda ze studánky sloužila nejen k vodoléčbě, 
kterou Kittel využíval už v 18. století, dávno před Kneipem i dr. Priessnitzem. 
Dříve se tradovalo, že voda svým složením odpovídá vodě v Jáchymovských 
lázních, tehdy módních i u císařského dvora, a to včetně nízké radioaktivity. 
Moderní rozbory sice prokázaly naprosto mimořádnou kvalitu místní vody, 
která je svým složením velice vhodná pro každodenní pití, ale radioaktivita 
nebyla prokázána. Dodnes si sem jezdí lidé pro vodu, někdo pro zázračnou, jiný 
pro léčivou, další pak pro výbornou, čistou a pramenitou. 
Původně otevřenou studánku nechal zastřešit a stavebně upravit Johann 
Christoph Juppe, další z Kittelových vděčných pacientů a dnes je nad vchodem 
plastika Panny Marie. Studánka sv. Josefa je nejznámější ze šestice 
dochovaných historických zdrojů vody v okolí Burku a kostela.



   mnichovo hradiště

   Rok pandemie na státním zámku   
   Mnichovo Hradiště a naše plány do budoucna   

Pandemie v loňském roce ovlivnila celkové dění, jako všude jinde, také 
na státním zámku Mnichovo Hradiště. 

Ne nadarmo se však říká tomuto prostoru „Ostrov sv. Anny“, neboť proběhl 
velmi úspěšně projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických 
rodů 2020 – Valdštejnové: Lvi ve službách císařů (Valdštejnský rok), 
a to za podpory Ministerstva kultury. 

Měli jsme, navzdory otevření zámku pozdrženého o dva měsíce, velmi vysokou 
návštěvnost a ve finančních výdělcích jsme předčili i roky minulé. Díky tomuto 

projektu se podařilo zrestaurovat za téměř 
tři čtvrtě milionu korun pětici portrétů 
významných představitelů hraběcího rodu 
Valdštejnů – Jana Bedřicha z Valdštejna, 
pražského arcibiskupa a zakladatele 
zámecké knihovny, Ferdinanda Arnošta 
z Valdštejna, významného diplomata 
třicetileté války, Arnošta Josefa z Vald-
štejna, hlavního donátora stavby kapucín-
ského kláštera a přestavby areálu zámku 
na konci 17. století, Kristiána z Valdštejna, 
hostitele setkání panovníků sv. Aliance, 
jeden portrét významného člena rodu 
Kouniců, hraběte Michaela Kounice, 
přímého potomka Albrechta z Valdštejna, 
a apotheózu (oslavnou kazetu s vystřihován-
kami) na paměť významných členů rodu 
Valdštejnů. 

Všech sedm nově zrestaurovaných předmětů
bude možné letos vidět 
na I. a II. návštěvnickém okruhu. 

Nově byla v pokladně zámku otevřena výstava Valdštejnské muzeum aneb 110 let 
prezentace valdštejnských sbírek na zámku Mnichovo Hradiště, která bude volně 
přístupná v návštěvnické sezóně. 
V kapli sv. Anny byla rozšířena výstava Poslední odpočinek Albrechta z 
Valdštejna o další prostor s názvem Paměť rodu přetrvá. Zde se dozvíte více o 
posledním odpočinku dalších významných členů hraběcího rodu Valdštejnů jako
například o Kristiánovi z Valdštejna, hostiteli setkání panovníků sv. Aliance, 
který je pohřben v podzemí kaple sv. Anny, nedaleko Albrechta z Valdštejna.

 ○ Soňa Švábová, správce depozitáře, NPÚ – Státní zámek Mn. Hradiště; Kamelot



jičín

Jičínské zastupitelstvo chce postavit lavičku Václava Havla, informoval Jičínský 
deník. Město ale neví, kam lavičku postavit, zda ji financovat z rozpočtu, nebo 
veřejné sbírky (může stát až 350 tisíc) a jistý není ani souhlas Dagmar Havlové.

   Co si představit pod pojmem paměťová instituce?    
   Kupříkladu jičínskou knihovnu    

Ta totiž sbírá a archivuje nejrůznější tiskoviny, které se vztahují k našemu 
regionu. Jednotlivá čísla časopisů shromažďuje a vytváří tak sbírku dokumentů,
které se uchovávají a slouží jako zdroje informací o kulturních a dalších 
významných událostech na místní i národní úrovni. Knihovna takto postupuje 
už od roku 1990, kdy obce začaly ve velkém vydávat nejrůznější sborníky 
a místní zpravodaje. Mimochodem, archivují i Trosečníka – pozn. f.
Ovšem v archivních krabicích knihovního skladu by se našly i starší poklady, 
noviny z dob totality nebo dokonce z první republiky. Příkladem může být 
časopis Od Ještěda k Troskám, který vycházel v letech 1922 – 1938. V roce 1994 
navázal a znovu vychází. 
Nejstarším regionálním časopisem, který knihovna uchovává v komplexní řadě, 
je Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. V roce 2021 vychází 58. ročník. 

S vývojem výpočetní techniky se vyvíjí i zpracování databází článků 
z regionálních tisků. Díky počítačovým záznamům se informace o článcích 
snadněji a rychleji vyhledávají. Do virtuálního prostoru vstupují i mnohé 
regionální časopisy. Řada obcí je vydává jak v tištěné, tak v digitální formě. 
Jejich seznam uvádí knihovna v databázi Regionální zpravodaje: 
https://knihovna.jicin.cz/regionalnizpravodaje/. 

Výhodou digitálních záznamů je, že se jedná o plnotextové zápisy. Do knihovny 
není třeba pro kopii tištěného textu chodit. V této databázi čtenáři naleznou 
elektronické i zdigitalizované časopisy. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nezapomíná ani na významné regionální 
osobnosti. Pravidelně doplňuje a aktualizuje databázi osobností, které měly nebo
mají k regionu Jičínska vztah. Databázi naleznete na webových stránkách 
knihovny: https://knihovna.jicin.cz/regionalni-osobnosti/. 
Každý měsíc jsou vybírány významné osobnosti regionu. Připomíná se jejich 
výročí narození i úmrtí. Současně se stávají součástí této databáze. V databázi 
lze vyhledávat abecedně podle příjmení osobnosti. Tato databáze obsahuje víc 
než 400 záznamů. Čtenář jičínské knihovny může informace o významných 
osobnostech vyhledávat i v online katalogu. Do rozšířeného hledání zadá 
jednotlivou osobnost, uvidí bibliografický záznam, kde zjistí základní 
životopisné údaje. Osobnosti jičínského regionu jsou součástí těchto záznamů. 
Databáze autorit čítá skoro 119  tisíc záznamů včetně odkazů, regionální 
osobnosti představují víc než 3600 záznamů. 

 ○ Lenka Dědečková, Jičínský zpravodaj



   Jičínsko očima výtvarníků.   
   Výstava vykouzlí atmosféru dávno zašlých časů   

Výstava v jičínském zámku, kterou otevřelo Regionální muzeum a galerie 
v Jičíně, představí práce Cyrila Boudy, Jindřicha Procházky, Františka Kavána,
Josefa Váchala nebo Anny Mackové. 
U vstupu do výstavy je veduta Jičína od Josefa Sikory z roku 1756.  
Výstava potrvá do 6. června, je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

   novopacko

Po pětiměsíční pauze v sobotu otevřel své dveře veřejnosti Suchardův dům 
v Nové Pace. Návštěvníky muzea přivítala výstava obrazů novopackého 
krajináře Vlastimila Mužíčka. Olejomalby si mohou příchozí prohlédnout 
do 13. června, informoval Jičínský deník.

   hořice

 * Kvůli hustému provozu do Krkonoš bude v Hořicích sídlit dálniční policie
V následujících měsících vznikne v Hořicích na Jičínsku nové oddělení dálniční 
policie. Policisté tak reagují na frekventovanou dopravu především na silnicích 
I/35 z Hradce Králové a I/16, která je hlavní dopravní tepnou do Krkonoš. 
Na novém dálničním oddělení by mělo zprvu vykonávat službu 18 policistů, 
uvedl Jičínský deník.



 * Na pultech obvyklých prodejců se objevilo nové, jarní číslo vlastivědné 
čítanky Pod Zvičinou, která, jako vždy přináší hromadu zajímavého čtení. 
K letošnímu významnému 140. výročí založení hudebního spolku Dalibor vychá-
zí už druhé pokračování seriálu, připraveného na základě spolkových kronik.
Do sekce Významná výročí přicházejí ještě další dva články, věnované 
významným hořickým osobnostem, učiteli 
a vlastivědnému pracovníku Bohumilu 
Jahelko-vi a tiskaři Františku Erbertovi.
Seriál z pamětí bývalého hořického starosty
Augustina Erbana pokračuje jeho závěrečnou
částí, která popisuje rodinný výlet na Krkonoše,
především dobrodružnou noc na Sněžce v roce
1886.
Článek Zvičina a Podzvičinsko z pera Karla
Václava Raise pokračuje svou druhou částí,
která nás zavede nejen na Zvičinu a na Pecku,
ale i do dalších obcí našeho regionu před 100 lety. Je opět doplněn 
půvabnými kresbami Oskara Teimera.
Milovníky přírody jistě potěší článek o pseudokrasové jeskyni Skrýše 
na Libotovském hřbetu.
V tomto čísle Pod Zvičinou začíná nový seriál o raných českých dějinách, 
věnovaný tentokrát kmeni Charvátů.
Studentská práce o historii vsi Obora pokračuje svou druhou částí.
Pro čtenáře je připraven malý dárek v podobě rejstříku všech článků od roku 
1996, kdy vydávání časopisu převzalo gymnázium. Najdete ho na webových 
stránkách naší školy www.zaghorice.cz pod odkazem Veřejnost (rejstřík článků). 
Pokud narazíte na článek, který Vás zajímá, kontaktujte redaktory Ing. Tomáše 
Horáka (horak@gozhorice.cz) nebo PhDr. Jana Tomíčka (tomicek@gozhorice.cz).

 ○ Tomáš Horák, GOZ Hořice

sobotka

Galerie Na schodech při Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce zve 
na výstavu digitálních fotografií Jitky Pírkové 
Valdštejnské téma.  
Výstava je přístupná v otvíracích hodinách
knihovny do 25. června.

jablonecko

JANOV nad NISOU – Třípodlažní, více než sto let
starou hasičskou věž v Hraničné, části Janova,
chce zbourat její majitel. Nabízí ji k rozebrání,
zájemci si mohou odnést cihly nebo trámy, chce



totiž na jejím místě stavět dům. Plánovaná demolice budí rozruch, znalci 
i místní jsou proti.Věž by se také mohla rozebrat a přesunout, třeba do Muzea 
hasičské techniky v Chrastavě, informovalo liberecké vydání serveru idnes.cz .

tanvaldsko

HARRACHOV – Momentálně 
dochází k venkovním úpravám 
kolem kaple sv. Alžběty, oznámil 
Harrachovský zpravodaj. Práce byly
zahájeny brigádou v polovině dubna.

Místní údržba odstranila padající 
kovové konstrukce plotu a částečně 
rozebrala pískovcové sloupy, které 
už také byly okolí nebezpečné. Nyní 
budou probíhat odborné práce, 
rekonstrukce kovových součástí 
oplocení a pískovcových základů. 

Začátkem května proběhlo umytí 
unikátního skleněného zvonu a na-
svícení kaple sv. Alžběty zvenku. 
Na závěr budou okolo kaple osázeny 
ještě nové okrasné porosty a ke kapli
přibudou odpočinkové lavičky. 
Uvažuje se o celkovém zpřístupnění 
kaple tak, aby se návštěvníci mohli 
více přiblížit k historickému skleně-
nému oltáři, který je jediný na světě. 
Už od začátku roku probíhá účelová 

sbírka na pokrytí právě těchto prací, na rekonstrukci a vybavení vnitřních 
a vnějších prostor kaple sv. Alžběty, a to včetně jejího okolí. Jsou propočteny 
na téměř 500 tisíc korun. Nyní je na transparentním účtu asi 68 tisíc korun.  
Kdo chce na rekonstrukci kaple přispět, může na účet 030031-1263085389/0800.

Kaple svaté Alžběty je kaple v Harrachově, místní části Nový Svět. 
Vlastníkem kaple je město. Kaple z přitesaného lomového kamene je vystavěna 
v novogotickém slohu, má bohatě zdobená vitrážová okna z roku 1901. Nad pís-
kovcovým, výrazně předsunutým portálem je reliéf patronky kaple sv. Alžběty
 a znak rodu Harrachů – tři paví pera. Vysokou jehlancovou střechu zdobí tři 
vikýře a lucerna s unikátním funkčním skleněným zvonem (vysokým půl metru 
a vážícím 10 kilogramů) se srdcem ze dřeva potaženého kůží, který ve zdejší 
sklárně v roce 1916 odlil Julius Klinger, a oltář s benátskými zrcadly. Kdysi se 
zvon z dílny harrachovských sklářských mistrů rozezníval při narození nebo 
úmrtí chlapce ze sklářské rodiny, dnes je slyšet například při svatbách.

 / Zdroje: Harrachovský zpravodaj, Wikipedie;  foto: kostely.cz



li  b  erec     

Oblastní galerie v Liberci uchystala nové výstavy. Na jedné budou litografie 
rakouského výtvarníka Oskara Kokoschky a dalších umělců a na druhé 
keramické sochy Francouze Baptista Charneuxa, finalisty Ceny Jindřicha 
Chalupeckého z roku 2019. Začne i výstava slovenských umělců z kolektivu 
APART v zastoupení tvůrčí trojice Denis Kozerawski, Peter Sit a Andrej 
Žabkay, zároveň byla prodloužena výstava obrazů Davida Hanvalda, která 
začala už loni.

Tématem výstavy Oskar Kokoschka 
a blízké tváře jsou možnosti zachycení
tváře kresbou, hlavně jejího výrazu. 
Na výstavě jsou litografie rakouského
výtvarníka z 20. století a dalších umělců
jemu stylově blízkých. 
Oskar Kokoschka, který v ostré výrazné
kresbě zachycuje známé i méně známé
osobnosti, se soustředí na prožitky, gesta
i komplexní charakter jedince. Nebojící
se nadsázky. Vystihuje výrazné rysy
tváře, povahu člověka i konkrétní osobní
prožitek jakým je například poslech
hudby. Používá prostředky, které jsou
v moderním umění nadčasové. 

Vystavena budou díla z fondu Oblastní 
galerie Liberec (August Brömse ad.), 
fondu Západočeské galerie v Plzni 
(litografie Oskara Kokoschky), Národní
galerie v Praze (litografie Oskara 
Koksochky a Käthe Kollwitz), 
Památníku národního písemnictví 
(litografie Emila Orlika) a díla 
současných umělců.V grafickém 
kabinetu budou jejich díla do 5. září.
Ještě o 14 dnů déle potrvá výstava 
francouzského vizuálního umělce v sále 
ve druhém patře. Baptist Charneux pro
výstavu v galerii vytvořil sérii 
keramických soch volně inspirovaných 
básněmi Clauda Cahuna z roku 1930.

Portrét Maxe Reinhardta



Liberecká hospůdka Březová alej neboli Bříza, fungující od roku 1874, už nebude
znovu otevřena. Mají tu vzniknout byty. Info a foto Liberecká drbna

   za humny

MLADÁ BOLESLAV – Letecké
muzeum Metoděje Vlacha se otevřelo
veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit
na novinku, do muzea totiž v dubnu
přibyl nový exponát – model
historického dopravního hydroplánu
Saro Cloud. 
Ten ze dřeva zhotovil pan Jan Hlinák 
a bezplatně ho zapůjčil pro vystavení



v mladoboleslavském leteckém muzeu. Originál, který létal mezi válkami, se 
nezachoval celý, ale jen větší část jeho trupu, která je vystavěna ve vojenském 
muzeu v Praze ve Kbelích. Model je postaven v měřítku 1:39 a je umístěn 
ve vitríně na galerii v prvním patře leteckého muzea. 

MLADÁ BOLESLAV – Účinné zabezpečení kol nabízí jejich majitelům město 
Mladá Boleslav. Systém začalo město provozovat prostřednictvím odboru 
prevence a bezpečnosti kultury ve zkušebním režimu od srpna 2020. O novou 
službu je velký zájem.
Vlastníci kol v Mladé Boleslavi mohou získat jejich jedinečné DNA označení. 
Bicykly současně město zanese do speciálního registru. Ve spojení s rozsáhlou 
mezinárodní databází chráněných předmětů přestavuje forenzní značení silný 
nástroj při ochraně majetku, ale i při jeho případné jednoznačné identifikaci 
v případě odcizení.
„Obyvatelé Mladé Boleslavi si mohou jízdní kolo zdarma nechat označit 
unikátní technologií mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA. Kolo tak 
získá svoji identitu a označení o ochraně by mělo navíc dát nenechavci jasný 
signál, že tohle kolo má město i policisté v databázi a vůbec nebude lehké si ho 
přivlastnit nebo případně prodat,“ představil výhody projektu vedoucí odboru 
bezpečnosti a prevence kriminality Vladislav Král.

MLADOBOLESLAVSKO / LIBERECKO – Do svého osmačtyřicátého 
pokračování vstupuje populární Rally Bohemia, letošní ročník populární soutěže
se uskuteční v termínu 8. až 11. července. 
Rally Bohemia se koná tradičně v první polovině července a tratě rychlostních 
zkoušek zavedou posádky opět do Středočeského a Libereckého kraje. 

Rally Bohemia je proslulá unikátními
a technicky náročnými rychlostními
zkouškami a pořadatelé neúnavně
vyhledávají nové lokality. Snaží se
obměňovat některé pasáže nebo celé
rychlostní zkoušky. 
„Pro letošní rok jsou připraveny opět
velmi náročné rychlostní zkoušky 
na Liberecku, kde se uskuteční první
etapa soutěže. V neděli se závodníci
vrátí na Boleslavsko a tady se
posádky mohou těšit na převážně
nové erzety,“ odhaluje formát podniku ředitel rally Petr Pavlát.
„V pátek se přesuneme do areálu Autodromu v Sosnové, kde se uskuteční 
shakedown a odpolední show. Věřím, že se diváci opět budou moci setkat s jezdci
osobně, tak jak to mají nejraději. V následujících dvou etapách čeká posádky 
soudobých vozidel sto šedesát kilometrů rychlostních zkoušek, historici odjedou 
sto čtyřicet ostrých kilometrů a legendy ještě o šestnáct méně.“ 
Pro servisní zázemí soutěže bude znovu využit rozlehlý areál letiště 
v Hoškovicích.



MIMOŇ – Pozvánka do Městského muzea v Mimoni připravilo dvě výstavy 
místních výtvarnic, Lenky Proboštové a Lenky Vránové. Obě výstavy budou 
prodejní a možno je navštívit do 13. června.

NOVÝ BOR – Kreslířka, grafička, ilustrátorka, pedagožka a malířka Inge 
Kosková vystavuje v Městském kině v Novém Boru své kresby. V její tvorbě se 
prolíná evropská humanistická tradice s hlubokým zájmem o východní filosofii. 
Inge Kosková se zapsala mezi nejvýznamnější představitele fenoménu 
olomoucké kresby. Působila na tamější pedagogické fakultě na katedře výtvarné 
výchovy, dále jako grafička v tiskárně, učila v Lidové škole umění a po revoluci 
vedla na fakultě experimentální kresbu. Výstavu v Městském kině můžete 
zhlédnout od května do konce srpna. 

VRCHLABÍ – Dvanáctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku v první polovině dubna 
začalo stavět krytý bazén za 188 milionů korun (bez daně). Stavbaři 
ze společnosti Metrostav DIZ mají dílo postavit do konce října roku 2022. 
Bazén, o jehož stavbě se v podkrkonošském městě mluvilo skoro 40 let, vyroste 
na okraji Vrchlabí v areálu Vejsplachy / FOTO . Bude u rybníka Kačák, který 
město před čtyřmi lety
přebudovalo na přírodní
koupaliště. V areálu
Vejsplachy město již před
šesti lety otevřelo nákla-
dem 120 milionů korun
sportovní areál o rozloze
přes sedm hektarů se
třemi hřišti pro fotbal,
atletiku a další sporty.
Jsou tam i uměle zasněžo-
vané běžecké tratě. 
Součástí akvaparku,
který bude z větší části
zapuštěný do země,
budou plavecký bazén se čtyřmi dráhami o délce 25 metrů, cvičný bazén, 
relaxační bazén, vířivky, venkovní tobogan a další atrakce.

 ○ archiweb – ČTK,  foto PULS

   náš jubilant 

Kulaté jubileum slavných architektů V letošním roce si připomínáme životní 
výročí dvou významných jabloneckých architektů Josefa Zascheho a Roberta 
Hemmricha. Oba se narodili před 150 lety v Jablonci nad Nisou – Josef Zasche 
9. listopadu a Robert Hemmrich 1. května roku 1871. Zpočátku se jejich životní 
osudy odvíjely velmi podobně. Znali se už od dětství a ještě více se jejich cesty 
propojily, když oba v roce 1885 začali studovat ve stavebním oddělení Státní 



průmyslové školy v Liberci. Studia úspěšně dokončili 
a poté už se vydali každý jiným směrem. 
Josef Zasche  / FOTO vlevo  zamířil na výtvarnou
akademii do Vídně a na konci 19. století natrvalo
zakotvil v Praze. Robert Hemmrich / FOTO vpravo  
se nejprve vydal do ciziny získat potřebné praktické
zkušenosti a po složení stavitelské zkoušky začal svoji

kariéru architekta v Liberci.
Díky svému talentu a píli se oba
stali úspěšnými architekty. Josef
Zasche měl svůj ateliér v centru
Prahy, kde vyprojektoval řadu
významných budov, ale nikdy nepřestal být příslušníkem
rodné obce a ponechal si zde i domek po rodičích v Křížo-
vé ulici č. p. 164. Robert Hemmrich se Jablonci nad Nisou
nikdy na dlouho nevzdálil a byl s ním spojený jako 
málokdo. Ateliér měl v otcově domě ve Vídeňské, dnes 
Pražské ulici 12. Josef Zasche již na začátku své kariéry 
navrhl jeden z nejkrásnějších secesních kostelů ve střední 
Evropě, stavbu, kterou se dnes může Jablonec nad Nisou 
právem pyšnit. / FOTO 1  Dominantou a symbolem města 

je pak druhý z jeho kostelů, nový římskokatolický na Horním náměstí. / FOTO 2
Byl zbudovaný o 30 let později, v době, kdy už se Zascheho úspěšná tvůrčí dráha
začala uzavírat. 

Výjimečnost Roberta Hemmri-
cha spočívá v tom, že v Jablonci 
nad Nisou navrhl několik stovek 
staveb a svým architektonickým 
rukopisem vtiskl městu osobitý 
charakter. Navrhoval městské 
lázně / FOTO 4 , školy, obytné 
a exportní domy, vily, průmyslo-
vé objekty i rozhledny. Jelikož 
úspěšného kolegu napodobovali 
další jablonečtí architekti a sta-
vitelé, vznikly celé části města 
ztvárněné v Hemmrichovském 
stylu. Na konci svých plodných 
životů se Zasche i Hemmrich 
dočkali velkého zklamání 
a pocitu, že jejich celoživotní 
snažení skončilo v troskách. 
Z pečlivě spravovaných ateliérů 
nezbylo nic. Na dlouhý čas 
upadli v zapomnění i ti, kteří 
v nich po mnoho let navrhovali 



stavby, z nichž se najednou stala bezejmenná díla. 
Robert Hemmrich zemřel v Jablonci nad Nisou 15. dubna 1946, Josef Zasche 
11. října 1957 ve vesnici Schackensleben u Magdeburku. Muselo uplynout 
několik desítek roků, aby se s návratem historické paměti vrátila do povědomí 
odborné i laické veřejnosti i jména dvou architektů, kteří v průběhu první 
poloviny 20. století zásadním způsobem ovlivnili stavební podobu svého rodného
města.                                                    Jägerova vila v Jablonci, 1907, realizace 1912



 ○ Jan Strnad, Městská galerie MY, Jablonecký měsíčník;  foto:Jablonec /// Gablonz, 
Jablonecký měsíčník, SOkA Jablonec n/N (Hemmrich); EP2 (Zasche)

   došlo po uzávěrce 

SEMILY – Ministerstvo kultury podpořilo projekt semilského muzea Prezentace
sbírkových předmětů prostřednictvím virtuální výstavy Bílá místa konce války a to 
částkou 52,5 tisíce korun. Díky tomu budeme moci s podporou profesionální 
firmy přistoupit k vytvoření atraktivní 3D prohlídky výstavy mapující 
německou utajovanou
válečnou výrobu
v Semilech a okolí. 
I s ohledem na
neustálé zavírání
muzeí tak bude tento
výstavní projekt
k dispozici zájemcům
o válečnou historii i po jeho reinstalaci. Virtuální prohlídka výstavou by měla 
být ke shlédnutí mimo jiné i na našich webových stránkách od září letošního 
roku. Samotnou výstavu jsme nakonec prodloužili až do 25. července.
Významným úspěchem a dobrou zprávou pro nás je i to, že dokumentární film 
Bílá místa konce války 1944-5, který jsme v režii Jana Chlebouna podle scénáře 
Tomáše Chvátala loni vytvořili, byl letos v květnu licencován Českou televizí, 
a tak ho minimálně v následujících třech letech uvidí tisíce televizních diváků. 
 ○ Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerii Semily



hrdý okýnko              

   sorry
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