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Podvečer na rovenském nádraží 

Milý čtenáři!

Do svého druhého e-zinu Fefíčoviny vybírám z každého vydání Trosečníka dva 
články a lákám tak čtenářskou obec – povětšinou pražskou – do Českého ráje na
památky.
Tak jsem se rozhodl udělat to i obráceně a z Fefíčovin nabídnout vám dvě 
pozvánky do Prahy, na výstavy a tak podobně.
Měj pro to, prosím, pochopení. Je okurková sezóna a třicet stránek naplnit 
písmenkama není úplně jednoduché...  J



   turnov

♦ Turnov je o něco blíž vysněné knihovně. Žádost o dotaci podal jako první

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu na podporu 
knihoven v Integrovaném regionálním operačním programu ve čtvrtek 28. čer-
vence. Vzhledem k nízké alokaci bylo nutné žádost podat mezi prvními žadateli, 
aby měla šanci uspět. Městu Turnov se to podařilo jako první obci v republice.

Současná hlavní budova je podle knihovnických standardů nevyhovující pro 
fungování knihovny 21. století, která by měla být komunitním centrem obce, ale 
také sloužit celému regionu. Realizací projektu bude vystavěna nová budova 
knihovny splňující všechny standardy – umožní bezbariérový přístup, přinese 
komfortní zázemí návštěvníkům, zvýšení kvality technologického zázemí, rozšíří
služby knihovny. Moderní stavba oživí architekturu v centru města.
Před započetím stavby bude provedena demolice stávajících objektů, demontáž 
konstrukce promítacího plátna a části pozemní stavby, kde je dnes umístěno 
pódium letního kina. (Nové promítací plátno se stane součástí nové stavby 
knihovny.)

Do budoucna by se nová knihovna měla stát symbiózou tradičního amfiteátru 
letního kina, moderního prostoru pro čtenáře a komunitního dění v Turnově. 
Jedná se o první výzvu v programovém období 2021—2027 v Integrovaném 
regionálním operačním programu (IROP). Způsobilé výdaje projektu činí 80 
milionů korun, což byl limit stanovený výzvou. Předpokládané celkové náklady 
na stavební část budovy byly nově rozpočtovány na více než 105 milionů. 

Finanční podpora by měla
dosáhnout 85 % způsobi-
lých výdajů, tedy 
68 milionů.  
Podání žádosti o dotaci je
výsledkem práce celého
týmu – Evy Krskové se
Zuzanou Kapalínovou 
a Ondřeje Havlíčka 
z Euroregionu Nisa,
zpracovatele studie
proveditelnosti. 
Na přípravě žádosti se
významně podílel ředitel
Městské knihovny A. Mar-
ka Jaroslav Kříž, za zajiš-
těním projektové doku-
mentace stojí Zdeněk
Bičík. 
(Marcela Jandová)



♦ Rada města 3. srpna projednávala mimo jiné koupi areálu KERI na Koňském 
trhu, zabývala se možností koupě Shořelého mlýna a řešila vůbec urbanistickou 
vizi celé lokality Koňského trhu – už jsem o tom informoval.
Vrátím se k tomuto tématu v příštím vydání Trosečníka – chce to trochu víc času
na zpracování tématu (zápis z jednání je třeba přeložit do lidštiny).
Rada se také zabývala smlouvou s Lidlem, jejíž návrh předloží ke schválení 
zastupitelstvu. V dohodě o spolupráci (by) se Lidl zavázal, že veškeré subjekty 
zásobující budoucí prodejnu v Bezručově ulici bude instruovat k tomu, aby 
kamiony, které budou zásobovat prodejnu, přijížděly po silnici D10, následně 
I/35, sjezdem do Nádražní ulice a dále do Bezručovy ul. a to jak ve směru tam, 
tak i zpět s cílem minimalizovat průjezd Bezručovou ulicí. Dále (by) se Lidl 
v dohodě zavázal, že po kolaudaci prodejny v Bezručově ul. poskytne městu 
příspěvek ve výši 350 tisíc korun jako pokrytí části nákladů města na instalaci 
úsekového měření v Bezručově ulici včetně nákladů na vybudování stožárů 
a přípojek elektřiny. Bezručova ulice vede od kruháku až téměř k zámku Hrubý 
Rohozec.
Jednalo se i o táborové základně Krčkovice. Rada města Turnova na svém 
zasedání 9. března t.r. schválila harmonogram rekonstrukce základny s tím, že 
do září 2022
bude
realizován
převod
majetku do
vlastnictví
Městské
sportovní
Turnov (město
je jejím
jediným
společníkem).
Ta bude
následně
investorem
rekonstrukce
táborové
základny. Odbor správy majetku a odbor financí navrhují převod majetku 
formou dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 
společnosti. Příplatek by měl výši 985 tisíc – sumu stanovil posudek České 
znalecké Hradec Králové. - Dovolil jsem si vzpomínkový snímek z krčkovického 
tábořiště, když jsme tu byli s nebohým přítelem a kolegou Vářkou na návštěvě.
Rada dále doporučila nepředložit zastupitelstvu města ke schválení návrh 
obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kterou by 
byl zákaz rozšířen na celé území městské památkové zóny. Záměrem bylo omezit
rušení nočního klidu vlivem pokročilé otvírací doby restaurací a barů v centru 
města. Tento záměr výše uvedená vyhláška neumí naplnit.  
(Zdroj: Marcela Jandová)



♦ Spolek rodáků a přátel Turnova pořádá anketu:
Vážení čtenáři, vzhledem k mnoha rozporuplným reakcím na umělecké 
ztvárnění vzpomínky na prvního presidenta našeho státu T. G. Masaryka, se 
výbor Spolku rodáků a přátel Turnova rozhodl uspořádat veřejnou anketu. Jsme 
totiž přesvědčeni o tom, že by se k takovému dílu měla v rámci transpa-rentnosti
vyjádřit co nejširší turnovská veřejnost a ne jen námi zvolení zastupi-telé či 
jakási odborná komise, protože to je záležitost nás všech.
Svůj názor tak můžete vyjádřit tím, že zaškrtnete zvolenou odpověď 
s libovolným počtem odpovědí a vystřižený anketní lístek vhodíte do hlasovací 
urny, umístěné ve vstupním prostoru staré radnice v ulici Antonína Dvořáka
a to do konce srpna 2022. Za vaše odpovědi předem děkujeme. Zavazujeme se, 
že ty pečlivě zpracujeme a výsledek ankety zveřejníme v následujícím vydání 
Turnovska v akci.   

HLASOVACÍ LÍSTEK     

Chcete, aby památku na návštěvu prvního presidenta T. G. Masaryka v Turnově 
znázorňovala:

1) Tradiční socha              
2) Památník s bustou       
3) Plaketa s reliéfem       
4) Umělecká plastika       

Spolek rodáků a přátel Turnova děkuje za vaše vyjádření.

♦ Dvaadvacátý ročník tradičních Letních koncertů vážné hudby, které Spolek 
rodáků a přátel Turnova tradičně
pořádal na Hrubé Skále, se letos
přestěhoval do Turnova. V rámci
oslav 750. výročí založení města 
a 30. výročí znovuobnovení spolku
tak v Husově sboru vystoupila
známá profesorka Mezinárodní
konzervatoře v Praze, sopranistka
Jana Ryklová, se svojí nadějnou
žačkou, Sabinou Elenou
Müllerovou, v doprovodu
houslisty Františka Lamače.
V sobotu 30. července se
turnovskému publiku představil
známý hobojista a turnovský
rodák Jan Adamus s harfenistkou
Sylvii Šolcovou. 

Na snímku zleva: S. E. Müllerová,
F. Lamač a J. Ryklová při letošním
zahajovacím koncertu. 



Letošní koncerty budou pokračovat i v měsíci srpnu. V sobotu 13. 8. zavítá do 
města populární tenorista Jakub Pustina se svými hosty, 27. 8. sezónu zakončí 
Kvartet učitelů turnovské Základní umělecké školy v doprovodu Bohuslava 
Lédla. Koncerty začínají v 16.30 hodin, jednotné vstupné je 100 korun. 
Letošní ročník finančně podpořilo Město Turnov a několik místních 
podnikatelů. (gr)

♦ Kulturní tipy

pátek 5. – neděle 7. srpna
FILMOVÝ VÍKEND 2022
Dvounoční filmový maraton nebude chybět v letním kině ani letos! Těšit se opět 
můžete na aktuální letní novinky i nejlepší filmy roku.
Areál letního kina bude otevřen oba dny v 19:00. Samotný filmový program 
začne krátce po 21. hodině (až se dostatečně setmí) a skončí kolem 4. hodiny 
ranní. Během obou filmových nocí na vás čeká bohaté občerstvení - hamburgery
a další parády z grilu, míchané nápoje, místní svijanské pivo a spousta dalšího.

páteční noc 5. srpna
Bullet Train (režie David Leitch)
Top Gun: Maverick (režie Joseph Kosinski)
Vyšehrad: Fylm (režie Martin Kopp, Jakub Štáfek)

sobotní noc 6. srpna
Thor: Láska jako hrom (režie Taika Waititi)
Batman (režie Matt Reeves)
Super-Blb (režie Philippe Lacheau)
filmový festival, Letní kino Turnov od 21 hodin, vstupné v předprodeji – 
obě noci 350 Kč / jedna noc 250 Kč

pátek 12. srpna, 19.00
před Střelnicí
Blues Friends

Blues-rocková parta
ze Semil rozhodně
není turnovskému
publiku cizí. Těšit se
můžete na jejich
autorské písně.
Například i z nejno-
vějšího alba Jarní
svítání, které kapela
vydala v roce 2018.

Turnovské léto /
vstupné dobrovolné 



sobota 13. srpna, 19.00, před Střelnicí
Snap Call

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova, založena byla v roce 2012. V roce
2015 kluci vypustili debutový singl She’s On Fire i s videoklipem. V témže roce 
zvítězili v celonárodní soutěži kapel Skutečná Liga, čímž nastartovali spolupráci 
s agenturou N.S.E.F. a letní festivalovou sezonu 2016. Ještě v květnu 2016 se 
Snap Call v rámci soutěže Radia Beat dostali do finálové trojice, z kterých si 
AC/DC vybírali svou předkapelu na jejich koncert v Praze. V létě 2016 potom 
vydali singl Blueberry.
Na jaře 2017 Snap Call doprovázeli kapelu Wohnout na jejich Jarní unplugged 
tour. V listopadu 2017 vydala kapela singl Golddigger, krátce po té z kapely 
odchází zakládající člen a frontman David Hlůže. Na podzim 2018 vydala kapela
EP „Let That Roll!“ nahrané ve studiu Biotech a vstupuje tak na pódia s novým 
zpěvákem Iggym. „Snap Call se pohybují v mixu vlivů blues rocku, hard rocku, 
motorkářského rock’n’rollu, jižanského rocku a dokonce byste vystopovali 
názvuky dirty country.“ Milan Slezák, Rock a Pop 8/2014.
Turnovské léto / vstupné dobrovolné

   turnovsko

♦ ROTŠTEJN, MÍROVÁ pod KOZÁKOVEM – Rotštejn je jednou z mých 
nejmilejších památek Českého ráje. A když už tu nemůžu právě být, napíšu 
alespoň malý historický koktejl z různých textů. Není to zrovna moc vědecké, 
berte to prosím jen jako pozvánku čili tip na výlet.

Rotštejn je zřícenina skalního hradu v Klokočských skalách, založený kolem 
roku 1250 Vokem, synem pana Jaroslava z Hruštice. Protože v té době bylo 
zvykem dávat hradům německá jména, byl hrad pojmenován Rothenstein čili 
Červený kámen. Zřejmě k tomu zakladatele vedla červená barva skály, na níž 
byl nový hrad postaven. Časem si lid tento název upravil. Vok z Rotštejna byl 
držitelem celého rozsáhlého území pod Kozákovem. I jeho syn se jmenoval Vok 
(uvádí se v pramenech 1318–1325). S tímto Vokem je spjato první pohnuté 
období v dějinách hradu. Měl mnoho sporů nejen se sousedními zemany, ale 
i s pány hradeckého a boleslavského kraje, ba dokonce se svými příbuznými. Se 
svými sousedy nedovedl žít Vok ve shodě a nakonec se dostal do majetkového 
sporu se všemi svými příbuznými. Vybírali mu statky, kradli dobytek a úrodu, 
takže nestačil jezdit k soudům do Prahy, Nymburka i Bydžova. V roce 1318 ho 
na Rotštejně  přepadli, sebrali mu zlaté šperky a hrad vypálili, vyplenili okolní 
vesnice a Voka zajali. Na tomto se podílelo vojensky několik desítek příslušníků 
nižší šlechty z širokého okolí, kniha půhonná uvádí 152 šlechticů. Soudní řízení, 
k němuž dal pak Vok podnět žalobou na útočníky, se protáhlo, až konečně v roce
1322 měl dostat zadostiučinění a odškodnění. Jeho odpůrci se však postavili 
výkonu práva na odpor nejen v Turnově, ale i na jiných místech, a tak muselo 
být zahájeno nové soudní řízení, jehož konečný výsledek již neznáme. Shodou 



okolností se zachovala do naší doby nepatrná část desek zemských se zápisy 
o tomto sporu, ačkoliv jinak zemské desky shořely. Proto známe řadu jmen 
šlechticů z našeho kraje z těchto let.

Po ničivém požáru byl hrad přestavěn dle tehdejší německé módy a vznikl zde 
zděný palác. V roce 1360 získal Ješek nebo Jan z Rotštejna od Karla IV. povolení
pořádat v Klokočí týdenní trhy. Roku 1407 je připomínán Ješek / Jan z Rotštej-
na co místopurkrabí pražského hradu. Rod Rotštejnů vymřel v roce 1413 
(1415?) a vdova po posledním majiteli paní Žofka celé panství prodala Ondřeji 
nebo Vaňkovi Paldrovi z Vařin. Bylo to již na samém počátku husitského hnutí, 
které se šířilo po celé zemi. Paldra zůstal věren císaři Zikmundovi a katolické 
víře. Husité se roku 1424 zmocnili Turnova i nedalekého hradu Valdštejna. Na 
Rotštejn došla řada v roce 1426, kdy byl husity dobyt a vypálen a domácí pán 
pak bydlel na statku – tvrzi v nedaleké vsi Klokočí. 
Paní kastelánka Hlubučková vidí tuto kapitolu dějin hradu jinak.
„Obecně oblíbenou pověst o vypálení husitskými vojsky se dosud nepovedlo 
potvrdit. Po husitských válkách se Rotštejn objevuje v písemných pramenech 
jen výjimečně. Nálezy keramiky nám však potvrzují, že ještě nějakou dobu 
sloužil k obývání,“ uvádí kastelánka Hana T. Hlubučková na webových 
stránkách hradu.
Možná husité hrad, narozdíl od jiných (Valdštejn, Návarov) nevypálili, 
každopádně se s rokem 1514 uvádí Rotštejn co zámek pustý, se zborcenými zdmi
a kameny do nádvoří. 



„Pravděpodobnou příčinou zkázy hradu bylo přirozené zvětrávání pískovcových
skal a následný pokles terénu. Tyto potíže nás provázejí dodnes,“ píše kastelánka
Hlubučková.

Více jak 500 let opuštěný hrad do této podoby „upravilo“ přirozené zvětrávání 
pískovcových skal, spojené s opadem obrovských balvanů ze skalního masivu 
a také šikovné lidské ruce, které kámen z hradních zdí i části spadlých skal 
použily při stavbách chalup a domků v okolí. 
Počátkem 17. století si lidé ze vsi vytesali své příbytky při patě skal, před ně 
přistavěly chalupy. S různou intenzitou byly tyto příbytky využívány ještě na 
konci 19. století.
Do dnešních časů se dochovaly pozůstatky zdiva paláce a černé kuchyně, část 
chodby a studna. Po vesnickém osídlení pak tesané světnice, chlévy a sklípky.

Dejme teď slovo (dovolím si ho mírně zkrátit) na výsost povolané paní 
kastelánce Hlubučkové.
Od roku 1860 do roku 1900 byly postupně odtěženy skály, které tvořily 
přirozenou hradbu chránící Rotštejn od východu a jihovýchodu. Kámen 
posloužil k zasypání rybníka pod hradem, navýšení a vyrovnání terénu, aby do 
Klokočí mohl vyjet automobil, dále k úpravám křižovatky Loktuše - Na Špici 
a při stavbě c.k. silnice na Lomnici nad Popelkou.
Dvacáté století přineslo památce četné zásahy jak přírodními katastrofami, tak 
lidskou rukou. Jak uvádí místní historik, profesor University Karlovy J. V. 
Šimák – „…V  létě roku 1919 byla část zdiva u skalní brány schválně sousedy 
pobořena a obezdění brány samotné také již zmizelo... jakož i obezdění malé 
branky v nádvoří.“ Historik taktéž vyjádřil obavy o osud samotné skalní brány, 



místními řečené  Zvonice, a doporučuje „Myslím, že bude nutno postaviti zde 
pilíře, ne sic aby kámen držely, ale aby ho chránily před větrem a deštěm.“
Dlužno dodat, že toto doporučení profesorovo bylo realizováno až z Programu 
záchrany architektonického dědictví ČR po mnoha složitých úředních jednáních, 
debatách odborníků až v létě roku 2003.
Iniciativa J. V. Šimáka, spojená se statickým zajištěním zříceniny, byla 
kvitována s povděkem na tehdejším památkovém úřadě. Ministerstvo školství 
a národní osvěty navrhlo dotaci ve výši 2000 Kč, avšak ekonomické problémy 
mladého státu nakonec způsobily odsunutí záchranných prací až na rok 1922. 
To už si statické zajištění zdiva vyžádalo částku převyšující 12 tisíc tehdejších 
korun.
Rok 1934 přinesl zkázu v podobě přírodní pohromy. 6. března se zřítila část 
skály na turistickou stezku. Dne 9. květ-
na 1934 se opět pohnuly skály. Událost
popisuje dobový tisk takto: „Skála na
hradě Rotštýně praskla v polovici 
a jedna její část se zřítila na dolní úsek
cesty ke Klokočí. Svou vahou rozdrtila
strop takzvaného sklepa, kam se nejvíce
chodí.“
V této době chtěl od majitele hraběte
Aehrethala koupit hrad Okrašlovací
spolek Klokočí. Pan hrabě však nabídku
odmítl.
Likvidace následků pohromy proběhla
rychle a bez dozoru památkového úřadu.
Kámen byl podle pamětníků řemeslně
rozbíjen na štuky a používán ke stavbě
domků, stejně jako zdivo z hradu
zřícené. Došlo tak k nenapravitelným
škodám, protože zmizely tesané kapsy 
po dřevěných konstrukcích na skalách.

V roce 1948 byl Rotštejn zkonfiskován 
a jakýmsi výnosem, u kterého není znám
autor ani úřad, byla zřícenina hradu
přidělena obci Bělá a Klokočí. V roce
1953 se hrad stal majetkem Krajského
úřadu v Liberci a pak je opět uváděn
v majetku obcí.
Bohužel po celou dobu pokračovala devastace zdiva, rozebírání památky pro 
účely stavební, tzv. sklepy byly zaváženy odpadky. 
Po celou dobu byl hrad Rotštejn veřejně přístupnou stavebně architektonickou 
památkou, která pomalu podléhala zubu času a řádění vandalů. Bohužel stejná 
situace byla i v okolních skalách.
Na základě dohody kastelánky hradu paní Hany T. Hlubučkové, trampského 
(později občanského) sdružení a vedení obcí Mírová pod Kozákovem a Klokočí 



proběhlo v roce 1990 zaměření hradu, následoval stavebně-historický 
průzkum a v roce 1993 první projektová dokumentace na záchranu památky - 
statické zajištění zdiva.
V letech 1993 – 2000 probíhaly záchranné a konzervační práce, vytěžení 
divokých skládek z hradních sklepů, odstranění náletových dřevin, překrytí 
dochovaných komunikací dřevěnými podlahami, atd. Vše realizovali členové 
a přátelé sdružení – dnes spolku Ochrana Klokočských skal – pod vedením paní 
kastelánky. Ke slovu se dostali také archeologové, František Gabriel s Janem 
Prostředníkem.

Jaro roku 2001 přineslo obcím tolik 
potřebné zařazení památky do 
Programu záchrany architektonic-
kého dědictví. Práce probíhaly přesně 
podle projektové dokumentace za 
dozoru pracovníků NPÚ – územního 
pracoviště v Pardubicích a orgánu 
Státní památkové péče a ochrany 
přírody. Vše realizovaly místní firmy.
Provedeno bylo statické zajištění 
dochovaného zdiva podle zaktualizo-
vaného projektu Petra Charváta za 
spolupráce Jana Bárty a Jana 
Vinaře. Nejvíce práce si vyžádala 
jihozápadní, největší dochovaná zeď 
s cihlovým obloukem z 20. let 
minulého století. Tady bylo nutno 
odstranit drobné náletové dřeviny, 
doplnit chybějící kameny ve spodní 
části zdi, opravit spáry z obou stran 
a především zpevnit korunu zdiva, 
která hrozila zborcením. Dále byla 
zabezpečena východní část zdiva 
včetně dochovaného okna nad hradní
studnou, a v rámci ochrany 

původních středověkých komunikací a dalšího zpřístupnění hradu byla ošetřena
další část pískovcového podloží.
Udržovací práce na zřícenině probíhají stále, v závislosti na potřebách památky.
Od roku 1998 je Rotštejn zpřístupňován postupně veřejnosti, rok 2004 pak 
přinesl první plnou turistickou sezónu.

(Zdroje: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Svobo-
da, 1984; Hana T. Hlubučková, kastelánka hradu; stránkynhradu; český ráj.cz; Wikipedie)
fotografický doprovod: Petra Bičíková, Jana Chabadová, Pavel Charousek, Český ráj info.cz
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♦ TATOBITY –  

♦ MALÁ SKÁLA – 



   rovensko p. t.

♦ 

   lomnice n/p

♦ V sobotu 6. srpna od 10 do 19 hodin budete mít jedinečnou možnost navštívit 
Hornichovou vilu v Lomnici. Součástí dne otevřených dveří bude i výstava map 
a rekonstrukcí Lomnicka od Antonína Prášila. Mluvený výklad k historii vily, 
rodu Hornychů i jejich podnikání proběhne v 10, 14 a 17 hodin.

♦ Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou vás zve na výstavu 
sklářské výtvarnice Kamily Parsi (Ateliér Parsi Glass Turnov) v Zámeckém 
sklepení.
Skleněný svět výtvarnice a básnířky Kamily Parsi je pestrý. Výstava pod 
názvem SKLO V PROSTORU, PROSTOR VE SKLE přináší průřez její pětadva-
cetiletou tvorbou a návštěvníkovi zprostředkovává jedinečný zážitek doteku se 
sklem od miniatury skleněného špendlíku přes autorské šperky až po monu-
mentální závěsné objekty. 
Možnost nákupu drobných sklářských děl autorky výstavy v pokladně 
na zámku.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 5. srpna od 17 hodin.  
Úvodní slovo: Lenka Jůnová, kurátorka muzea v Železném Brodě). Hudební 
program: mladá nadějná klavíristka Karla Ptáčková (ZUŠ Lomnice n/P).  



♦ Lomnické kulturní tipy: 

Další nedělní koncert v rámci projektu Léto
a Babí léto na zámku a Zámecké
kavárničky. V neděli 7. srpna od 16 hodin
rozezní své zvuky a melodie kapela Golf 
z Jičína. 

   semily

♦ Muzeum a Pojizerská galerie zve všechny 
milovníky hudby na koncert skupiny Šumný 
jazz na muzejní zahrádce v pátek 5. srpna 
od 19:00 hodin. 
Od tria Jiří Jedlička (kontrabas), Jan Slavík 
(kytara) a Mr. Popelino (bicí) zazní nejen 
jazzové tóny, ale také světoznámé hity 
například od skupiny Beatles. Připraveny 
budou grilované speciality, francouzská vína 
a další. Místa si můžete rezervovat 

na telefonu 775 859 001 nebo emailu muzeum@muzeumsemily.cz.  

Během léta je také každý den přístupná věž kostela sv. Petra a Pavla, odkud si 
můžete prohlédnout Semily z ptačí perspektivy. Každý den vás průvodci 
doprovodí i do pilníkářské dílny v Jílovecké ulici. Podrobnosti k jednotlivým 
akcím najdete na www.muzeumsemily.cz nebo vám je rádi sdělíme na výše 
uvedeném telefonním čísle.
Srdečně vás zveme také na kávu nebo víno na muzejní zahrádku.

♦ Další hudební párty, která, věříme, roztančí většinu návstěvníků, je naplá-
nována na čtvrtek 11. srpna, kdy pro všechny věkové generace od 19.30 zahraje 
kapela HROMOSVOD, která je srdeční a současně domovskou kapelou Ondřeje 
Fencla, který jinak hraje třeba s Lubošem Pospíšilem, Vladimírem Mertou nebo
skupinou Schodiště. Kapela hraje našlapaný písničkový folk-rock s autorskými 

http://www.muzeumsemily.cz/


texty. Následovat bude od 21 hod. skvělý hudební večírek v podání kapely 
LUCIE REVIVAL. Příznivci skupiny Lucie si užijí revival ve špičkovém 
provedení. Nejúspěšnější revival české superskupiny má na kontě stovky 
koncertů napříč republikou. Díky přesvědčivému frontmanství Ondřeje Fencla 
a jednomu z nejlepších českých bubeníků Tomáši Markovi si může pražský 
revival dovolit opravdu věrnou interpretaci veškerých hitů jako jsou Amerika, 
Černí andělé, Oheň, Dotknu se ohně, Chci zas v tobě spát…

   semilsko

♦ VYSOKÉ n/J – 



♦ VYSOKÉ n/J – Město podalo loni na ministerstvo životního prostředí žádost 
o dotaci 3 miliony korun na revitalizaci cesty Sklenařice – Tomášovy vrchy. 
Akce, kterou prováděla firma Integra
stavby Liberec byla dokončena patrně 
v červnu. Celkové náklady byly podle
zpráv zpravodaje Větrník 3,237 mili-
onu, na stránkách města objevila se
vyšší cifra – 3,58 milionu.

Vysoké taky loni požádalo kraj o 39
tisíc na opravu zvoničky ve Staré Vsi;
jde o polovinu celkových nákladů.
Oprava obnáší výměnu dožilých částí
střechy, drenáž po obvodu objektu a
doplnění makovice na vršek zvoničky.
Město dále požádalo MMR o 2,557
milionu na opravu komunikace ve
Sklenařicích – Dolánkách.
Předpokládané výdaje jsou cca 
3,2 milionu. /FOTO níže



Na kraj se počátkem 
letošního roku obrátilo
vedení města s žádostí 
o dotaci 48 tisíc korun
run na opravy křížku 
ve Staré Vsi pod 
bývalou skládkou; 
opět jde o polovinu
nákladů. Oprava by 
měla proběhnout příští
rok.

Dále požádalo 
o 223 tisíc korun na 
pokračování obnovy 
oplocení urnového 
háje ve Vysokém, jde 
o necelých 30 procent 
nákladů; na tutéž akci 
požádalo o 300 tisíc 
ministerstvo 
zemědělství.

Poslední žádost o dotační prostředky směřovala ke Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu na obnovu kašny a komunikací kolem sochy K. Havlíčka – 
Borovského ve Vysokém. Žádáno je 465 tisíc, celkové náklady jsou kalkulovány 
na 580 tisíc. V případě úspěchu by k realizaci mělo dojít na podzim a na jaře.

Tyto informace vycházejí z článku místostarosty Jaroslava Nechanického ve 
Větrníku 5/6, který radnice nyní dala na web. Tudíž se o dalším dotačním dějství
něco dozvíme asi tak v říjnu…

♦ BOZKOV – Podpořte restaurování barokní kazatelny v Bozkově 
v památkářské soutěži Památky děkují. Tak se jmenuje jedna z kategorií – cena 
veřejnosti – klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní 
památkový ústav. Lidé si mohou formou on-line hlasování na stránkách této 
instituce do 30. září vybrat z nominovaných toho, který je nejvíce zaujal. 
I v letošním roce je možné hlasovat a podpořit tak za Liberecký kraj restaurová-
ní barokní kazatelny v Bozkově. „Každý rok je do této soutěže přihlášená 
minimálně jedna památka z našeho kraje. A také jsme úspěšní. Cenu získalo 
například v loňském roce Jizerskohorské technické muzeum za popularizaci 
a prezentaci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.

Kazatelna v Bozkově je z roku 1754 a její autorství se připisuje dílně Jelínků 
z Kosmonos. Stav kazatelny byl v roce 2018 havarijní. Restaurátorský zásah ji 
zachránil před zánikem a na základě provedených průzkumů jí též vrátil 
původní podobu a polychromii.



Kazatelna je prvním zrestaurovaným exemplářem z vybavení kostela; 
v budoucích letech by restaurování mělo pokračovat bočními a hlavním oltářem.
I jim by měla být navrácena původní podoba z doby, kdy v Bozkově působila 
sochařská dílna Jelínků.

Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje, 
hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené 
v předešlém roce.
Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ vybrat zástupce, kteří se budou ucházet 
o ocenění v některé z kategorií: obnova památky, restaurování, památková 
konverze, objev nebo nález roku, prezentace a popularizace, záchrana památky 
a příkladná správa a prezentace památkových objektů.  (Jan Mikulička)

♦ CHUCHELNA – 12. – 13. srpna od 21 hodin, zahradní centrum
RUSALKA – ANTONÍN DVOŘÁK
Koncertní provedení výběru z opery. 
Účinkují sólisté Národního divadla v Praze, Divadla F. X. Šaldy v Liberci 
a hosté.

   železnobrodsko

♦ 



♦ KRÁSNÁ, PĚNČÍN – Dovolujeme si vás pozvat na Prázdninové klekání. 
Půjde o pestré odpoledne s hudbou, divadlem pro děti a žonglérskými 
vystoupeními. Již samozřejmostí jsou naši řemeslníci i prodejci, retro stánek se 
starými deskami hranými na staré gramofony. Akce se koná 13. srpna od 14:00 
do 20:00 hodin.  (Loužnický zpravodaj)

   jilemnicko

♦ JILEMNICE – Obnova historické fasády Základní školy v Komenského 
ulici v Jilemnici na Semilsku získala ocenění Památka roku 2021 v Libereckém 
kraji. Stejně jako loni posuzovala letos porota jen čtyři přihlášené památky, ve 
všech případech byly investory obnovy města, žádný soukromý investor mezi 
nimi nebyl. Do soutěže se mohli přihlásit vlastníci, kteří v roce 2021 obnovili 
kulturní památku, nebo ti, kdo ukončili alespoň jednu etapu její obnovy. 

Liberecký kraj vyhlásil
památku roku
posedmé. I loni byly 
v soutěži jenom čtyři,
cenu získala obnova
secesní fasády bytového
domu v Korejské ulici 
v Jablonci nad Nisou.
„Letos byly dalšími
nominovanými v sou-
těži Železný Brod 
s obnovou venkovského
domu Štefánikova 29,
známým pod názvem
Teprovsko, Nový Bor 
s obnovou roubeného
domu v Kalinově ulici,
kde část obnoveného
objektu využívá sklářské muzeum a část slouží jako infocentrum, a Stráž pod 
Ralskem za obnovu vnějších fasád zámku Vartemberk,“ doplnil Jan Mikulička 
z tiskového odboru krajského úřadu.
Budova školy v Jilemnici patří podle památkářů k významným a kvalitním 
dílům české neorenesance konce 19. století, svou výzdobou i hmotou nezastupi-
telně dotváří vzhled městské památkové zóny. Budovu postavil v letech 1897-
1899 jilemnický stavitel Josef Pošepný na základě návrhu architekta Jana 
Vejrycha. „Porota ocenila zejména vysokou kvalitu řemeslných prací, které 
vrátily domu neorenesanční vzhled, obdivovat lze obnovenou lunetovou korunní 
římsu se sgrafitem, barevnost fasády, oken a dveří nebo navrácení břidlicové 
střešní krytiny,“ dodal Mikulička.
                                                                                     Níže budova před rekonstrukcí



Podle náměstkyně hejtmana pro památkovou péči Květy Vinklátové se soutěží 
snaží Liberecký kraj upozornit na úspěšné projekty obnovy kulturních památek 
a také je podpořit. Na
území kraje je více
než 2200 nemovitých
kulturních památek.
„Když se lidé seznámí
s pozitivními příklady
obnovy, může se stát 
i to, že si nějakou
nemovitost v Liberec-
kém kraji koupí 
a kulturní památku
posléze 
v podstatě zachrání.
Tak tomu bylo
například u Kittelova
domu, zámku
Návarov a několika
lidových staveb ve
Žďáru u České Lípy,“
řekla Vinklátová.         
S oceněním je spojen šek na 50 tisíc korun.                             Opravené Teprovsko

/ Náš REGION, foto Liberecký kraj



   jičínsko

♦ SOBOTKA – Sobotecké slavnosti 

♦ HOŘICE – Ve věku nedožitých 80 let zemřel pan Václav Bukač, významná 
osobnost hořického života v uplynulých desetiletích, dlouholetý ředitel hořického
muzea, vynikající fotograf a grafik, což dokazuje řada knih, na kterých se 
podílel. 
Od poloviny 90. let minulého
století byl vůdčí osobností 
Hořických občasných novin,
pro které napsal řadu
zajímavých článků a hlavně
jim vtiskl jejich grafickou
podobu.
Čest jeho památce!

/ Jaroslav Kotrbáček, kronikář
města

Václav Bukač byl také
tajemníkem hořických
sochařských sympozií. 
V této funkci maximálně
využíval svých jazykových
znalostí, zvláště pak anglického
jazyka.



   bejvávalo

K (arel) Liebscher. Tiskem a nákl. J. Otty v Praze. Odesláno 1903

Ze stránek města Lomnice n/P, bez dalších údajů



Ze stránek Aukro.cz.  Bez dalších údajů.

Hrad Kosť. Ofrankováno 50haléřovou známkou s TGM, bez dalších údajů.
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   mnichovo hradiště

♦ V letošním roce jsme, narozdíl od předchozích pandemickým roků, otevřeli na 
zámku sezónu v řádném termínu v dubnu. Sezóna zatím probíhá, navzdory 
složité situaci v ČR i ve světě, velmi pozitivně. Návštěvnost je stále dobrá 
a navýšila se návštěvnost školních, seniorských a také německých výprav. 
Rozpočet zámku jsme obdrželi ve finální podobě koncem května a oproti rokům 
minulým je, vzhledem k současné situaci, velmi úsporný, proto jsme museli 
některé tradiční akce zrušit.
Podařilo se však získat navíc finanční prostředky z projektu Ministerstva 
kultury Po stopách  šlechtických rodů – rok šlechtických slavností a zábavy 2022 
na restaurování dvou portrétů významných členů rodu Valdštejnů. První 
zachycuje tzv. otce rodu, Adama z Valdštejna (1570 – 1638), který získal na 
počátku 17. století pro svůj rod dědičný titul říšský hrabě a je významný také 
tím, že pomohl svými kontakty k císařskému dvoru Albrechtovi z Valdštejna. 
Portrét bude umístěn  na I. návštěvnickém okruhu. Druhý portrét znázorňuje 
jeho syna Maxmiliána z Valdštejna (1598 – 1655), zakladatele mnichovo-
hradišťské rodové větve Valdštejnů, švagra a oblíbence Albrechta z Valdštejna, 
který získal v roce 1627 od Albrechta z Valdštejna panství Mnichovo Hradiště 
s Budovcovým zámkem. Portrét bude po restaurování umístěn zpět na původní 
místo na chodbu zámku. 

Co se týče rekonstrukcí v letošním roce, kvůli omezeným financím, proběhne 
pouze oprava vnějších oken v prvním patře Budovcova křídla zámku. Žádané 
finance na projekty restaurování interiéru saly terreny a pokračování 



rekonstrukce ohradní zdi v ulici v Lípách, bohužel nebudou realizovány. 
Vzhledem k odchodu současného kastelána Radovana Chmela do důchodu, 
k němuž dojde po 30 letech působení na zámku, probíhá výběrové řízení na 
nového kastelána, který by měl být jmenován do funkce 1. dubna 2023.
Posledních 30 let bylo na zámku především v duchu komplexní rekonstrukce 
hlavní budovy zámku a přilehlých budov koníren, střechy jízdárny, interiérů 
kláštera, zámecké zdi, anglického parku, restaurování mnoha předmětů 
mobiliárního fondu a jejich instalace do autentických expozic I. a II. návštěv-
nického okruhu sestavených na základě archivních dokumentů, instalace dvou 
rozsáhlých stálých výstav Poslední odpočinek Albrechta z Valdštejna a Paměť 
rodu přetrvá na III. návštěvnickém okruhu a výstavy v pokladně zámku 
Valdštejnské muzeum. 
Proběhla také náročná digitalizace a dokumentace více než 40 tisíc sbírkových 
předmětů a 20 tisíc historických knih, včetně fotodokumentace a odborných 
popisů, organizace depozitářů podle fondů a jejich ošetření. Probíhalo zde 
mnoho kulturních akcí za podpory státu, Středočeského kraje, města Mnichova 
Hradiště, Sdružení obcí Český ráj, Mezinárodních organizací VIA SACRA 
a Perspektiv a dalších. Do budoucna se počítá s pokračováním specifické 
ochrany národní kulturní památky dalšími poučenými rekonstrukcemi, 
restaurováním sbírkových předmětů a dalších dobových kulturních aktivit. 

/ Soňa Švábová, NPÚ – Státní zámek Mnichovo Hradiště

   tanvaldsko

♦ HARRACHOV – 
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♦ SMRŽOVKA –  

   jablonec

♦ 



   liberec 

♦ Skoro čtyřicet kusů nábytku ze sbírky Severočeského muzea 
v Liberci čeká nový život

V rámci projektu Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea probíhá 
také restaurování předmětů z podsbírky Dřevo - nábytek v ateliéru Svitas Art 
Design rodiny Špačkových ve Svitávce u Boskovic. Od léta 2021 zde bylo 
restaurováno prvních deset kusů starožitného nábytku.

„Historický nábytek nám dává zprávu o tom, jak lidé v té které etapě žili. 
V jakém byli postavení, zda byli dobře situovaní, nebo naopak. Vidíme na něm 
také řemeslnou zručnost, techniky a nástroje, které řemeslníci ve své době 
používali,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.
„Sbírka nábytku v Severočeském muzeu zahrnuje řadu zajímavých exponátů 
vynikající uměleckořemeslné úrovně. Některé z nich se však od jejich získání 
dosud nepodařilo uvést do původního stavu, ve kterém bychom je mohli 
prezentovat návštěvníkům na výstavách nebo v katalozích. Nyní se díky 
projektu Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea zrestauruje téměř 
čtyřicet historicky významných kusů nábytku reprezentujících tradici evropské 
uměleckořemeslné výroby v období 16. až 19. století,“ řekl Jan Virt, kurátor 
sbírky nábytku.
V souboru se nacházejí čtyři skříně a jedna prosklená vitrínka, která sloužila k 
vystavování skla a porcelánu. Soubor dále obsahuje dva příborníky určené pro 
ukládání nádobí, jednu komodu s prací nástavbou a dva komodové sekretáře 
s tabernáklem.

Příborník po restaurování



Neogotická skříň po restaurování

Komoda se objevila v období baroka,
jako nový typ nábytku určený k ukládání
menších kusů oděvu. Měla zpravidla tři
velké zásuvky. Na komodu někdy mohla
navazovat psací nástavba ve formě
výklopné psací desky, určená k vyřizování
písemných dokumentů a korespondence.
Z komody je odvozený komodový
sekretář složený ze tří dílů. Na komodu
navazuje ve střední části výklopná psací
deska, na níž je nasazen nástavec se
dvěma řadami zásuvek a skříňkou
uprostřed.
Veškerá nábytková kování restaurátor
očistil a zakonzervoval. Chybějící kování
se nově vyrobila. Zhotoveny byly také
nové klíče. Veškeré chybějící lišty 
a dřevořezby se doplnily a opravily se 
vady v materiálu. Vnitřní i vnější části

povrchu dřeva restaurátor jemně 
očistil. 
Na některých kusech bylo potřeba 
odstranit konstrukční vady a ne-
vhodné předchozí restaurátorské 
zásahy. Zrestaurované předměty 
byly převzaty kurátorem sbírky do 
depozitáře nábytku a jsou 
připraveny k prezentaci veřejnosti 
na výstavách nebo v expozici 
uměleckých řemesel.

Zdroj: Anna Vašková, Liberecký kraj

Zrestaurovaná skříň s tordovanými 
sloupky

   za humny

♦ MLADÁ BOLESLAV – Zpěvačka Věra Martinová a skupina Meritum 
vystoupí v neděli 14. srpna od 20 hodin v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha. 



Vstupenky v hodnotě 300 Kč můžete koupit přímo na místě nebo v předprodeji 
na pobočkách Muzea Mladoboleslavska. Akce je součástí festivalu Středočeské 
kulturní léto. 

♦ Co si skočit na malý výlet do Německa? Z Krompachu 
na rozhlednu Hvozd 

Už od konce 18. století byl oblíbeným turistickým cílem vrch kopce Hvozd čili 
Hochwald – v roce 1821 na něj vystoupil i bývalý rakouský císař Ferdinand I. 
Dnes tudy prochází česko-německá státní hranice.

„Hvozd nabízí jeden z nejkrásnějších
výhledů do Saska i na českou stranu. Není
divu, že se stal vyhlášeným turistickým
místem už téměř před dvěma
stoletími,“ řekla Květa Vinklátová,
náměstkyně libereckého hejtmana.
Hlavní jižní vrchol Hvozdu tvoří výrazná
skála, dříve zvaná Ilmenstein nebo
Kreuzstein. Severní vrchol hory leží na
německém území a v 19. století byl
nazýván Glamscher Stein nebo
Johannisstein.
V roce 1853 otevřel Johann Gotthelf Marx
z Oybinu na české straně jižního vrcholu
dřevěný hostinec, který v následujících
letech dále rozšiřoval. Hostinec 
v roce 1877 zcela vyhořel. Majitel ale již
následující rok postavil na jeho místě
nový. V roce 1879 zde žitavský
přírodovědný spolek postavil 10 metrů
vysokou vyhlídkovou věž.

Dřevěná vyhlídková věž ale rychle
chátrala, a tak spolek postavil novou
kamennou rozhlednu na severním vrcholu,
kde byla do té doby jen vyhlídková terasa.
V roce 1891 byla stará zchátralá věž stržena a roku 1892 byl položen základní 
kámen nové věže. Stavělo se rychle, takže již v září 1892 byla 25 metrů vysoká 
kamenná věž slavnostně vysvěcena. Nedlouho poté pod rozhlednou vyrostl 
domek s prodejem vstupenek, z něhož později vznikla další restaurace.
Rozhledna na Hvozdu se stala téměř dvojčetem rozhledny na Jedlové – obě věže 
jsou si podobné tvarem, výškou, použitým materiálem a dokonce i narozeniny 
slaví ve stejný den. Věž na Hvozdu je ale o rok mladší.
Rozhledna nabízí krásný výhled do širokého okolí. Vidět z ní jsou Žitavské hory 
s malebným letoviskem Oybin, Popova skála, táhlý Ještědský hřbet a za pěkného
počasí dokonce Jizerské hory a Krkonoše.  (Jan Mikulička; foto Wikimedia)



   výtvarno

♦ Výstava Mucha, rodinná sbírka představí díla Alfonse Muchy způsobem, 
jakým doposud nebyl prezentován. Příběh celosvětově známého a uznávaného 
umělce budou vyprávět vybrané
malby, sochy, fotografie, reklamní
předměty z rodinné sbírky
a některé originály veřejnost uvidí
úplně poprvé.
„Chceme ukázat mého dědečka
nejen jako všestranného umělce,
ale také jako Čecha, Evropana
a světoobčana v tom nejlepším
smyslu slova, který pevně věřil
v to, že jedním ze základních
úkolů umění je ‚ne bořit, ale
stavět mosty‘. Tedy něco, co
v dnešní době potřebujeme možná
více než kdy předtím,“ říká vnuk
Alfonse Muchy a předseda Nadace
Mucha John Mucha.
Architektonického ztvárnění
výstavy Mucha, rodinná
sbírka v prostorách Valdštejnské
jízdárny na pražské Malé Straně
se zhostila světoznámá česká
architektka Eva Jiřičná. Podobně
jako Alfons Mucha má i Eva
Jiřičná silné renomé po celém
světě a jde tedy o velmi prestižní
spojení. Působivé kouzlo tohoto
spojení spočívá zejména v tom, 
že Eva je známá minimalistka,
zatímco Mucha je pověstný
bohatou dekorativností.
Průřezová výstava mapuje
nejdůležitější etapy Muchova
života. Od dětských let na jižní
Moravě, přes studia v Paříži,
přátelství s Paulem Gauguinem
a Augustem Rodinem, pobyt
v Americe až po návrat do
Československa a tvorbu jednoho
z nejvýznamnějších uměleckých
děl české historie – monumentální
Slovanské epopeje. Mucha toužil



po světě, ve kterém by lidé z různých kulturních prostředí mohli žít v míru 
a harmonii. V dnešním znepokojujícím světě působí jeho touha obzvláště jímavě
a přináší nám Muchovo obecně platné poselství naděje.

Mucha se proslavil hlavně jako 
vrcholný představitel art nouveau 
a jeho dekorativní práce tvoří 
v dějinách moderního grafického 
umění výrazné milníky, Muchova 
umělecká tvorba zdaleka 
přesahovala pouhou dekorativní 
hodnotu. Výstava zkoumá Muchovo
umění v kontextu jeho filozofických 
názorů a vizí, které si vysnil pro 
svou domovinu, a představuje nejen
Muchovy okázalé plakáty Sarah 
Bernhardtové z období pařížského 
fin de siècle, ale také méně známé 
aspekty jeho umění, které 
vyvrcholilo jeho pozdním 
mistrovským dílem Slovanská 
epopej.
Otevírací doba: denně 10.00–18.00, 
v sobotu do 20.00
Vstupné: 240 Kč 150 / 500 Kč

 Snění                                                                 

♦ Zrestaurovaná sousoší   Mužů s býky   opět střeží Holešovickou tržnici  

Renovace dvou monumentálních soch před Holešovickou tržnicí v Praze byla 
právě dokončena. Alegorická sousoší Mužů s býky zde více jak 120 let vítají 
návštěvníky areálu někdejších městských jatek. Vlivem povětrnostních 
podmínek byly sochy značně zašlé, město se proto rozhodlo jim dopřát generální
péči. 

„Pokračujeme v kompletní revitalizaci kdysi zanedbávaného areálu Holešovické 
tržnice. Zvláště při ní dbáme na zachování historického odkazu Tržnice, jehož 
symbolem jsou právě sochy Mužů s býky. Již brzy navíc dokončíme stavbu 
Štvanické lávky, během níž bude zároveň zrekonstruován i prostor kolem soch. 
Tržnice tak získá reprezentativní vstup, který si zaslouží,“ říká Pavel Vyhnánek, 
náměstek primátora Prahy.
Dvě alegorická sousoší s názvem Trh a Jatka na vysokých kamenných 
podstavcích, na nichž jsou plastické znaky města Prahy, vytvořili roku 1895 
sochaři Čeněk Vosmík a Bohuslav Schnirch.



Soutěž na výzdobu portálu Ústředních pražských jatek byla vypsána v roce 1892 
a účastnilo se jí několik významných sochařů. V porotě zasedali Josef Václav 
Myslbek, Josef Mocker, Antonín Wiehl a Josef Srdínko, městský projektant 
novorenesančního areálu jatek. První cena nebyla udělena. O druhou cenu se 
pak dělily tři zaslané návrhy: Vosmíkův návrh s názvem Chov, návrh se značkou
Z od Františka Hergesela a Antonína Procházky a návrh pod jménem Apis 
Bohuslava Schnircha. Všichni tři autoři vítězných návrhů zvolili pro kompozici 
obdobný námět muže s býkem.
Vosmíkova polooblečená postava muže ve staroslovanském oděvu, Muž s býkem 
I., s prameny vlasů spletených do dvou výrazných pramenů, představuje 
pastevce s holí. Atributem chovu je pod býkem odložená bedna a snop obilí. 
Sousoší Muž s býkem II. od sochaře Schnircha odkazuje na posvátného býka 
uctívaného ve starověkém Egyptě. Býk už je uvázán k pařezu a muž s knírem ve 
staroslovanském kroji drží kladivo a dýku k provedení oběti.

„Po revoluci se na umění ve veřejném prostoru příliš nemyslelo a dodnes se 
mnohdy neví, komu která socha v metropoli patří. Napravujeme tyto roky 
nezájmu a na péči o umění ve veřejném prostoru klademe velký důraz. 
Ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy získáváme do její správy sochy 
a plastiky, o které se dlouhá léta nikdo nestaral. Teď jim postupně vracíme 
jejich původní krásu, a to nejen v centru města, ale i na sídlištích, jejichž veřejný
prostor stál dříve stranou zájmu města,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková.
Galerie hl. m. Prahy převzala do své péče dvě monumentální sousoší zobrazující 
muže s býky před Holešovickou tržnicí na jaře roku 2021. Sousoší byla celkově 
velmi poškozena, po celé ploše byla pokryta silnou vrstvou minerálních krust. 
Nejvýraznější projev degradace materiálu byl viditelný na mohutných 
podstavcích, jejichž pláště jsou složeny z 56 kamenných kvádrů.  Zde došlo ke 
ztrátě částí profilů říms a velkých ploch povrchu modelace pískovcových 



kvádrů. V létě roku 2021 vypsala galerie výběrové řízení na dodavatele 
restaurování, v němž byl vybrán MgA. Jan Brabec.
„Sousoší byla hlavně očištěna od zčernalých minerálních krust a biologického 
napadení. Ve spodních částech podstavce bylo nutné vyměnit na několika 
místech bloky kamene a nově plasticky zhotovit profily říms a povrch modelace 
bosáže,“ doplnila Marie Foltýnová, vedoucí správy veřejné plastiky Galerie 
hl. m. Prahy.
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