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Kamenářský dům
ožije dílnami

Podzimní a předvánoční
nabídka - více na str. 2

Veličenstvo v Turnově

Více o návštěvě císaře
v našem městě na str. 3

Hníkův Ventrikulín
na všechny neduhy

TURNOV V LETECH 1785 – 2020 ANEB PROMĚNY MĚSTA
Ve čtvrtek 13. října bude ve
výstavním sále muzea zahájena
výstava o stavební historii Turnova. Zájemci o tuto výstavu si
mohou do konce roku prohlédnout
obrazový materiál představující stavební vývoj našeho města
od konce osmnáctého století po
počátek století jedenadvacátého.
Představeny budou proměny nejen
významných staveb v Turnově, ale
i celých ulic či městských částí. Na
nerealizovaných projektech si bude
moci návštěvník také představit,
jak mohl Turnov vypadat, kdyby...
Představeny budou i projekty
plánované - proto to časové ohraničení výstavy rokem 2020. Snad
návštěvníky bude zajímat nejen,
jak Turnov vypadal před 100 – 200
lety, ale podívají se na město doby
poměrně nedávné. Lidé rychle
zapomínají na věci, které je denně obklopovaly, a tak neuvěřitelně
rychle mizí – poslední dobou stále

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Více o unikátním léku ze
zdejší lékárny na str. 7

Ohlédnutí a pozvánky

Pozvánky na podzimní
a zimní výstavy a akce
najdete na str. 8

Na úspěch kroužků, které probíhaly v muzeu v minulém školním
roce, naváže nová nabídka kroužků
s názvy Devatero řemesel a Malý
muzejník. Druhý ročník Malého
muzejníka je opět určen dětem
od 8 do 12 let, které se zajímají
o archeologii, sbírají kameny a baví
je zkoumat svět okolo sebe a přemýšlet o jeho minulých i současných podobách.
Kroužek Devatero řemesel usiluje o zachování umu pověstných
„zlatých českých ručiček“. Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí
s devíti tradičními řemesly, a to za
účasti muzejního lektora, pracovníků muzea a kvaliﬁkovaných řemeslníků. Tento kroužek bude mít dva
souběžné cykly – jeden pro děti
a druhý pro dospělé a seniory. -ak-

Model města představí i původní podobu domu U Bažanta, což je současné sídlo Muzea Českého ráje.
rychleji. Za pár let si lidé už ani
nevybaví, jak vedly původní cesty
např. na Vesecko (před vybudováním průtahu města), jak byla řešena
situace u hruštického kostela, kde
v dnešních dnech vyrostl nový kru-

hový objezd se zcela novou silnicí
vedoucí na Zelenou cestu apod.
Proto snad není od věci podívat se
i na Turnov 70. a 80. let a znovu si
ta „stará“ místa připomenout.
Pokračování na str. 2

VÁNOČNÍ CUKROVÁNÍ:
CUKR, MED A ČOKOLÁDA
Věděli jste, že první kostkový
cukr v roce 1841 vyrobil Jakub
K. Rad v cukrovaru Dačice na Moravě? Že v 17. a 18. století se čokoláda
prodávala v lékárnách a věřilo se,
že je lékem na různé nemoci? Podle
lékařů prodlužovala život, působila
proti nespavosti, pročišťovala krev
a snižovala horečky. Dnes už víme
jistě, že hořká čokoláda má pozitivní vliv na výšku krevního tlaku
a diabetes. Po konzumaci tmavé
čokolády je organizmus člověka
schopen lépe odbourat cukr. Má
rovněž omlazující efekt.
Tyto a ještě mnohé další zajímavosti o medu, cukru a čokoládě
v nejrůznějších podobách se dozvíte na výstavě, kterou pro vás na
podzimní sychravé dny připravuje-

me. Výstava vzniká ve spolupráci
s Muzeem v Bruntále a Krkonošským muzeem v Jilemnici. Poučí
o možných druzích cukru a medu,
výrobě cukrových homolí a melasy. Nabídne informace o výrobě
Pokračování na str. 2
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„Od svatého Martina do Tří králů“

Pod tímto názvem připravujeme tradiční
vánoční výstavu v expozici Dlaskova statku
v Dolánkách. Výstava návštěvníkům přiblíží obyčejový cyklus adventního a vánočního
období s ukázkami zvykoslovných předmětů
a postav spojených s tradičními obchůzkami
a koledami. Na výstavě nebudou chybět ukázky
příprav vánočních svátků, pohoštění pro hosty
i tradiční pokrmy adventní a vánoční kuchyně našich babiček a prababiček. Výstava bude
zahájena 1. prosince. Upozorňujeme návštěvníky, že statek bude od 15. října do 30. listopadu
uzavřen. Vánoční atmosféru na statku můžete
čerpat od 1. prosince do konce roku (s přestávkou 24. - 27. 12.).
-vj-

Novinky v mineralogické expozici
Během srpna proběhly v expozici mineralogie a geologie úpravy, které měly za cíl
ji doplnit a oživit. Expozice byla obohacena
o nové česko-anglické panely, které seznamují
například s planetami sluneční soustavy, s deskovou tektonikou, historií planety Země a také
s tajemstvím vzniku achátů a sopek. Další texty
seznamují s obdobím křídové záplavy nynějšího území Českého ráje. Rekonstrukce života
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VÁNOČNÍ CUKROVÁNÍ – CUKR, MED A ČOKOLÁDA
Dokončení ze str. 1
čokolády, její druhové pestrosti, k vidění budou
historické formy na čokoládu, půvabné staré
obaly i nostalgii vyvolávající reklamní materiály tradičních výrobců čokolády a cukrovinek.
Pozveme vás také do malebné cukrárny a ke
slavnostně prostřenému stolu plnému sladkých
dobrot. Užasnete nad umem cukrářů, kteří pro
výstavu vykouzlí dech beroucí čokoládové
kreace, nebude samozřejmě chybět ani vánoční cukroví a vánočně laděná čokoládová díla.
Neodbytnou chuť na čokoládu, kterou si pravděpodobně z výstavy budete odnášet, můžete
ukojit v muzejní prodejně, která nabídne netradiční druhy čokolád a čokoládových výrobků.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 10. listopadu od 16.30 hodin a přístupná bude do konce
ledna roku 2012.
Ve čtvrtek 17. listopadu si do Kamenářského domu můžete přijít vyzkoušet čokoládovou
kosmetiku.
Jana Svobodová

KAMENÁŘSKÝ DŮM OŽIJE DÍLNAMI
Podzimní nabídka dílen v Kamenářském domě je
přebohatá. Pro širokou veřejnost připravujeme dílny
čokoládové (17. 11.) a vánoční zvykoslovné (10. a 11.
12.). Čokoládová dílna nabídne čokoládovou kosmetiku pro dámy a výrobu čokoládových ﬁgurek pro všechny mlsné jazýčky. V dílně zvykoslovné vás lektorka
naučí vyrábět tradiční vánoční dekorace, jakými jsou
vrkoče či muší ráje, a ani v této dílně nebudou chybět
čokoládové ﬁgurky. Vstupné na dílny je symbolických
20 Kč a přijít můžete bez předchozího objednání.
Kamenářský dům nabízí i bohatý program dílen
pro školy. Od září do prosince proběhne šest výtvarných dílen, které nabídnou například
výuku zpracování ovčí vlny a plstění, výrobu čokoládových ﬁgurek a tradičních vánočních
ozdob nebo dílnu, ve které budou děti pod vedením mistra lidového řemesla Zdeňka Bukáčka
vyrábět dřevěné hračky. Školní dílny jsou přístupné pouze školním třídám po předchozím
objednání.
V příštím čísle časopisu vám přineseme reportáž o průběhu těchto dílen.
-ak-
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v křídovém moři vznikly ve spolupráci turnovské malířky Vlasty Matoušové s naším předním
paleontologem Václavem Zieglerem.
V expozici se objevily i nové kameny, které
obohatily naše sbírky. Mezi nimi je mimořádný turmalín z Brazílie, který patří mezi nejlepší ukázky svého druhu u nás. Představuje ho
srostlice dvou oboustranně ukončených krystalů. K dalším nově vystaveným minerálům patří
drúza živců a záhněd z uralské Murzinky (viz
foto), krystaly hnědého andraditu a velký krystal almandinu z Alp. K mimořádným ukázkám
patří i lebníkovitý hematit z Hradiště u Kadaně,
který byl v minulosti používán i k výrobě broušených kamenů do pánských prstenů.
Tomáš Řídkošil

Dokončení ze str. 1
Pozornost návštěvníků určitě vyvolá i model
města o rozměrech cca 250 x 100 cm, který
představuje Turnov k roku 1785. K tomuto roku
známe přesný počet domů a tím pádem i pravděpodobnou velikost města. Každý si tak může udělat jasnou představu o rozloze města na konci 18.
století a porovnat ji s dnešním stavem. Samotný

model bude pro řadu návštěvníků jistě výstižnější
než jakýkoli text.
Výstava, která je doplněna o připomínku
významné turnovské tiskárny Müller a spol., od
jejíhož založení uplynulo v letošním roce 100 let,
bude ve výstavním sále muzea k vidění do 31.
prosince 2011.
David Marek
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PRVNÍ A JEDINÁ FOTOGRAFIE KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
31. října uplyne 190 let od narození Karla Havlíčka Borovského.
A ačkoliv to není příliš známé,

Krtička stýkal s mnoha českými
osobnostmi, mezi které patřil i Karel Havlíček. A právě daquerrotyp
Havlíčka, který Krtička pořídil,
se stal jediným „opravdovým“
dokladem podoby významného českého básníka, spisovatele
a novináře. Podle něj pak byly
malovány další portréty nebo třeba vydávány poštovní známky.
Antonín Krtička se narodil v roce 1819 v tkalcovské rodině. Bratr
Jan byl vyhlášeným kapelníkem
Národní obrany turnovské, druhý
bratr Josef byl malířem a působil

v Americe. Antonín u něj pobýval
asi 5 let, ale poté se vrátil do Turnova a v Krajířově ulici si otevřel
svůj ateliér – první v Turnově.
Zemřel v roce 1901.
Turnov je malé město, a tak
se nám osudy jeho jednotlivých
obyvatel pěkně propojují. Antonín Krtička se oženil s Ludmilou
Votrubcovou, mlynářskou dcerou
a tetou budoucího malíře Miloše
Votrubce. Jeho synovec Vilém si
pak vzal za ženu dceru sedláka
Josefa Dlaska.
Alžběta Kulíšková

Logo ateliéru.
pojí ho s Turnovem malá, nicméně významná skutečnost.
Jeho první a zřejmě jedinou
fotograﬁi (žil v době, kdy se fotograﬁe teprve rodila) pořídil turnovský fotograf Antonín Krtička
na konci 40. let 19. století. Antonín Krtička se v Turnově narodil
a měl zde dlouhá léta i svůj fotograﬁcký ateliér.
K nově zrozenému fotograﬁckému řemeslu ale přičichl v Praze, kde se učil u zakladatele české
fotograﬁe Josefa Božetěcha Klemense. Díky němu se Antonín

Havlíčkův fotoportrét.

Antonín Krtička.

Ohlédnutí
za Velkým prádlem
V sobotu 23. září proběhla na
Dlaskově statku akce s názvem
Velké prádlo přibližující návštěvníkům domácí práci, která
ještě v době našich babiček
a prababiček patřila k těm nejtěžším. Návštěvníci si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet praní
v neckách, na valše či v „moderních“ pračkách kejvačkách.
Jako každou akci na statku,
i tuto provázel doprovodný program, který kromě představení
pojizerského kroje v podobě
módní přehlídky, vyplnilo folklórní vystoupení, tentokrát v podání moravské Valtické krojované společnosti. Její divadelní
představení s lidovými písněmi
na téma Velké prádlo, v podání
ženské části sboru, se setkalo
s mimořádným oceněním přihlížejících. Doprovodné výtvarné dílny „Do modra!“ připravily zájemcům práce inspirované
technikou modrotisku a batikou.
V průběhu dne byli veřejnosti
představeni řemeslníci nominovaní na ocenění Mistr tradiční
rukodělné výroby Libereckého
kraje. (Foto na str. 8)
-ak-

JEHO VELIČENSTVO FRANTIŠEK JOSEF I. V TURNOVĚ
Tuto opravdu významnou historickou událost zažil Turnov právě
před sto dvaceti lety - 1. října roku
1891. Sedmidenní císařská návštěva Čech, která trvala od 25. září do
2. října t.r., se konala u příležitosti
právě probíhající Zemské jubilejní
výstavy v Praze. Císaře, který se
vydal na cestu vlakem, provázela početná dvorní družina. Vedle
toho mohl k přesunům využít dvacet pět ekvipáží a povozů a sedm
párů koní. Po šest dnů sídlilo Jeho
Veličenstvo v „královském hlavním
městě“ Praze na Hradčanech.
Samotný program návštěvy byl
opravdu bohatý. Celkem třikrát
císař navštívil Zemskou jubilejní
výstavu, o které se vždy vyjádřil
velmi pochvalně. Jeho výstavním
zážitkům konkurovaly dále audience, dvorní hostiny, slavnostní mše,
prohlídka Prahy, návštěvy českých
i německých škol, chrámu sv. Víta,
divadelních představení, koncertů,
peněžních ústavů, kasáren a nového Musea království Českého.
V předposlední den návštěvy
1. října 1891 císař Prahu opustil
a jeho císařský vlak vyjel už ráno

před půl šestou na trať Praha
– Liberec. Prý byl krásný podzimní den. I přes tak brzkou hodinu
ranní lemovaly celou slavnostně
vyzdobenou trať obrovské davy.
Řada korporací a občanstvo zaplnilo také všechna nádraží, i ta,
kterými císařský vlak pouze projížděl. Plánovanými zastávkami
byla poctěna města Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Turnov.
Za zvuku hmoždířů, zvonů, jásotu
shromážděných zástupů a hymny

vjel vlak několik minut před osmou
hodinou na turnovské nádraží. To
se téměř ztrácelo v záplavě zeleně,
věnců, fáborů a vlajících praporů
ve slavobráně s dekorovanou tribunou, nastoupenou setninou c.k.
pluku turnovského č. 94 s důstojnictvem, církevními hodnostáři,
okresními starosty, představiteli
okresních zastupitelstev a okolních
měst v čele s turnovským starostou
Hákem. Císař vystoupil na peron
a starosta Hák přednesl první

Ilustrační snímek zachycuje vítání mocnáře na jednom z českých nádraží.

uvítací projev. Císař na něj reagoval česky srdečným poděkováním. Následovala krátká zdravice
turnovského okresního starosty
a představování některých přítomných hodnostářů. Císař ještě
stihl pochválit turnovský střelecký
sbor a císařský vlak pokračoval
v cestě na Liberec. Po celodenním
libereckém programu se kolem 18.
hodiny vydal císař zpátky ku Praze. Poprvé vlak zastavil v Hodkovicích a pak znovu v Turnově. Všude
v okolních vsích plály ohně, létaly
rakety a celé město bylo osvětleno
lampióny. Císař vystoupil a opakoval se ranní scénář jen s jinými
aktéry. Po nezbytném proslovu
okresního hejtmana byla císaři
představena deputace turnovských
střelců, pak Jeho Milost oslovila
přítomné důstojnictvo a rozloučila
se se členem svého doprovodu podmaršálkem princem Croyem. Pak
už císař „jen“ nastoupil do svého
vozu a až do odjezdu vlaku vstoje
děkoval za bouřlivé pozdravy. Po
opakované zastávce v Mladé Boleslavi dojel císařský vlak do Prahy
v 9.38 večer.
Jitka Petrušková
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Liberecký kraj chce ocenit
tradiční řemeslníky
V minulém čísle našeho časopisu jsme vás
informovali o pověření muzea vypracovat
nominace řemeslníků na udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby libereckého kraje.
Tímto titulem by Liberecký kraj rád oceňoval
řemeslníky dosud ovládající tradiční rukodělné techniky, které z našeho okolí pomalu mizí.
O udělení titulu rozhodne Rada Libereckého
kraje.

Letos jsme navrhli ocenit tyto řemeslníky: skláře Ladislava Olivu ml., který se svou
manželkou Marií vede od roku 1990 vlastní
sklářské studio v Hrubé Horce nad Železným
Brodem, kde se zabývají výrobou osobitých
skleněných šperků, mozaiky a tavené plastiky.
Dále jsme nominovali Maruši Novou, která
se dlouhodobě zabývá chovem ovcí a zpracováním ovčího rouna a bývá častým hostem
muzejních akcí, krajkářku Milenu Juřicovou,
jejíž specializací je paličkovaná krajka, koláře
Josefa Noska (na snímku), z jehož rodinné dílny vycházejí kvalitní tradiční sáně zvané vlčky. Posledním nominovaným je brusič drahých
kamenů Petr Šťastný, který nejen spolupracuje
se známými šperkaři, ale sám také originální
šperky vytváří. Podílel se na přípravě kamenů
pro zhotovení repliky svatováclavské koruny
a spolupracoval při restaurování relikviáře Sv.
Maura.
-ak-

Kamenářský dům se líbí
V novém ročníku soutěže o stavbu roku
libereckého kraje, kterou vyhlašuje krajský
úřad, obsadil náš kamenářský dům 2. místo! Na prvním místě se umístilo nové multifunkční centrum ve Vratislavicích nad Nisou,
na třetím pak rekonstrukce historického centra Hrádku nad Nisou. Místní multifunkční
kulturní centrum Trojzemí zaujalo i širokou
veřejnost a získalo cenu sympatie. Jsme rádi,
že se náš „Kamenář“ líbí.
-ak-
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALEM ROMSKÉ KULTURY
Druhá polovina měsíce září se v muzeu
nesla ve znamení temperamentu a rozmanitosti romské kultury. Vizuálně působivá
a zároveň poučná výstava romského oděvu,
šperku, oděvních doplňků a ručních prací byla
slavnostně zahájena ve čtvrtek 15. září. Návštěvníci vernisáže si mohli nejenom jako první
diváci prohlédnout pestrou paletu romských
oděvů a doplňků napříč
různými časovými etapami i zeměpisnými oblastmi a etnickými podskupinami, ale také se
nechat okouzlit strhujícím hudebním vystoupením Cimbálové muziky
Dušana Kotlára, která
s sebou pro dokonalý vizuální zážitek přivezla
také čtyři romské tanečnice. Ovace publika byly
skutečně bouřlivé a sborový zpěv nesoucí se jistě
až za zdi galerie dokázal,
že vernisáž se zařadila
k těm úspěšnějším a divácky vděčnějším, které
bylo letos v muzeu možné navštívit. Abychom
však zapojili i ostatní smysly, čekalo na návštěvníky také tematicky laděné občerstvení v podobě tradičního závinu, nazývaného
v romské kuchyni „šinga“. Zájemci, kteří se
z úvodního slova ani výstavy samotné nedozvěděli vše potřebné o vývoji a charakteru tradičního romského odívání, si pak své poznatky
mohli doplnit 22. září, kdy na toto téma přednášela v galerii muzea absolventka Semináře

romistiky Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Iva Hlaváčková.
Sobotní festivalový program 17. září nabídl celou řadu zajímavých akcí soustředěných
do přívětivého prostředí Kamenářského domu
a venkovního areálu muzea. Na celodenní
výtvarné tvoření v podobě pestrobarevných
květin navázal workshop romských řemesel
a posezení s romskými
pohádkami a hádankami.
Od pěti hodin se na pódiu
v atriu rozezněl tesklivý
i dynamický zvuk akordeonu Mária Biháriho (na
snímku), doprovázeného
skupinou Bachtale Apsa.
I přes skromný počet diváků byla atmosféra koncertu neuvěřitelně emotivní
a podmanivá. Také večerní projekce snímku
Smradi se díky pěknému
a teplému počasí vydařila a promítání přímo na
budovu muzea nabídla
divákům nevšední zážitek. V následujícím týdnu
se dostalo také na školní skupiny, kterým se
v tématech dějin, kultury, jazyka Romů, ale
také otázce rasových předsudků a vzájemné
tolerance věnoval ředitel Libereckého romského sdružení, Mgr. Miroslav Kotlár.
Věříme, že festival ukázal bohatství a potenciál romské kultury a přinesl mnoho neopakovatelných zážitků. Výstavu romského oděvu
je v galerii muzea možné zhlédnout do konce
října.
Lenka Tvrzníková

REKONSTRUKCE DOMU U BAŽANTA
Barokní budova bývalého hostince U Bažanta, ve které dnes máme muzejní kanceláře, byla
donedávna předmětem restitučních sporů. Když bylo její vlastnictví deﬁnitivně přiřknuto
muzeu, mohly být zahájeny dlouho odkládané stavební opravy tohoto památkově chráněného
domu.
Během léta byla vyměněna okna a na výměnu čekají i interiérové a vchodové dveře. Okna
jsou samozřejmě dřevěná, vyrobená jako repliky původních historických oken, a to včetně světle
žluté barvy. Stejnou barvu budou mít i všechny dveře. Budova byla odizolována, byly vyklizeny
historické několikaposchoďové sklepy, jejichž zasypání stavební sutí (z oprav dávno minulých)
způsobovalo statické a izolační problémy celého domu.
Součástí oprav, která
bude pro kolemjdoucí
na první pohled patrná, bude i nová fasáda.
V době uzávěrky se na
ní teprve pracuje, takže
uvidíme, jak bude Bažantovi slušet.
Návštěvníci muzea
si jistě hned po vstupu
všimnou i nové pokladny a v blízké budoucnosti i nově vybavené prodejny drahých
kamenů, šperků a suvenýrů.
Alžběta Kulíšková
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FRANCOUZSKÁ NÁVŠTĚVA V ČESKÉM RÁJI
V rámci projektu Comenius přijelo do Českého ráje 46 studentů
a 6 pedagogů z Lycee profesionnel
Jean Guehenno z Francie. Dorazili v pátek 23. září večer a po cestě dlouhé přes tisíc kilometrů si
dopřáli večeři v restauraci Magic,
kterou jejich pedagogové vybrali
na základě svých dřívějších osobních zkušeností.
V průběhu pětidenního programu navštívili studenti muzea v Turnově, Nové Pace a Železném Brodě a aktivně se zúčastnili i sobotní
akce Velké prádlo na Dlaskově
statku. Hlavní program francouzských studentů byl ale samozřejmě
zaměřen na granátový šperk, na
řezbu do kosti, mušloviny a zpracování kamene. Proto absolvovali výlety za drahými kameny po
celém území Geoparku UNESCO,
seznámili se s pískovcovým feno-

ménem zdejšího skalního města,
sopkami Českého ráje či činností
vody v přírodě. Přednášky pro
studenty pak byly věnovány zpracování drahých kamenů a výrobě
šperků z českého granátu.
Program proběhl v rámci evropského projektu Comenius, jehož
součástí je mezinárodní výstava

„Řekni mi to šperkem!“ - Racontemoi un bijou!“, kterou jste mohli
navštívit v muzeu během letošního léta (viz Muzejní čtvrtletník č.
3/2011). Putovní výstava uměleckých šperkařských prací studentů
z deseti evropských uměleckých
škol odcestovala k 1. říjnu do italské Valenzy.
Tomáš Řídkošil

ARCHEOLOGIE Z LETADLA

V minulém čísle časopisu jsme vás informovali
o tom, že naše archeologické oddělení využívá ve své
práci i možnosti letecké archeologie. Nyní vám přinášíme pár fotograﬁí. Na první vidíte jednomotorový
hornoplošník Cessna 172-M, s nímž kolegové vzlétají
z letiště Vokšice u Jičína. Vpravo pak jednu z fotograﬁí, která zkušenému oku archeologa přinese množství
neocenitelných informací, aniž by musel „kopnout“ do
země.
Na snímku z okolí vesnice Skuhrov jsou na poli patr-

né tmavší skvrny, které provází lokální změna hustoty
vegetace. Jde o tzv. porostové příznaky, které zřejmě
souvisejí s činností člověka. Změna v hustotě a kvalitě vegetace přináší informace o nemovitých objektech,
které leží pod povrchem země. Pokud interpretaci velmi zjednodušíme, vyjde nám následující přímá úměra.
Nachází-li se pod povrchem pozůstatek zdi, porost
nad ní bude v nižší kvalitě. Pokud však tráva roste nad
jámou zasypanou organickou hmotou, která v sobě nese
spoustu živin, bude vegetace hustší.
-jp-

Při nedávném leteckém snímkování, které prováděli naši archeologové, jsme si udělali malou muzejní radost.
Zatímco Honza Prostředník, náš vrchní archeolog, fotografoval z letadla objekt muzea a Kamenářského domu,
my ostatní jsme se shromáždili na zahradě, mávali mu a provedli pozemské snímkování. Honza v bílém tričku
sedí vedle pilota...
-ak-
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Evidence
Scheybalových sbírek
Již několikrát jsme vás na stránkách časopisu informovali, že muzeum v loňském roce získalo do
svých sbírek rozsáhlou pozůstalost etnografa a regionálního historika Josefa Václava Scheybala
a jeho rodiny. Jedná se o osobní
archiválie a sbírky mnoha historických a uměleckých oborů (viz.
např. Muzejní čtvrtletník č. 4/2009
a 1/2010 ).
Kromě velké radosti ze záchrany tohoto cenného celku (což
vůbec nebylo tak samozřejmé, jak
by se mohlo zdát), nám tato akvizice přináší i obrovské množství
práce. Pozůstalost podle očekávání
vyvolává i velký zájem badatelů,
ale ti se musí ještě obrnit trpělivostí. Scheybalovy sbírky postupně
zpracováváme, a to podle našich
časových možností a také například podle potřeb města Jablonce
nad Nisou, které připravuje na
faře, kde manželé Scheybalovi žili,
malé muzeum s využitím těchto
sbírek. Než se tak stane, musejí být
zapůjčené předměty muzejně zpracovány, což nařizuje i zákon.
Co jsme zatím stihli? Největší
celek z pozůstalosti je bezesporu
knihovna. Letos jsme zahájili a téměř dokončili katalogizaci regionální literatury - téměř 800 svazků
už je přístupných i v on-line katalogu muzejní knihovny. Souběžně
probíhají i katalogizační práce na
celku odborné knihovny, z jejichž
cca 30 000 svazků je v tuto chvíli zpracováno více než 600 ks. Ve
sbírce starých tisků jsme zatím
u pořadového čísla 600 (včetně fotodokumentace). Sbírka rukopisů
je již zkatalogizovaná celá (189
svazků).
Obrovskou část pozůstalosti
tvoří archivní materiál; během letošního roku jsme zpracovávali
materiály k odborné činnosti J. V.
Scheybala – zdokumentovány byly
jeho kresby, skicáře, přípravy pro
publikační činnost ad.
Menší soubory pozůstalosti především trojrozměrné předměty
etnograﬁe, uměleckého řemesla,
technologie ad. - jsou zpracovány
téměř celé, a to včetně fotodokumentace.
Práce na evidenci Scheybalových sbírek neustávají, vzhledem
k jejich obrovskému rozsahu je ale
konec zatím v nedohlednu.
Alžběta Kulíšková
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ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V AREÁLU PIVOVARU V LOMNICI NAD POPELKOU
Pivovar s vinopalnou je vůbec
nejstarším stojícím objektem v celé Lomnici nad Popelkou. Byl
vystavěn „na novém místě“ v roce
1660. Ovšem vaření piva a pálení
kořalky v Lomnici nad Popelkou
má mnohem starší historii, která
se váže až k počátku 15. století. Původní měšťanský pivovar
se nacházel pod hrází rybníka v
dnešní ulici pplk. Truhláře na parcelách domů čp. 107 až 113. Po
velkém požáru města v roce 1590
postoupila městská rada várečné
právo vrchnosti. Dobré pivo se
v Lomnici vařilo i za třicetileté války, o čemž svědčí dopisy
zaslané v roce 1633 lomnickému
hejtmanovi. V roce 1660 se pivovar
přestěhoval na dnešní místo nad
autobusovým nádražím, které leží
v prostoru zasypaného zámeckého
rybníka. Vrchnostenský pivovar
fungoval do roku 1908, kdy jej od
pánů Rohanských koupili lomničtí
hostinští, kteří jej dále provozovali pod ﬁrmou „Pivovar a sladovna
hostinských v Lomnici nad Popelkou“. V roce 1948 byl pivovar znárodněn a k ukončení výroby piva
došlo k 1. dubnu 1958. Později byl
objekt využíván JZD, které nechalo řadu budov přestavět. Poslední
„ránu do vazu“ dostal pivovar na
počátku 90. let, kdy vyhořela varna, a došlo k zavezení historických

V posledním dubnovém týdnu zahájilo archeologické oddělení turnovského muzea záchranný výzkum v prostoru bývalého pivovaru
v Lomnici nad Popelkou (celkový pohled z výšky na snímku dole vlevo). Objekt pivovaru leží v historickém jádru Lomnice v bezprostředním
sousedství zámku. Zde jsme v letech 2009 a 2010 prováděli záchranný archeologický výzkum v souvislosti s jeho revitalizací. Naše zjištění
z tohoto výzkumu byla nadmíru zajímavá, neboť jsme objevili zdivo středověké tvrze (14. – 15. století), které je uchováno pod úrovní stávajícího
terénu nejméně do hloubky 5 metrů. Tvrz měla nejspíše osmiúhelníkovou
dispozici se zděnou obytnou věží uprostřed. Podle řady indicií bylo středověké panské sídlo obehnáno vodním příkopem. Suterény zámku jsou
renesančního a barokního stáří a nadzemní stavba pochází z 18. století.
suterénů bývalých pivovarských
budov. Stavba Penny Marketu
tak paradoxně zachránila areál
pivovaru takřka v poslední chvíli.
Investor se totiž zavázal opravit
stávající pivovarské stavby a novou
prodejnu situovat do prostoru pivovarského dvora, kde pohledově tak
nenaruší dispozici areálu zámku
a pivovaru.
Nejstarším objektem, který byl
v rámci výzkumu objeven, je zdivo
pravoúhlé budovy, kterou můžeme
předběžně datovat do období
vrcholného středověku až raného
novověku. Mohlo by jít o budovu,
která náležela k hospodářskému
zázemí tvrze. Dále jsme nalezli
suterénní místnost, která zřejmě
souvisí již s některým z objektů
renesančního pivovaru. Suterén
byl zahlouben cca 1 m do podloží
a měl maltovou podlahu. Nejzají-

mavějším nálezem se staly dvě roubené konstrukce dvoukomorových
vodních nádrží (na fotograﬁi vpravo). Obě konstrukce byly zahloubeny do nepropustného jílového
podloží. Jako stavební materiál
bylo použité smrkové dřevo, které
však doznalo značného poškození.
Mladší nádrž byla podstatně
lépe zachovaná. Měla rozměry cca
6 x 3 m a byla sroubena z mohutných jedlových trámů. Uprostřed
konstrukce se nacházela příčka
s česly na zachycení hrubých nečistot. Nalezli jsme také dřevěné
potrubí, které z nádrže odvádělo
vodu mimo objekt pivovaru do
zámeckého rybníka. Tato nálezová situace je dokonce zachycena i na mapě stabilního katastru
z roku 1842, kde je zakreslena
umělá vodní strouha přivádějící
od severu k pivovaru vodu, která

dále zaúsťuje do zámeckého rybníka. Podle dendrochronologického
datování pocházejí obě konstrukce z druhé poloviny až závěru 18.
století. Dobrou zprávou je, že se
podaří mladší roubenou konstrukci zachránit. Po základní konzervaci bude umístěna v prostorách
Pivovarského muzea v Kostelci
nad Černými lesy.
Archeologický výzkum tak nejenom zpřesnil některá data pro
období středověku a raného novověku, ale přinesl i zcela nová zjištění pro dobu z pohledu archeologa nedávno minulou…
Závěrem nutno konstatovat,
že jsme byli při archeologickém
výzkumu konfrontováni s nepříliš
častou situací, totiž s pochopením
a úzkou spoluprací jak ze strany
zástupce investora stavby Penny
Marketu p. J. Preislera (A+R spol.
s.r.o.), tak i ze strany stavbyvedoucího p. M. Špalka (Lomnická stavební spol. s. r. o.). Společně jsme
se snažili operativně řešit vzniklé
problémy bez tradičního stavu ozbrojeného příměří, se kterým se
většinou archeologové na stavbách
potkávají. Měli jsme po dlouhé
době pocit, že jsme pro investora
i stavebníka partnerem a nikoliv
pouze trpěným obtížníkem, který
brzdí stavbu.
Radek Novák a Jan Prostředník

poradenství * software * hardware

Výpočetní technika - kousek od muzea!
• Počítače, příslušenství, digi-fotoaparáty, audiotechnika
- to všechno můžete zakoupit ve Skálově ulici 66
(otevřeno ve všední dny od 13.30 do 17.30 hodin)
• Objednávat můžete i v pohodlí domova nebo kanceláře
– využijte e-shop na stránkách www.drings.cz
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HNÍKŮV VENTRIKULÍN: NEJZNAMENITĚJŠÍ ŽALUDEČNÍ ZVLÁŠTNOST
Starší turnovští občané možná
vzpomenou na Hníkův Ventrikulín, nám mladším zní nápisy
na dvou starých lahvičkách, které jsou součástí muzejní sbírky
historie, docela tajemně, snad
až pohádkově. Pustili jsme se
tedy do pátrání, které nám mělo
objasnit, co to byl Ventrikulín
a kdo byl vůbec Hník?
A co jsme zjistili? Magistr farmacie František Hník byl lékárník
a drogista, který v roce 1897 pře-

vzal nejstarší turnovský drogistický podnik (založený Rudolfem
Vitákem v roce 1879) a zřídil
v něm známou centrální drogerii.
Starou budovu nechal ve třicátých letech přestavět na moderní obchodní dům. Jeho centrem
zůstala drogerie a léčiva, ale našli
bychom v něm i barvy a laky,
fotopotřeby, parfumerii, prodejnu vín a lihovin a v neposlední
řadě rozsáhlé oddělení bytových
dekorací a oděvní službu.

A Ventrikulín? Na etiketách
lahviček (byly tištěny v češtině
i němčině) čteme: „Hníkův Ventrikulín, nejznamenitější žaludeční zvláštnost. Chemicko technická a kosmetická laboratoř Mr.
Ph. František Hník v Turnově“.
V dobové reklamě dále zjistíme,
že: „v moderně zařízené laboratoři pramení zdravotní žaludeční likér Ventrikulín, specialita
závodu, který pro svoji vzácnou
hodnotu obsahu a výbornou chuť
jest velmi žádán a užíván“. Ventrikulín byl tedy léčivý žaludeční
likér, který vyráběl Hníkův závod
na základě vlastního patentu.
Podle vzpomínek pamětníků se
prodával nejen v připravených
lahvičkách, ale býval rozléván
i do vlastních přinesených nádob.
Byl prý velmi oblíbený a většina Turnováků si jim po dlouhá
léta léčila své zažívací problémy.
Dnes nám zbyly jen prázdné lahvičky, ale obchodní dům Františka Hníka stále stojí a dokonce
se v něm i dnes nachází drogerie
(Teta) a lékárnu bychom našli
hned vedle. Některé věci se přeci
jen nemění.
Alžběta Kulíšková

STALO SE PŘED STO LETY: PODZIM - ZIMA 1911
7. října 1911 zavítala do Turnova
divadelní společnost pana Housy
a ve dvoraně Střelnice zahrála ve
prospěch Ústřední matice školské
Maryšu bratří Mrštíků. * Stále
není vyřešena otázka starobního pojištění a zdá se, že dlouho
nebude. Proto se má prý každý
sám snažit, aby si takové pojištění opatřil. Ovšem za současné
situace, kdy výdělek stačí sotva
k uživení, je těžké odkládat si
ještě peníze na stáří. * Mezi Turnovem a Jenišovicemi spadl – přistál 8. října v neděli horkovzdušný
balon ze Saska. Událost způsobila pozdvižení a účast velkého
množství lidu. Zvědavost dětí byla
zřejmě až příliš veliká, což znervóznilo pruskou posádku a rozpoutalo potyčku. Při odjezdu
posádky balonu v kočáru, který jim zapůjčil hrabě Desfours
Walderode, házeli za nimi místní
občané z polí řepu a hlínu. Proto
příště, až zahraniční vzduchoplavci u nás zase přistanou, nechte je
svému osudu, ať si dopravu shánějí sami! * Se zavedením tovární

výroby „šmirglovaných kroužků“
(tzv. benglí) vládne u sklářských
dělníků strach z nezaměstnanosti.
Skláři se začínají bouřit a začínají
demonstrovat, což má za následek
navýšení počtu četnictva, které se
snaží situaci kontrolovat. Jedná se
především o oblast Hamrů, Plavů,
Držkova a Zásady. * V Turnově
byla zřízena Občanská záložna
(dnešní budova Slávie) a je nyní
s Městskou spořitelnou druhým
podnikem tohoto druhu ve městě.

* Jako následek neobyčejně horkého léta je v podzimních měsících
nedostatek hub. * 12. listopadu
byl sehrán tréninkový „hockeyový“ zápas turnovského sportovního klubu. Hrálo se šedesát minut
s pětiminutovou přestávkou, což
dosti početnému obecenstvu nebylo včas oznámeno a většina
z nich v polovině zápasu odešla.
* Na listopadové schůzi obecního
zastupitelstva byl čestným občanem města jmenován prof. Jaromír Čelakovský, rektor
české univerzity, který
jako poslanec prokázal
našemu městu četné
služby - např. při zřízení střední školy. Dalším
bodem jednání zastupitelstva bylo zřízení
odbočky při druhé třídě
měšťanské dívčí školy,
neboť druhá třída již
počtu dívek (91 žákyň)
nedostačuje a toto „přeplnění ohrožuje nejen
zdraví, bezpečnost, ale

i úspěch žákyň“. Zřízení odbočky schváleno. * Pan J. Dědeček,
stavitel v Turnově, zamýšlí na
okraji města vystavět 41 rodinných domků. Při této příležitosti žádá o povolení stavby polní
pece k pálení cihel, které by
byly využity při stavbě zmíněných domů. * Jizera je neustále
znečišťována různými odpadky, zvláště sazemi a slámou.
Při nízkém stavu vody zůstává
v blízkosti mostu ohyzdné smetiště. Několik pokut by tento stav
věcí jistě zvrátilo. * „Jak sobě
získati a udržeti lásku muže,
způsobilo již mnohým dívkám
a srdcím žen lámání hlavy a přemýšlení. Dnešního dne se našim
dívkám dává jistého návodu. Uč
se dobře vařit, mé dítě, láska
muže jde žaludkem,“ radí zkušené matky, „a dbej obzvláště
toho, že jen pravou Kathreinerovou sladovou kávou Kneipovou možno připraviti lahodného
a zdravého nápoje kávového.“
David Marek
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MUZEUM ČESKÉHO RÁJE: JARO 2011
GALERIE
* 15. září – 31. října: S´oda pre
tute?! aneb Co to máš na sobě?!
– výstava romského oděvu, šperků
a doplňků.
* 10. října 2011 – 31. ledna 2012:
Vánoční cukrování aneb cukr, med

a čokoláda – sladká vánoční výstava.
VÝSTAVNÍ SÁL – 3. PATRO
* 13. října – 31. prosince: Turnov
1785-2020 aneb Proměny města
– výstava o stavební historii a současnosti Turnova.

KAMENÁŘSKÝ DŮM
* 13. října: Mistr rukodělné výroby libereckého kraje – prezentace
nominovaných řemeslníků.
* 17. listopadu: Čokoládová dílna
plná čokoládové kosmetiky
* 10. a 11. prosince: Čokoládová

a zvykoslovná dílna – výroba vánočních předmětů (vstup na dílny
i bez objednání).
DLASKŮV STATEK
* 1. – 31. prosince: Od svatého
Martina do Tří králů. Vánoční
výstava (24. – 27. 12. zavřeno).

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA AKTIVITAMI MUZEA V LÉTĚ 2011

První dva snímky vlevo jsou z prázdninové akce Kámen a šperk v Českém ráji. Ta se tentokrát v režii odboru cestovního ruchu turnovské radnice přesunula
do areálu muzea. Zde se konala mj. módní přehlídka granátových šperků, v Kamenářském domě se představili řemeslníci, byl zde i malý trh s regionálními
výrobky. Na fotograﬁi vpravo jsou romské tanečnice, které doplnily vernisáž výstavy romského oděvu, šperků a doplňků, která probíhá v galerii muzea.

Necelé čtyři stovky návštěvníků se přišly v sobotu 24. září rozloučit se sezonou na Dlaskově statku v Dolánkách. Pracovníci turnovského muzea zde uspořádali
poslední doprovodnou akci v tomto roce, kterou bylo „velké prádlo“. Vše se točilo kolem všednodenních starostí našich předků, kteří neměli k dispozici techniku
naší doby a praní prádla museli věnovat více pozornosti, času a námahy. V doprovodném programu se představili mj. regionální řemeslníci i folklorní soubory.

NAVŠTIVTE NÁŠ MUZEJNÍ OBCHOD
* široká nabídka drahokamů z celého světa
* šperky z českých granátů i dalších drahokamů
* šperky ze zlata, stříbra, chirurgické oceli
* šperky z originální skelné kompozice
* repliky historického skla
* upomínkové předměty, mapy a publikace

Muzeum Českého ráje, Skálova 71,
Turnov, přízemí před pokladnou
Otevírací doba obchodu:
Út - Pá 9.00 – 16.00
So - Ne 9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00

Muzejní čtvrtletník. Vydává Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01 Turnov, tel. 481 322 106, fax: 481 325 277, e-mail: mail@muzeumturnov.cz. Vydávání povoleno MK ČR - E 15658 (ISSN: 1801-4054). Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, tel. 481 322 106. Tisk: Tiskárna UNIPRESS, s.r.o., Svobodova 1431, Turnov, tel. 481 319 411, 481 319 139, fax 481 322 097, e-mail: tiskarna@unipress.cz, sazba vydavatel,
graﬁcká úprava PCH. Pokud se vám náš časopis líbí, můžete využít i možnosti nechat si jeho jednotlivá čísla zasílat poštou. Své požadavky zasílejte
na adresu Muzea Českého ráje nebo na e-mail: kuliskova@muzeum-turnov.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. září 2011.

