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Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách Města 
Turnova  na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel 
Turnova.

Aktuální informace o akcích spolku najdete také na internetu na webových strán-
kách Města Turnova na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek ro-
dáků a přátel Turnova a ve vývěsních skříňkách spolku v ulici 5. května, v sídlišti  
u nádraží v ulici Kosmonautů a v ulici U Tří svatých.
 Na stejných stránkách najdete i fotografie z akcí spolku ve fotogalerii. 

Foto na obálce:
 Kostel sv. Matěje, místo, kde měl Jaroslav z Vartemberka původní tvrz na Hruš-
tici. (foto O. Grund)

 Autorem nepopsaných fotografií v textu je Otakar Grund

Upozornění
Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského.

Vydání časopisu Náš Turnov je finančně podpořeno z rozpočtu města Turnov.
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TURNOVŠTÍ RODÁCI V PRAZE
První část

Dochované písemné dokumenty potvrzují, že turnovští rodáci, kteří přesídlili 
trvale, nebo jen dočasně na určitou dobu do Prahy, projevovali jistou soudržnost  
a vzájemnou komunikaci na půdě matičky Čech již od počátku minulého století. 
Těch, kteří přešli do Prahy z Turnova, nebo jeho okolí, bylo relativně mnoho, 
zejména mezi inteligencí a řada z nich zaujímala významné postavení ve státní 
správě, v lékařských, vědeckých i uměleckých kruzích. Významově nesporně do 
nejvyšší kategorie Turnováků v Praze patřili dva univerzitní profesoři, kteří se 
nesmazatelně zapsali do české historické vědy, a sice Dr. Josef Pekař a Dr. Josef 
Vítězslav Šimák. S jejich pražským působením se také začala datovat společenská 
aktivita turnovských rodáků v hlavním městě. Oba historikové měli rozsáhlý okruh 
přátel a spolupracovníků, s nimiž udržovali intenzivní pracovní a přátelské styky. 
Zejména pak nesmírně významná osobnost profesora Pekaře a jeho mládenecký 
způsob života, připoutaly do sféry jeho vlivu i řadu osobností z nejvyšší politiky státu. 
Některé poznámky o životě turnovských rodáků v Praze lze nalézt v pozůstalosti  
Dr. Šimáka v archivu ČSAV, dále pak v dobovém tisku, zejména v Pojizerských 
listech, ve vlastivědném sborníku českého severu, Od Ještěda k Troskám,  
v Besedě, vydávané muzejním spolkem v Železném Brodě a údaje z organizovaného 
spolkového života turnovských rodáků pak v policejním archivu Hlavního města 
Prahy. Z pozdějšího období, ze šedesátých až osmdesátých let, jsou některé 
skutečnosti o jejich aktivitách obsaženy v literární pozůstalosti Ing. Antonína 
Otmara. V archivu Muzea Českého ráje v Turnově jsou dochovány některé údaje 
hospodářsko-administrativního charakteru o činnosti Spolku turnovských rodáků  
v Praze a Vlastivědného kroužku Turnov, zejména z několika prvních poválečných 
let. Jejich nejvyšší aktivitu v Praze lze vysledovat v období let 1934 až 1938 a poté 
v počátečních letech II. světové války a opět v prvních čtyřech-pěti poválečných 
letech. Kulturní a jiná osvětová činnost turnovských rodáků v Praze byla v těchto 
obdobích obdivuhodná. V roce 1942 tento spolek čítal téměř 400 členů, v roce 1947 
obsahovala kartotéka už jména 495 členů.
 Jistou soudržnost s rodným městem projevovali turnovští rodáci v Praze již 
koncem devatenáctého století vzájemnými schůzkami vysokoškolští studenti práv 
J. Kopal, V. Muller a Suchý, studenti filozofie M. Kopal, Žďárský a medik Honsů. 
K nim se přidružil odhadce státní zastavárny a klenotník J. Folprecht. Těžiště jejich 
aktivity, jako mladých lidí, bylo zejména ve studentské zábavě. Ve vzpomínkách 
pozdějšího sekčního šéfa ministerstva kultury Dr. Mullera je uváděn přelom XIX. 
a XX. století jako datum, kdy do této studentské party přišel mladý univerzitní 
profesor, daliměřický rodák, Dr. Josef Pekař. Ten se díky jeho vzdělání, rozhledu  
a autoritě, ihned stal neformálním vedoucím celé mladické společnosti Turnováků 
v Praze.
 Od dubna 1902 se pak tato společnost na Pekařův návrh začala pravidelně 
scházet v hospodě „U Kupců“ ve Štěpánské ulici. Hostinec sice nepatřil mezi 
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nejlepší pražské podniky svého druhu, ale byl vyhlášený svojí kuchyní a dobrým 
pivem. Tam se scházívali rodáci i z jiných českých měst a tak vznikla letitá družba 
pražských Turnováků s patrioty krajanského společenství Pošumaví. 
 Celých 35 roků se „U Kupců“ scházela tato „Pekařova turnovská stolní společnost“, 
takže ji bylo možné považovat už jako inventární součást tohoto pohostinství. Vývoj 
politických událostí měl pochopitelně vliv na složení a aktivitu turnovských krajanů 
u „Pekařova stolu“, jak se tehdy po celé Praze tomuto místu říkalo. Období I. světové 
války znamenalo oslabení účasti na jejich setkáních, avšak po válce se opět jejich 
četnost i počet lidí zvýšily. Předmětem jejich diskusí byl život v Turnově, propagace 
Českého ráje, ale někdy také i problémy širšího, třeba i celostátního významu. 
Protože Pekařova proslulost často přiváděla do společnosti i osoby z „vyšších kruhů“, 
představitele tehdejšího hospodářského a politického života, nebo i znamenité 
umělce, kteří ani nebyli turnovskými rodáky, došly vhodně některé jejich myšlenky 
a názory na místa, kam by se jinak ani nedostaly. U příležitosti Pekařových šedesátin 
(1930), napsal Dr. V. Muller ve sborníku Od Ještěda k Troskám: „Ač je prof. Pekař 
tak známá osobnost ve světě vědeckém i národním, ač má hojně titulů a hodností,  
o tom však ví málokdo, že je vedle svých četných jiných funkcí také presidentem – ne 
však jen první třídy České akademie, nýbrž stolní společnosti Turnováků „U Kupců“ 
v Praze. Představte si malou hospůdku v Štěpánské ulici na Horním Novém městě, 
ve starém domě, do země slehlém, s několika stoly v lokále pod klenutým stropem, 
sta let starým. A sem do tohoto prostředí méně než měšťanského, zapadla skoro před 
třiceti lety společnost mladých turnovských rodáků, skoro vesměs akademických 
občanů, nebo již odchovanců almae matris, tu časem pevně zakotvila a rozšířila svůj 
kruh přáteli z jiných končin naší vlasti, kteří jednak stálým pobytem v jejich středu, 
jednak častými zájezdy do Turnova se aklimatizovali a stali se neméně horlivými 
ctiteli Turnova a jeho krásného okolí, než turnovští rodáci sami. Dnes ovšem po 
mládí není ani stopy. Kol kulatého stolu – na týchž místech, kde kdysi prvně zasedli, 
– kraluje kruh prošedivělých, ba namnoze zplesnivělých hlav a brad, ale jen o málo 
méně veselých než tomu bylo v dobách zlatého mládí. Všichni členové společnosti 
jsou v dnešním světě rozstrkáni po různých životních povoláních, zasahují často 
podstatně do běhu státu a národa, ale u tohoto stolu jsou opět a stále starými 
studenty. Tu stavovské rozdíly, tituly, světská sláva mizí, ba nikdo se ani neodvážil to 
připomínati, nebo dokonce respektovati, protože by byl druhým se smíchem odbyt. 
Není to stůl lecjaký. Ať již nevypočítáváme vlastních členů společnosti, leč mimo ní 
pobyla u něho řada slavných a známých lidí, historik prof. Dr. Goll, Dr. Heveroch, 
president Prokůpek, četně literátů, malířů, zpěváků a hudebníků, lidé z velkého světa 
finančního, ba ani ministr není tam řídkou návštěvou“. 
 Z nejznámějších Turnováků bývali pravidelnými účastníky setkávání Pekařovy 
společnosti „U Kupců“ MUDr. Folprecht, sládek Jappl, továrník Hák, prof.  
Dr. Šusta, Dr. Muller, Pavler, Kořínek, Dufek a později gen. Vyčítal, Ing. Durych, 
insp. Cimrhakl, řed. Křepinský, insp. Dražil, Ing. Valšík, redaktor Suchý, lékárník 
Zadrobílek, redaktor Nečásek, prof. Žákavec, prof. Schránil, Ing. Pacovský, 
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Ing. Stehlík, redaktor Nepilý, řed. Pelda, gen. Tischler a jiní. Šlo tedy vesměs  
o intelektuální společnost. Zvláštností bylo místo setkávání v prosté pražské hospodě, 
což kontrastovalo s téměř stavovským zaměřením stolní společnosti. Sounáležitost 
této Pekařovy společnosti s rodným Českým rájem a Turnovem dlouhá léta 
dokumentovaly Pojizerské listy, které vždy visely na věšáku ve čtenářském rámu  
a byly k dispozici návštěvníkům Kupcovy hospody.
 Spolu s úmrtím prof. Dr. J. Pekaře v lednu 1937 a zbouráním restaurace v témž 
roce, se postupně stolní společnost Turnováků rozpadla. Její určitá uzavřenost 
neumožňovala všem turnovským rodákům v Praze uspokojit zájem na společná 
setkávání širšího rozsahu a vytvořit jeden přátelský rodácký celek. Proto z iniciativy 
některých jedinců došlo 14. ledna 1922 na schůzi zájemců z řad turnovských 
rodáků v restauraci „U medvěda“ ve Štěpánské ulici k založení „Kroužku rodáků 
turnovských“. Předsedou byl zvolen Gustav Juna a jednatelem Alois Jelínek. Tak 
se stalo, že v období od roku 1922 až do smrti prof. J. Pekaře se v Praze turnovští 
rodáci setkávali odděleně od sebe na dvou místech a v podstatě, až na malé výjimky, 
při odlišném členském složení. Kroužek rodáků turnovských tak pracoval intenzivně 
po založení asi dva roky, pravidelně se scházel a vyvíjel činnost hlavně směřující 
k podpoře chudých v rodném kraji. Pak se „Kroužek“ scházel až do roku 1934 
sporadicky a vyvíjel aktivitu malou. Jedinou závažnou výjimkou. Jeho zásluhou 
došlo k vybudování pomníku Antonína Marka na Vyšehradském hřbitově.
 Při zájezdu členů Kroužku rodáků turnovských v Praze k odhalení pamětní desky 
cestovateli Čeňku Pacltovi v roce 1927, navrhla paní Jindřiška Muslerová, aby se 
Kroužek postaral o postavení pomníku buditeli českého národa Antonínu Markovi. 
Její zásluhou, za pomoci paní Jiránkové, Volfové a pana Maišaidra, se sbírkou mezi 
členy Kroužku, ale také i od některých občanů v Turnově, podařilo shromáždit 
na vybudování pomníku konečnou částku 6.866 korun. O návrh byl požádán náš 
krajan, rodák z Volavce u Tatobit, profesor Pražské uměleckoprůmyslové školy, 
Josef Drahoňovský. Ten pomník nejen navrhl, ale zhotovil v bronzu i poprsí 
(bustu) Antonína Marka zcela zadarmo, jako výraz vděčnosti rodného kraje.  
K odhalení pomníku na Vyšehradském hřbitově došlo 29. dubna 1934 za velké účasti 
turnovských rodáků. Při odevzdávání pomníku do péče tehdejšího spolku Svatobor 
pronesl slavnostní řeč člen Kroužku rodáků Dr. J. V. Šimák. Zbudování pomníku  
A. Markovi na Vyšehradě lze považovat za vůbec nejúspěšnější aktivitu turnovských 
rodáků v Praze.
 V roce 1934 bylo zvoleno nové předsednictvo Kroužku. Jeho předsedou se 
stal št. Kapitán ve výslužbě Václav Thoř, jednatelem Josef Musler a pokladníkem 
Antonín Douda. Kroužek měl sídlo v restauraci U Krupičků na Poříčí, měl své 
razítko, členské legitimace a pracoval podle předem schváleného programu. Duší 
jeho činnosti byla osoba prof. J. V. Šimáka, který většinu akcí inicioval, pomáhal 
organizovat a sám také připravil řadu přednášek s tématikou rodného Turnova  
a jeho okolí. Měla-li stolní společnost U Kupců svého Pelaře, měl Kroužek rodáků 
turnovských svého Šimáka.



6

Podle archivních záznamů v letech 1934 až 1938 Šimák na setkáních seznámil 
turnovské rodáky v Praze s počátky obrození Turnovska a Horního Pojizeří, s historií 
období třicetileté války, s výsledky historických vykopávek v Českém ráji, s životem 
buditele J. A. Marka, dále sám mnohokrát recitoval ze své vlastní básnické tvorby  
a z vědeckých i literárních prací. Historiku Šimákovi je tak možné přisoudit 
minimálně dvacet akcí pořádaných Kroužkem a lze jej proto v tomto období právem 
považovat za ústředního představitele jeho vedení.
 Turnovští rodáci v Praze Šimáka nesmírně milovali. Nejen pro jeho 
encyklopedické vědomosti o rodném kraji, ale i pro jeho naprosto neokázalý vztah 
ke každému z nich, a to bez ohledu na společenské postavení nebo vzdělání.
 V prosinci 1937 došlo k určitému zlomu ve vzájemném vztahu obou pražských 
turnovských rodáckých skupin. V pohnutých dnech ohrožení Československé 
republiky v roce 1938 se také Kroužek turnovských rodáků zapojil, přes svoji 
deklarovanou nepolitičnost, do vlasteneckého hnutí na obranu republiky. Připravil  
a na členské schůzi 24. února 1938 přijal „Provolání“ ke svým členům, jehož 
obsahem byl apel na to, aby členové Kroužku nadále věrně plnili národní  
a humanitární úkoly. Současně byla schválena vlastenecká výzva k postavení 
pomníku Dr. Josefu Pekařovi. Novým předsedou byl zvolen V. Thoř a členy výboru 
J. Tůma, Fr. Maišaidr a L. Pavlíček.
 Zánik Československé republiky a německá okupace znamenaly mimo jiné 
také rušení a zákaz činnosti nejrůznějších spolků a zájmových sdružení. Stalo se 
tak i v případě Kroužku rodáků turnovských. Respektování předpisů a opatření  
o sdružování, vyhlášených v Protektorátu Čechy a Morava, si vynutilo přijetí 
takové formy činnosti rodáckých zájmových skupin, která umožňovala okupačním  
a protektorátním centrálním orgánům důsledné sledování a regulování jejich činnosti. 
Bez splnění předepsaných požadavků jejich legální aktivita nebyla možná. Proto 
také koncem roku 1939 Kroužek svoji činnost ukončil a v souladu se zákonem č. 134 
„O právu spolčovacím“ z roku 1867 iniciativní skupina turnovských rodáků, v čele 
s Václavem Thořem a architektem Josefem Hudcem, začátkem roku 1940 požádala 
Zemský úřad v Praze a poté i Pražské policejní ředitelství o souhlas s vytvořením 
„Spolku rodáků a přátel města Turnova a okolí“, se sídlem v Praze. Zemský úřad  
v Praze svým výměrem č. 5432 ze 17. července 1940 vznik spolku povolil.
 Iniciátoři založení nového spolku museli vyvinout mnoho úsilí při překonávání 
všech úskalí tehdejší doby. Na ustavující valné hromadě Spolku rodáků a přátel 
Turnova a okolí dne 9. října 1940 v kavárně Platýz v Praze I., které se zúčastnilo 
126 členů, byl jeho předsedou zvolen finanční komisař JUDr. Zdeněk Drahoňovský. 
Dalšími funkcionáři se stali arch. Josef Hudec, stavitel, Emil Černohouz, majitel 
kadeřnického závodu, Václav Thoř, místopředseda Všeobecné záložny, Dr. Václav 
Muller, sekční šéf v. v., Bořivoj Schejbal, Josef Horák, vrchní berní tajemník, prof.  
a akademický sochař Ladislav Havlas, Josef Lhoták, pracovník Národní a univerzitní 
knihovny, Jan Vavřich, Božena Mrvíková a Růžena Housová. Byly společně přijaty 
spolkové „Stanovy“, jejichž doslovné znění muselo být schváleno Policejním 
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ředitelstvím, a to už při vydání jeho souhlasu se zřízením spolku (17. 7. 1940). Jako 
účel existence Spolku bylo uvedeno „vyvolávání a podporování snahy a zařízení, 
směřujících k sociálnímu, kulturnímu a hospodářskému rozkvětu Turnovska se 
zřetelem na kraj podkrkonošský“. Činnost spolku tak byla charakterizována jako 
nepolitická. Stanovy také obsahovaly ustanovení, že jeho funkcionářem může být 
ten člen, který bydlí ve Velké Praze nebo okolí. Pokud šlo o členy bydlící v Turnově, 
mohou zastávat funkce v jeho vedení pouze v případě, že mají možnost zúčastňovat 
se pravidelně spolkových a výborových schůzí. Na ustavující valné hromadě byl 
čestným členem Spolku zvolen prof. J. V. Šimák, jako výraz vděčnosti za vykonanou 
práci pro rodný kraj a činnost v bývalém Kroužku rodáků turnovských. 
 Za první tři roky Spolek vykázal mimořádnou aktivitu, která byla pro turnovské 
rodáky v Praze v těžkých válečných letech nesporně hojivým balzámem pro jejich 
duše. Bylo sice nezbytné, dávat si na Policejním ředitelství Horního nového města 
v Praze schvalovat (posléze informovat i Zemské policejní ředitelství) program 
schůzí členských i výborových, a písemně doložit všechny přednášky zařazené 
na setkáních buď plným textem, nebo podrobným obsahem. Tím více je nutné  
s odstupem času ocenit to, že se podařilo uspořádat mnoho hodnotných přednášek, 
např. Dr. Matiny, Dr. Kotíkové, Dr. Knoba, Ortlíka, prof. Svobody, zorganizovat 
mnoho hudebních a pěveckých večerů, např. vystoupení kvarteta Dr. Pařízka, 
Maloskalské písně přednesené profesorkou konzervatoře Vera Morou, koncert pěvce 
Holubáře, Theodora Šrubaře, sourozenců Salabových, koncert Hauftův a Hníkové  
a jiné. Za mimořádné události je nutno označit každoroční pěvecké a koncertní večery 
ve velkém sále Městské knihovny, zejména pak koncert, uskutečněný v červnu 1943, 
který navštívilo více než 600 posluchačů. Na této akci byly též propagovány krásy 
turnovského kraje. Večer tak svým významem daleko přesáhl vnitřní hranice spolku 
a bylo jej tak možné právem v době silného národnostního útlaku zařadit mezi 
důležité veřejné podniky v Praze té doby.
 (pokračování příště)        

Připravil Ing. Drahomír Machaň

Antonín Marek
od prof. Josefa Drahoňovskeho, 
rodáka z Volavce u Tatobit.
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PROČ SLAVIT 28. ŘÍJEN

Setkáváme se někdy s otázkou, proč slavit 28. říjen.  Ozývají se názory, že  
v Rakousko-Uhersku nebylo zase tak zle, česky bylo možné hovořit i na úřadech. 
Byli jsme součástí velkého státního celku. To je sice pravda a mohlo to mít pozitivní 
vliv na ekonomický rozvoj. Ne vždy tomu tak však bylo. Zásadně nemohu souhlasit 
s tím, že Čechům v Rakousko-Uhersku byla zabezpečena všechna práva k jejich 
rozvoji. Že se situace změnila k lepšímu ve srovnání konce 19. století s dobou o století 
dříve je nutné chápat v souvislosti s emancipačními snahami mnoha evropských 
národů. České děti se sice mohly ve škole učit svému mateřskému jazyku, ke studiu 
na vyšších školách však byla nutná znalost němčiny. V pohraničních smíšených 
oblastech se české školy téměř nevyskytovaly. Německy mluvící obyvatelstvo 
rakouské části monarchie bylo zvýhodňováno, ještě horší situace byla v Uhersku, 
kde Slovákům a jiným nemaďarským národům hrozil zánik.  O lásce císaře Františka 
Josefa I. k českému národu se nedá hovořit, spíše o opaku. Obdobně postupovaly 
i rakouské úřady. Například ještě v roce 1892 zakázaly vzpomínkovou akci k 300. 
výročí narození Jana Amose Komenského v Klášteře Hradišti nad Jizerou. 
 Proto, když vypukla I. světová válka, statisíce rukujících Čechů nesdílely 
nadšení, které provázelo německy a maďarsky mluvící vojáky. Nebylo také proč 
jásat, když Češi museli bojovat proti Slovanům a zejména k Srbům na Balkáně měli 
vřelý vztah. Nemohli jít s nadšením do boje, který by v případě vítězství Rakouska-
Uherska a Německa znamenal další omezení národních práv. To si plně uvědomovali 
i naši krajané ve Francii, Rusku a dalších státech. Již na samém počátku války v létě 
roku 1914 se dobrovolně hlásily stovky Čechů do armád bojujících proti Rakousko-
Uhersku a Německu. Ve Francii se vytvořila v rámci cizinecké legie Rota Nazdar. 
Název vznikl podle sokolského pozdravu. Právě příslušníci této jednotky byli Češi  
z pařížského Sokola a sociálně demokratického spolku Rovnost. Rotou Nazdar 
prošlo na 600 Čechů, konce války se jich většina nedožila. Mezi padlými byli i rodáci 
z Pojizeří (Bělobor Bernard z Kněžmostu, František Jiránek a Josef Effenberger  
z Mladé Boleslavi). Konce války se dožil Josef Antoš z Mladé Boleslavi, který  
o svém boji za naši samostatnost ve Francii napsal paměti na více než 400 stranách. 
Měl jsem možnost navštívit ve Francii místa, kde naši dobrovolníci během I. světové 
války bojovali po boku Francie. A Francouzi na to v těchto místech nezapomněli. 
Svědčí o tom vzorně udržované hroby našich vojáků. Svědčilo o tom i vřelé  
a přátelské přijetí, kterého se nám zde dostalo.
 Rovněž v Rusku si naši krajané vytvořili Českou družinu a zapojili se do boje 
proti Německu a Rakousko-Uhersku. 
 Češi a Slováci, bojující v rakousko-uherské armádě, přebíhali již od počátku války 
do zajetí. Mnozí z nich dobrovolně vstupovali do československých legií. Vraceli se 
pak znovu do zákopů války, tentokrát aby bojovali za národní samostatnost. Více 
než 60 000 legionářů bojovalo na ruské, 20 000 na italské a 10 000 na francouzské 
frontě. Několik tisíc jich padlo. 28. října 1918 se uskutečnil sen za který bojovali. 
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Vzniklo samostatné Československo. Legionáři se vraceli domů s podlomeným 
zdravím, mnozí předčasně umírali. Nejsložitější osudy prodělávali legionáři  
v Rusku. Pro návrat domů museli ještě po skončení války podstoupit mnoho bojů  
s bolševickou armádou.
 Na vznik samostatného Československa během I. světové války měl velký 
podíl i zahraniční a domácí odboj. Zahraniční odboj vedl T. G. Masaryk, E. Beneš,  
M. R. Štefánik a do roku 1917 i Josef Dürich z Kláštera Hradiště nad Jizerou. Za 
národní samostatnost v roce 1918 však vděčíme i téměř 100 000 Čechoslováků, 
bojujících v československých legiích a 50 000 našich krajanů z USA, kteří 
se dobrovolně přihlásili do americké armády a bojovali rovněž proti Německu  
a Rakousko-Uhersku. Když si připomínáme 28. říjen 1918, neměli bychom 
zapomínat na místa jakými jsou Zborov, Bachmač, Čeljabinsk, Samara, Nikolsk 
Ussurskij, a jiná v bývalém Rusku, Arras, Vouziers a Terron ve Francii, či Doss Alto 
a Rovereto v Itálii. Mnoho mladých Čechoslováků zde obětovalo před více než 100 
lety život za naši svobodu.
 Českoslovenští legionáři bojovali a umírali v boji za znovuzískání svobody 
v II. světové válce. Byli vězněni i po roce 1948, generál Heliodor Píka byl ve 
vykonstruovaném procesu v roce 1949 popraven. V letech 1939 – 1945 a 1948 – 1989 
se o československých legionářích oficiálně nemluvilo. Nikdo totiž není totalitní 
moci tak nebezpečný, jako ten, který je za svobodu ochoten obětovat svůj život. A to 
českoslovenští legionáři byli. Prokázali to nejen v obou světových válkách, ale i po 
únoru 1948.       

V první světové válce nám 
českoslovenští legionáři po třech 
staletích vybojovali národní 
samostatnost, jsem hrdý, že mezi ně 
patřil i můj děda František Jermář. 
Naši legionář jsou pro mě velkým 
vzorem a společně s T. G. Masarykem,  
E. Benešem, M. R. Štefánikem  
a dalšími si je budu vždy připomínat. 
Budu si je připomínat i z důvodu, 
že vzniklá Československá 
první republika patřila mezi 
nejdemokratičtější státy té doby.  
A právě proto je pro mě 28. říjen 1918 
jedním z nejvýznamnějších dnů v celé 
naší historii. 

Jaromír Jermář

Památník obětem válek 
a perzekucím 
od prof. Josefa Drahoňovskeho.
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DROZEN
Padesát let od úmrtí mistra Drozena

Je to skoro neuvěřitelné, ale letos uplynulo padesát let od chvíle, kdy nás opustil 
známý turnovský občan a tatobitský rodák, houslařský mistr, František Xaver 
Drozen (8. 3. 189 – 26. 4. 1972). 
 Drozen za svého života zhotovil na 700 houslí, z toho několik desítek mistrovských 
nástrojů a je nepochybné, že malé město v srdci Českého ráje rázem proslavil po 
celém světě. Po legendární opravě stradivárek virtuóza Jana Kubelíka (1880–1940)  
v třicátých letech, před jeho koncertem přímo zde, v Turnově, se logicky nastartovala 
jeho umělecká dráha. Jeho nástroje si najednou žádali přední housloví umělci téměř  
z celého světa a Drozen se stal i jakýmsi „dvorním“ dodavatelem českých koncertních 
těles. Postavil housle Kubelíkovi, houslovému pedagogu Otakaru Ševčíkovi a mnoha 
jiným. Tak se stalo, že vzbudil i zájem pozdějšího ruského, přesněji sovětského, 
virtuóza Davida Oistracha (1908–1974).
 Vzhledem k tomu, že Drozena i mého otce pojilo silné letité přátelství, které 
vzniklo během II. světové války, kdy houslařský mistr zachránil tehdejšího partyzána 
Pikalova, pozdějšího generála SSSR, stal jsem se náhodně i svědkem celé historie 
vzniku tohoto Oistrachova nástroje. Při častých nedělních rodinných návštěvách 
mistrovy dílny nám pan Drozen postupně vyprávěl, jak jej s Oistrachem seznámili 
při malé opravě jeho houslí. Když totiž Drozen zjistil, že nástroj, na který umělec 
hrál, nepatří jemu, ale sovětskému státu, který jej Oistrachovi jen zapůjčil, nabídl, 
že by mu za slušnou cenu vyrobil housle přímo jemu „na míru“. Oistrach prý byl 
nabídkou zaskočen tak, že chvíli nemohl ani dýchat. „To bych měl jako svůj vlastní 
nástroj?“ nemohl uvěřit Drozenově nabídce. Totiž jen muzikanti dovedou pochopit, 
co to znamená, mít svůj nástroj, který se po čase stává částí jejich těla a nepůjčovat 
si žádný cizí… 
 Drozen se tedy v roce 1957 dal do práce a po čase měl zhruba hotové pozdější 
vskutku mistrovské housle. Když to mému otci řekl, celí natěšení jsme se vydali 
na domluvenou návštěvu k Drozenovým. V dílně všechno vonělo dřevem, lakem  
a klihem, a mistr před námi začal skládat jednotlivé části nástroje. „To musíte přijít 
tak za týden, teď to ještě nemám celé pohromadě“, řekl nám Drozen a vysvětlil, 
že ještě potřebuje zpracovat materiál na krk a hlavičku houslí a pak je teprve bude 
sestavovat. Bylo mi tehdy deset, na housle jsem chodil teprve čtvrtým rokem  
k profesoru Ferdinandu Kleinovi, ale netrpělivě jsem čekal na příští neděli. Vidět  
a mít v rukou nástroj, na který bude hrát světový mistr, no to byla pro mě událost. 
A skutečně. Další týden byly housle hotové. Dřevěné, bílé, nenalakované, a Drozen 
nám na ně krátce zahrál. Měly nádherně čistý, plný tón a zněly celou malou dílnou. 
Pojednou mě je Drozen podal a vyzval, abych je také zkusil. „Ale vždyť já ještě 
neumím pořádně hrát“, namítl jsem překvapeně. „To nevadí. Jen si je zkus!“ vyzval 
mě. „No, jak se ti na ně hraje?“ „Nádherně. Ale struny jsou výš nad hmatníkem než 
u těch mých. Sotva je domáčknu“, řekl jsem tehdy. „No to je ono. To je pro dospělé 
a všiml jsem si, že Oistrach je silový hráč, tvoří tón jinak než my, takže pro něj to 
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bude akorát. To jsem zjistil, když tu hrál na jiné mé housle“, vysvětlil mi Drozen, 
který se je chystal nalakovat. 
 Minulo pár dnů a otec přišel domů s tím, že jestli chceme ještě vidět hotové 
Oistrachovy housle, máme v neděli poslední možnost. Mistr si pro ně prý příští týden 
přijede a odveze do Ruska. Při návštěvě Drozenových rodiče tenkrát ani nedopili 
kávu a nedočkavě jsme chtěli ještě naposled vidět nástroj. „Tak pojďte“, řekl Drozen 
šibalsky a zavedl nás nahoru do dílny. Na pracovním stole ležely Oistrachovy housle, 
rozložené na pět kusů, jako nějaká dětská stavebnice. „Proboha, pane Drozene, co 
jste to s nimi udělal?“ zvolal jsem tehdy překvapeně. Maminka mě hned napomenula, 
ale houslař se jen smál. „Když už byly hotové, zjistil jsem, že přece jen méně zní 
spodní struny dé a gé. A Oistrach je hodně používá a to by se mu určitě nelíbilo. 
Tak jsem musel odebrat ještě několik desetin milimetru z obou desek“, vysvětlil 
mi Drozen. A opravdu. Za pár dní byl nástroj opět pohromadě a Oistrach byl z nich 
nadšený, nešetřil chválou a nové housle po vyzkoušení prý před Drozenem políbil. 
 Krátce nato (1960) dostal mistr Drozen státní vyznamenání „Za vynikající práci“ 
a v roce 1971, na sklonku života, obdržel titul „Zasloužilý umělec“. Přesto vše zůstal 
skromným člověkem, přišel si zahrát s námi v amatérském orchestru, pomáhal 
začínajícím umělcům a hlavně dětem, kterým leckdy i nezištně opravoval nástroje, 
které „nevydržely“ jejich zacházení a často je tak uchránil před hubováním a někdy 
i rákoskou jejich rodičů.

Otakar Grund
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VZPOMÍNKA NA ROK 1866

Roku 1866 v měsíci květnu byla Pruskem vypovězena válka Rakousku. Nikdo 
tomu mnoho víry nepřikládal. Válka nebude. Vždyť je naši ani přes hranice nepustí, 
čepicemi je utlukou.  Neutloukli. V neděli 20. června se již vědělo, že jsou Prušáci  
v zemi a že se k Turnovu blíží. Tu se teprve pomýšlelo na útěk.
 V pondělí ráno nastal v domě ruch. Bude se utíkat. Vypravili nás, osmnáctiletou 
tetu Alžbětu a šestnáctiletou tetu Johanu, šestnáctiletou sestřenici a mne, osmiletou. 
Kam? Do Libuně na faru k panu děkanovi Markovi.
 Vyšli jsme na Vyšinku a zahnuly na cestu ke Kamenci. Tam však jsme se 
leknutím zastavily. Naproti nám, vykouknuvší slunko dopadlo svými paprsky na 
helmice a zbraně nepřátelského vojska tak, že se třpytily jak zlaté. Kam nyní? Kolem 
nás pospíchající mladík poradil: „Na Valdštýn!“
 Tenkráte byla cesta více stromy lemována než nyní, pospíchaly jsme do vrchu 
na Valdštýn. Tam byl hostinec přeplněn, bylo v něm mnoho mladíků a děvčat  
a stále ještě přicházeli jiní. Tu přišel jeden celý uděšený a hlásí: „Berou muže  
k vojsku. Odvedli pana Vodsloně z náměstí a pana Šebestu. Oba to již starší obtloustlí 
sousedé.“ Slečny Vodsloňovy se daly do pláče a nářku, jiné je těšily.
 Sotva se mladí lidé trochu upokojili, přijde druhý mladík ještě vyděšenější  
a zvěstuje: „Na věž kostela sv. Mikuláše vynesli dělo a budou do města střílet. Chtějí 
celé město rozstřílet.“
 Nastalo velké zděšení. Tu se pomýšlelo na další útěk. V hloučcích se všichni  
z hostince vyhrnuli. My ubíraly se na Vyskeř do školy a zde z přinesených potravin 
utišily hlad. Nejdále s námi došel hlouček pánů, mezi nimi pan páter Janků s oběma 
bratry, šli do Mladějova, druzí šli každý do jiné končiny. Pan učitel i paní učitelová 
se tak nenadálých hostů trochu polekali, ale ochotně pomáhali ve třídě lůžka upravit. 
Sláma se rozestřela na zem po obou stěnách třídy, i na přikrytí pamatovali. 
 Dne 28. června, před dnem sv. Petra a Pavla byla tak krásná pohoda, v zahrádce 
voněly květiny, rybíz se červenal, a do toho krásna hřměla děla od Svijan Podolí, tam 
běsnila lítice války.
 Turnovští poznali, že netřeba před Prušáky utíkati, neboť civilistům nijak 
neubližovali, a proto vzkázali nám na Vyskeř, abychom se vrátily. A zase šlo se zpět 
na Valdštýn. Zde se opět sešlo mnoho mladých lidí, kteří v malých hloučkách vraceli 
se do města.
 V městě na náměstí pruští vojáci poráželi dobytek a v kotlích vařili oběd. Zásob 
měli dost, a chudí, kteří poprosili, dostali rýži i kousek sucharu.
 Čtvrt hodiny dříve, než přišlo vojsko do Turnova, byly mosty zbourány, rozebíral 
je pan Staněk, městský vodák a tesařský mistr, dřevěné mosty přes Jizeru. Došel si 
na radnici pro výplatu pro dělníky a odtud domů. Nedaleko domova na Mariánském 
náměstí slyší koňský dusot, ohlédne se, voják na koni míří k němu. Tu pan Staněk 
rychle vkročí do domu, podá matce peníze a prosí ji, aby zdržela toho vojáka, a utíká 
druhým vchodem do zahrady, přeskočí plot. Vydal se ze strachu na cestu do Prahy. 
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Ve dne se schovával a v noci pospíchal k bratrovi. A když věděl, že Prusové odešli  
a že tu je rakouské vojsko, přišel domů. Prušáci nebrali nikoho na vojnu, jak se 
říkalo, chytali jen muže, aby vystavěli oba mosty.
 A na věži nebylo dělo, byl to jen velký polní dalekohled, vyčníval z okna.
 Vojsko se často střídalo. Prusové odjeli a přišlo rakouské vojsko. Ku konci přišli 
asi ti nejstarší pruští vojáci. Při pochodu doprovázela je hudba. Jejich nástroje byly 
samé píšťaly.
 Vojsko pruské přineslo nákazu cholery. Mnoho lidí, zvláště mužů umíralo.
 Každý si po válce oddychl. Po válce se zpívalo: „Utíkejte, utíkejte, Prajsi jdou,“ 
atd. Též na jenerála Benedeka se hanlivé písně zpívali. Ale on nebyl vinen prohrou 
– sám neměl žádnou moc.
 Kdo by se divil, že vyjedli vojáci cukráři Homolovi krám? Vždyť cukroví bývalo 
výtečné. Že vypili pivo a likéry, které našli ve sklepě? Poškodili v Nudvojovicích 
kostel, byliť evangelíci.
 Páter Janků svou přímluvou prý vymohl, že nebylo naděláno škod ve městě.
 13 tisíc padlo a 11 bylo rakouských vojínů raněno. V Podolí padlí mají tam 
pomník, ranění a neb nemocemi zemřelí německé i pruské armády mají pomník na 
Hruštici u Turnova. I jiné pomníky válečné jsou pietně zachovány.

Vzpomínku zapsala v roce 1939 Anna Vaníčková rozená Valšíková.

SETKÁNÍ PRAŽSKÉ POBOČKY SPOLKU RODÁKŮ 
A PŘÁTEL TURNOVA NA VYŠEHRADĚ

Již se stalo tradicí, že se členové pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova 
schází začátkem září na Vyšehradě u hrobu národního buditele, básníka, turnovského 
rodáka, děkana Antonína Marka.
 Tak i letos jsme se zde sešli 5. září, v den Markova narození, abychom položili 
kytici na hrob turnovského rodáka.
 Jako tradičně promluvil k shromážděným prom. hist. Karol Bílek, čestný člen 
Pekařovy společnosti Českého ráje, znalec Markova života a díla. Připomněl, že letos 
proběhlo sto čtyřicáté páté výročí Markova úmrtí. Markův život a dílo připomenul 
mimo jiné citátem z fejetonu Jana Nerudy, který byl otištěn v Národních listech v den 
Markova pohřbu: „… Jedinkráte jsem se v životě sešel s Markem. Seděl jsem po dvě 
hodiny naproti němu v železničním kupé, hleděl na jeho hlavu, jež byla čerstvě padlý 
sníh, do jeho očí, modrých jak dvě upřímné pomněnky, na jeho světlý, zrcadelně 
jasný obličej, a porozuměl jsem té čisté lásce a vytrvalému nadšení, jež vedlo české 
heroy našeho věku. Chtěl bych vidět srdce Markovo! Myslím si je jasné jako rubín, 
probíhané žilkami samorostlého ryzého zlata. Kolikrát as zabušilo hlavně v radosti 
jásavé, kolikrát as zmíralo tesknotou nevýslovnou! Vlastenecké srdce radostně se 
šíří při každém, při sebe menším pokroku národním, při každém novém krásném 
zjevu českého ducha – a Marek sledoval ty zjevy právě v době nejideálnější a přes 
několik generací; vlastenecké srdce se zachví při každé ráně, zasazené národu –  
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LETNÍ KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY V ROCE 2022

Také letošní, už dvaadvacátý ročník 
našich letních koncertů vážné hudby 
ovlivnilo virové onemocnění, které 
zasáhlo celou republiku. Připravené 
kroky, jež jsme učinili, bylo potřeba 
průběžně měnit a obavy z toho, že 
budeme muset nakonec celý ročník 
zrušit, byly velké. 
 Velká změna nastala i ve chvíli, kdy 
jsme po výzvě vedení města, přenesli 
dění koncertů do Turnova. K porušení 
dlouholeté tradice nás vedl i příslib 
turnovské radnice k finanční podpoře, 
neboť naše kulturní aktivita se připojila k oslavám 750. výročí založení města. Ale 
i tady jsme narazili na některé překážky. Pan kanovník Václav Vlasák nám vyšel 
vstříc a nabídl prostory zdejších církevních stánků, ale interiér kostela sv. Matěje 
procházel rekonstrukcí, kostel Panny Marie byl pro naše účely příliš velký. Kostel 
sv. Františka, pro svou polohu přímo u frekventované vozovky, jsme nakonec s díky 
odmítli. Našim požadavkům nakonec ochotně vyhověl farář Československé církve 
husitské pan Oldřich Bezděčík a my mohli celý ročník uskutečnit v turnovském 
Husově sboru. Ale i tak jsme prožili nepříjemné chvíle plné očekávání toho, kdy 
nám někteří z pozvaných umělců oznámí svoji nemoc či karanténu.
 I do jejich řad totiž pronikly náznaky nemoci a někteří z nich museli na poslední 
chvíli měnit obsazení i repertoár. 
 Přesto se nakonec vše podařilo a 9. července u nás vystoupila známá sopranistka 
paní Jana Ryklová, tentokrát v doprovodu svého dlouholetého známého brilantního, 

a my známe, mnoho-li ran musí český národ strpět rok co rok. Hned do struny zalehne 
divoký orkán, hned ji zas rozvinuje vánek měkký, co nejjemnější. Do lidského srdce 
vchází radost i žal, lidské srdce je herbářem prožitých jar, ale herbářem, v němž 
všechny květy se udržují živy. Kéž umí číst člověk v srdci člověka! Nebylo by pro náš 
národ pak drahocennějšího daru, než aby jeho přední mužové mu zůstavili každý 
srdce své…“  Fejeton je možné najít v Národních listech v čísle 48 ze dne18. února 
1877.
 Za krásného slunečného počasí se účastníci ještě zastavili u nedalekého hrobu 
autora busty na Markově hrobě, sochaře prof. Josefa Drahoňovského, rodáka  
z Českého ráje. 
 Setkání bylo zakončeno schůzí výboru pražské pobočky SRPT v blízké 
vyšehradské zahradní restauraci.

Jiří Fuk

Koncertní mistr, Hobojista J. Adamus 
a Z. Šolcová.
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houslisty Františka Lamače. Vedle jejího stále kvalitního zcela profesionálního 
výkonu jsme měli možnost též poznat i výsledek její pedagogické práce. Osvědčenou 
dvojici totiž doplnila její mladá žačka, rovněž nadějná budoucí sopranistka, Sabina 
Elena Müllerová. 
 Stálicí našich koncertů se stali členové 
známého Adamusova tria. Po závěru 
umělecké dráhy houslistky paní Jitky 
Adamusové se na jejím místě vystřídaly 
další, avšak i toto komorní těleso si prošlo 
letošní nemocí. A tak slavného hobojistu, 
„mistra nekonečného tónu“, doprovodila 
jen harfenistka, paní Zbyňka Šolcová. 
Dlužno dodat, že na kvalitě koncertu 
(30. 7.) to nic neubralo a posluchači si 
tak mohli dokonale „vychutnat“ čistotu 
projevu a mistrné ovládání obou nástrojů. 
Tak trochu oživením z pandemických obav 
byl koncert tenoristy Jakuba Pustiny (13. 8.). Jeho neutuchající elán, který byl patrný 
z každého vystoupení, oživila nám méně známá sopranistka Olga Jelínková. Jako 
pravidelný host Národního divadla v Praze a stále častější účastnice zahraničních 
scén (USA, Belgie, Japonsko, Německo, Rakousko) nás zaujala nejen vyzrálým 
pěveckým výkonem, ale i notnou dávkou komediálního projevu. Dvojici podpořil 
i výkon klavírního doprovodu paní Marty Vaškové, takže při shodě okolností, kdy 
se tento koncert stal nejhojněji navštívenou akcí našeho „hudebního léta“, mohli být 
posluchači opravdu spokojeni. 
 Čtvrtý letní koncert, (27. 8.) v podání Klavírního tria Základní umělecké školy 
v Turnově, byl pro mnohé posluchače jistě překvapením. Obvyklé uskupení (Šárka 
Košťálová – housle, Michaela Faltusová-violoncello a Bohuslav Lédl – klavír) 
tentokrát výrazně obohatila i sopranistka Eva Lédlová. Čtveřice „domácích“ umělců 
přednesla nejen známá díla světové klasiky (J. Haydn, G. Verdi, C. Franck), ale  
i Lédlovu moderní čtyřvětou kompozici a potvrdila, že i v našem kraji se stále rodí 
muzikanti, jejichž výkony jsou srovnatelné s celostátní interpretační špičkou.
 Ovšem v neposlední řadě je naší morální povinností poděkovat také všem 
sponzorům, kteří nám k uspořádání tak nákladné akce přispěli. Bylo to především 
Město Turnov, Ing. Václav Formánek (TRIMA s. r. o.), Karel Zima (hotel Štekl), 
Ing. Vladimír Sejval (Delikates Turnov) a František Zikuda (vodohospodářské 
stavitelství).
 Po zdařilé akci před námi tak stojí nejednoduché rozhodnutí o tom, zda 
příští ročníky letních koncertů trvale přesunout do rodného města či je ponechat  
v původním kouzelném místě Hrubé Skály s nezaměnitelnou akustikou kostela  
sv. Josefa.

Otakar Grund 

Klavírní trio ZUŠ Turnov 
a sopranistka Eva Lédlová
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Z ČINNOSTI SPOLKU

Zájezd na Moravu
Dlouho, předlouho místopředseda Milan Carda plánoval dvoudenní poznávací zájezd 
na Moravu. Chtěli jsme navštívit původní panství, jež držel po 700 let významný 
rod Lichtejnstejnů, který se tak výrazně zapsal do dějin našeho národa. A podařilo 

se. V sobotu 24. června jsme vyjeli už v 5 hodin ráno autobusem pana Stránského, 
abychom zvládli dlouhou cestu. Zámek Lednice jsme si za pěkného počasí prohlédli 
i s jeho okolím, ale Valtice, honosné sídlo bohatého rodu na pravém břehu Dyje 
nám vzalo dech. Dvacet reprezentačních místností pouze jednoho z prohlídkových 
okruhů nám dalo jen částečně na zřetel, jakým moderním způsobem už tehdy žila 
elita národa, která dbala i na rozvoj celé vlasti. Není divu, že její sídlo bylo později 
po vyvlastnění státem zapsáno (1996) do Světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.
 Přespali jsme v penzionu Mlýn a druhý den jsme příhodně navštívili též expozici 

Muchových obrazů Česká epopej. 
V Moravském Krumlově jsme se 
jen na okamžik zastavili, abychom 
krátce posoudili věhlasnost 
moravských vín. Kdo tak učinil, 
nelitoval. Domů jsme se vraceli  
v neděli 25. června až navečer, ale 
obohaceni o mnohé zážitky.

Otakar Grund
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Ve čtvrtek 30. června, v závěru školního roku, jsme se zúčastnili slavnostního předání 
vysvědčení absolventům devátých tříd ve všech třech turnovských základních 
školách. Těm nejlepším jsme pogratulovali a vždy dvojici nejlepších z každé třídy 
předali drobné pozornosti. 
 S jednatelkou spolku, paní Vladislavou Ejemovou, jsme tak v ZŠ v ul. Žižkově 
gratulovali k nejlepším školním výsledkům v 9. A. Adrianě Šulcové a Jakubu 
Mikoláškovi, v 9. B. Julii Ponikelské a Vu An Hoangovi, v 9. C. Natálii Hladíkové  
a Markétě Kozákové. V devítiletce ve Skálově ulici v 9. A. Barboře Braunové a Janu 
Mizerovi, v 9. B. Kateřině Trojanové a Adamu Beranovi. V 9. C. pak Jacqueline 
Koclové a Barboře Rajnochové. 
 Slavnostního zakončení školního roku v ZŠ v ulici 28. října, pořádaného ve školní 
jídelně, se zúčastnili i zástupci radnice. Po krátkých projevech jsme popřáli šťastné 
vykročení do další životní dráhy Adéle Čapkové a Nicolasi Danielu Recalde z 9. A., 
Adéle Egrtové a Vojtovi Machačnému z 9. B. a Daniele Venclů a Janu Lochmanovi 
z 9. C. Zakončení školního roku zde bylo opravdu slavnostní.

Otakar Grund
Po stopách Lužických Srbů
Řadu našich členů zaujal cyklus přednášek věnovaný Lužickým Srbům, který před 
časem pořádala městská knihovna. Požádali jsme proto přednášející Ing. Janu 
Vančatovou ze Societas Amicuum Liberec o průvodcovství na připravovaném 
zájezdu, a tak 13. července 2022 vyjel z Turnova do Horní Lužice plně obsazený 
autobus firmy JASTR. 
 Naší první zastávkou byl vrch Löbauer Berg s rozhlednou nad městem Löbau. 
Z rozhledny o výšce 28 metrů je nejen pěkný rozhled na velkou část Lužice, ale je  
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i technickou a uměleckou zvláštností. Věž krále Fridricha Augusta je jediná 
zachovalá vyhlídková věž z litiny v Evropě a snad nejstarší věž postavená ze železa. 
Byla postavena v roce 1854 občany Löbau a pojmenována po saském králi Fridrichu 
Augustovi II. 
 Po výstupu na věž a občerstvení v místní restauraci pokračovala naše cesta 
do vesnice Cunewalde (Kunvald), kde jsme nejprve navštívili největší německý 
evangelický vesnický kostel. Jeho hlavní sál a tři empory, postavené v letech 1781 
až 1783, poskytují sezení až pro 2632 věřících. Interiér charakterizují tři velké české 
křišťálové lustry a tříruční varhany z roku 1840. Podrobný výklad poskytl místní 
průvodce. Poblíž kostela se nachází park s modely podstávkových domů v měřítku 
1:5 se všemi stavebními a architektonickými detaily. 
 Při odjezdu se objevila nečekaná závada na autobusu. Šikovný řidič však závadu 
odstranil a mohli jsme pokračovat do další zastávky, do města Kamenz (Kamenec). 
Město, v němž žije v něm 17 000 obyvatel, se pyšní mnoha památkami. My jsme 
navštívili Hlavní evangelický městský kostel Panny Marie, který  je pozdně gotickým 
halovým chrámem a náleží Evangelicko-luterské církevní obci v Kamenci. Je hlavní 
dominantou města a v roce 1729 v něm byl pokřtěn nejslavnější kamenecký rodák, 
německý filozof a spisovatel Gotthold Ephraim Lessing. Podívali jsme se i do 
Klášterního kostela sv. Anny, který byl původně kostelem františkánského konventu. 
Zajímavý byl i Katechismuskirche, to jest kostelík, kde byli vyučováni luteránští 
katechumeni a který mimo jiné sloužil i k srbským bohoslužbám. Jeho obranný 
vzhled naznačuje, že byl původně začleněný do městského opevnění. Ochutnali 
jsme i výbornou zmrzlinu a kávu.
 A pak nás čekala už jen cesta k poslední zastávce ve městě Bad Muskau 
(Mužakow), kde jsme navštívili nejvýznamnější pamětihodnost Fürst-Pückler-Park 
Bad Muskau, největší středoevropský park (830 ha) v anglickém stylu, který figuruje 
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Samostatnými významnými 
objekty v parku jsou zrekonstruovaný zámek a arboretum. Plni dojmů, ale značně 
unaveni jsme odjížděli k domovu. Neskonalý dík patří naší průvodkyni, která nás 
celou cestu informovala nejen o místech, kde jsme se zastavili, ale i o místech, 
kterými jsme jen projížděli. 

foto Jaromír Ducháč

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou
Ve středu 27. 7. Se uskutečnil poznávací výlet „Rodáků“ do Benátek nad Jizerou. 
Městečku, o kterém je zmínka už od roku 1052, která dokládá jeho bohatou minulost. 
 Po příjezdu linkovým autobusem jsme přišli po cyklostezce a parkem do dalšího 
úhledného parku. Poté se část výletníků odebrala do úžasného muzea hraček  
v zámku, část nás vystoupala po 72 schodech na ochoz zámecké věže. Po prohlídce 
muzea a interiérů jsme se prošli starou částí města, která nás překvapila malebností 
uliček a množstvím nádherných parkových stromů. Na oběd jsme se zastavili  
v restauraci Bílý Páv, která má velmi dobrou kuchyni. Po obědě jsme se přes 
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Za krásami baroka do Horní Police
Poznávací výlet spolku tentokrát směřoval do míst, která téměř nikdo neznal. Vlak 
nás dovezl nejprve do České Lípy, kde jsme během dvou hodin prošli historickou 
část města, objevili mnohá zákoutí, stačili se naobědvat a z nového vlakového 
nádraží jsme pokračovali do Horní Police. Tam jsme nejprve došli na starý klenbový 
most se sochou Krista na kříži v životní velikosti z roku 1840. V současné době most 
slouží jako pěší a vyhlídkové místo. Na jeho konci jsme si prohlédli sousoší čtyř 
světců a Panny Marie, postavené na místě, kde řeka Ploučnice v roce 1523 vyplavila 
mariánskou sošku. Pak jsme stoupali k baroknímu areálu, k jehož výstavbě dal popud 
vévoda Julius František a jeho dcera, toskánská vévodkyně Anna Marie Františka. 
Minuli jsme pomník populárního kněze Wenzela Hockeho, který zde působil  
v letech 1779–1808. Prošli jsme vstupní branou a na nádvoří u kostela Navštívení 
Panny Marie nás očekávala průvodkyně paní Chadimová, projektová manažerka 
obnovy kostela. Uvnitř trojlodního chrámu, který postavil litoměřický stavitel Giulio 
Broggio v 17. století, pro nás připravila video o obnově kostela. Po prohlídce kostela 
jsme prošli celý areál, v ambitech obdivovali opravené kaple, navštívili přilehlý 
hřbitov, pokochali se pohledem na zámek a okolní zalesněné kopce a opustili 

zajímavé místo. Půvabnou 
krajinou jsme se vrátili 
domů. Výletu se zúčastnilo 
19 zájemců.

Ing. J Jaromír Ducháč
foto J Jaromír Ducháč

Mladou Boleslav vrátili 
domů. Výletu se zúčastnilo  
15 členů spolku, 2 vnoučata 
a pejsek. Počasí nám přálo  
a tak se výlet všem líbil.

Jarmila Ježková
foto Jaromír Ducháč
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Zámek Konopiště
Cestu na zámek Konopiště (14. září) jsme 
zvládli za jediný den. Padesát lidí spolku 
lákalo poznat místo, kde sídlil František 
Ferdinand d’Este s Žofií Chotkovou,  
a kde se psala historie našich zemí těsně 
před I. světovou válkou a před vznikem 
naší samostatné republiky. Ohromila nás 
sbírka 300 tisíc kusů mysliveckých trofejí 
i jedna z největších dochovaných sbírek 
historických zbraní. Dověděli jsme se, že 
honosné panství, vzniklé po roce 1294 
postupně pak po modernizacích vlastnily 
rody Šternberků, Valdštejnů, Lobkoviců, 
Habsburků i jiných. 
 Veliký dojem na nás ale udělalo  
i nedaleké moderní „panství“, mnohokrát 

v médiích propírané Čapí hnízdo. Rozsáhlý objekt, který byl postaven na téměř 
stokilometrovém pozemku je velmi dobře udržován a místo se stalo převážně 
útočištěm poraněné a opuštěné zvěře, a to nejen naší, české, ale i cizokrajné. 
A kupodivu, je o ni pečováno velmi dobře, snad možná i lépe než v některých 
zoologických zahradách. Také jsme netušili, že místo získalo název po předchozím 
sídlišti čapích rodin, které tu trávily léta. Personál, který se o zvířata stará, se  
k nám choval velice přívětivě, průvodkyně nám odpověděla na nejrůznější dotazy 
a objednané pohoštění bylo velmi dobré. Dospěli jsme k názoru, že investice do 
takového zařízení nebyla zcela marná…

Otakar Grund
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Vypsali jsme „Masarykovu“ anketu
Ano, čtete dobře. Po menším rozruchu, který v Turnově způsobil návrh uměleckého 
ztvárnění památky na prvního prezidenta T. G. Masaryka, jsme usoudili, že k takové 
záležitosti by se neměla vyjadřovat jen jakási odborná komise, ale že by to měla být 
záležitost všech našich občanů. Vypsali jsme tedy anketu, kterou nám zveřejnil ve 
svém listě pan Pavel Charousek. Překvapilo nás, jak málo občanů zajímá nedávná 
historie i tak důležitého kroku, jako byl vznik našeho státu. V anketě, která trvala 
celý měsíc srpen se pro zhotovení tradiční sochy vyslovilo 13 občanů, pro památník 
s bustou 5, plaketu s reliéfem by chtělo 6 lidí a plastiku s uměleckým pojetím by 
požadovali jen dva. V anketě se tak vyjádřilo pouze 26 osob. 

Otakar Grund

Připomenutí návštěvy T. G. Masaryka v Turnově
V sobotu 17. září si město připomenulo sté výročí návštěvy prvního československého 
prezidenta v Turnově. V prostorách nově vystavěného parku s fontánou naproti 
vlakovému nádraží, vedení města pro veřejnost připravilo kulturní program, při 
kterém odměnilo Pamětní medailí města veřejné spolky, které dlouhé roky v městě 
vyvíjejí svoji činnost a město i svým způsobem propagují. Tato myšlenka vychází 
z Masarykovy filozofie, což ve svém velice zdařilém projevu konstatoval i starosta, 
Ing. Tomáš Hocke. Mnoho diváků se ale podivilo tomu, proč při této příležitosti 
nezazněla celá československá hymna, proč ji moderátor uvedl jako „národní“  
a ne „státní“ a proč nakonec zástupci některých významných spolků pozváni 
nebyli, jakoby pro město nic nevykonaly. Někteří diváci se nemohli smířit ani  
s tím, že ačkoli se nejednalo o divadelní inscenaci, pohybovala se mezi nimi postava 
prezidenta Masaryka.

Foto Jaroslava Karásková
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Výlet SRPT do Železného Brodu
Další tradiční středeční výlet se uskutečnil 5. 10. 2022 Po chladném a deštivém 
počasí nás probudilo sluníčko a příznivá teplota, což napomohlo prožít příjemný 
den.
 Na turnovském nádraží se sešlo 19 účastníků z řad rodáků. Po vystoupení z vlaku 
v Žel. Brodě jsme se vydali po mostě přes řeku Jizeru na Malé náměstí a pokračovali 
do minimuzea skleněných betlémů. K vidění je 80 těchto betlémů, historických  
i současných. Betlémy jsou tvořeny především typickými železnobrodskými 

skleněnými figurkami, ale viděli jsme i exponáty ryté, broušené, z dutého skla, 
korálkové a velkou skleněnou mozaiku. Tyto betlémy se vyskytují ve větší míře 
pouze na Železnobrodsku a minimuzeum je jediné muzeum tohoto sortimentu 
na světě. Jedná se o soukromou sbírku paní ing. Kortanové. V tomto muzeu je 
prodejnička skleněné bižuterie s možností zakoupení, což jsme využili pro potěchu 
svých blízkých. Paní ing. Kortanová se nám dále věnovala s odborným výkladem  
o historických stavbách na Trávníkách. Např. Jechovsko, stavba – někdejší 
perníkářství – z r. 1687, Folkrtovsko, patrový dům s pavlačí – bývalý hostinec  
U České koruny z r. 1687, kašna na Trávníkách, z roku 1828, Huškovsko – roubenka 
na břehu potoka Žernovník a další zajímavé stavby. Na Bělišti se nám věnovala 
pracovnice zdejšího muzea. Běliště je bývalá koželužna z roku 1807, později 
barvírna látek, nyní etnografická expozice. V kostele sv. Jakuba Většího nás uvítal 
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místní farář p. Jucha. Kostel je zmiňován již v r. 1352. Za kostelem se nachází smírčí 
kříž a kostnice. Dřevěná zvonice z roku 1761, v roce 2007 vyhořela a byla obnovena 
včetně pořízení tří nových zvonů.Raritou kostela je skleněný oltář z r. 1930.
 Po těchto prohlídkách nám všem pěkně vyhládlo, tak jsme se posilnili v místní 
restauraci Pod zvonicí, všem chutnalo. Proto jsme měli ještě sílu navštívit firmu 
DT Glass, která vyrábí především dárkový sortiment. Výrobky vznikají ručním  
i strojním zpracováním. Byla nám předvedena práce na sklářském kahanu. Poté jsme 
se spokojeni vydali na cestu domů. Výlet se vydařil, s programem byli účastníci 
spokojeni a těší se na další z našich tradičních výletů.

zapsala Marie Hamadová
foto Jaromír Ducháč

Výlet rodáků a přátel Turnova do Lomnice nad Popelkou
Ve středu dne 19. 10. 2022  se uskutečnil výlet SRPT do Lomnice nad Popelkou, 
na kterém se sešlo celkem 25 účastníků. Použili jsme autobus z Turnova v 9,35 hod 
a ve čtvrt na jedenáct jsme už vcházeli do Městského muzea a galerie  na Husovu 
náměstí. Celé naší skupiny se ujal ředitel muzea pan Drahoňovský a provedl nás 
nejprve po celé budově muzea a následně i po hlavním náměstí, kde nás upozornil  
na největší zajímavosti o svém městě. Prohlédli jsme si expozice historie města  
a etnografickou historii a zajímavé byly také dobově zařízené reprezentační pokoje 
původních majitelů objektu s ukázkami stylového oblékání a portrétní galerii rodiny 
Šlechtů.
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Vítání nových občánků
V sobotu 12. listopadu jsme ve foyer Střelnice společně s vedením města a občanským 
sdružením Náruč společně přivítali 34 nových občánků Turnova. Celý program 
uváděla radní Eva Kordová, rodiče získali z celého vítání fotografie a videozáznam.

Otakar Grund

Prohlídka turnovské sokolovny
Není to dlouho, co jsme navštívili zdejší sokolovnu, ale teprve po celkové rekonstrukci 
hlavního sálu a některých přilehlých prostor, jsme chtěli vidět nádhernou budovu, 
která zaujme každého návštěvníka Turnova už jen svým vzhledem. Starosta Sokola, 
pan Ing. Milan Hejduk slíbil, že se nám 15. listopadu bude věnovat a tak se v týž den 
odpoledne před objektem shromáždilo místo očekávaných dvaceti, rovná čtyřicítka 
dychtivých návštěvníků. Pan Hejduk nás nejdříve provedl spodní částí budovy, 
vysvětlil zásady celé rekonstrukce, její obtížná místa i nejednoduchou situaci při 
získávání peněz. Tady nás velmi zaujala snaha o využití sálu pro sportovní účely  
a přitom zachování rysů původní stavby. Vystoupili jsme se až do půdních prostor  
a obdivovali mohutné trámy, které nesou obrovskou střechu a které prošly též 
složitým způsobem restaurování. 
 Ve společenském sále v I. patře nás pan Hejduk seznámil s historií a současným 
životem turnovských Sokolů. Jejich činnost navazuje na 160 let trvající tradici. 

Byli jsme překvapeni rozsahem expozice myslivosti a loveckých trofejí v nově 
rekonstruovaných půdních prostorách, což představovalo celoživotní sbírku pana 
Oldřicha Horáka a zajímavostí je, že po zámku Konopiště je to druhá největší 
kolekce loveckých trofejí v Čechách od jednoho lovce.
 Následně jsme si na  náměstí prohlédli sochu Jana Husa, dvě kašny a morový 
sloup. Byli jsme informováni o významných osobnostech v oblasti kultury  
a sportu, které se narodili nebo působili právě v Lomnici nad Popelkou. Zajímavostí 
také je, že v Lomnici nad Popelkou se nachází druhá největší základní školy  
v Královéhradeckém kraji.
 Na oběd jsme navštívili restauraci Babylon, která se nachází nedaleko náměstí  
a s kvalitou jídel byli všichni účastníci spokojeni.
 Ve 14.00 hodin jsme již usedli do zasedací místnosti zámečku, kde nás ředitel 
KIS pan J. Svoboda seznámil s aktivitami lomnického kulturního střediska  
a následně jsme si prohlédli krásný velký sál zámečku a zajímavé loutky jako součást 
stávajícího funkčního loutkového divadla.
 O ukončení  prohlídky zámečku se někteří zájemci ještě vydali na nedaleký 
Karlov si prohlédnout historické dřevěné stavby a následně již výlet ukončila cesta 
autobusem zpět do Turnova. 
 Počasí bylo sice chladnější ale nepršelo a účastníci byli spokojeni.

Zapsala Ing. Milena Bornová
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Starosta turnovského Sokola při naší návštěvě ve společenském sále budovy

Při prohlídce nejstarších kronik zdejšího Sokola. 

Vzpomenul na záslužnou práci Jaromíra Lebedy, který se postaral o obnovení 
činnosti po roce 1989 a po jehož náhlé smrti vedení Sokola převzal. Zmínil se  
i o dalších osobnostech zdejší tělovýchovné organizace, z nichž většinu jsme dobře 
znali. Starosta Hejduk nám také vysvětlil i objektivní důvody, proč byl ukončen 
provoz bývalé památné restaurace v pravé části budovy a místo ní zřízení nového 
prostoru pro další sportovní odbory. Toho jsme totiž litovali nejvíce, protože 

právě tady došlo v roce 1991 k založení nové 
činnosti našeho spolku. Nebylo divu, vždyť 
mnozí naši zakládající členové byli rovněž  
i členy turnovského Sokola. Starosta Hejduk 
nám nastínil, že do budoucna usiluje o propojení 
všech generací v Turnově. Proto i našim členům 
nabídl jakousi rekonvalescenční pohybovou 
aktivitu a pozdější členství v sokolské organizaci, 
která patří k jedné z největších a nejstarších  
v Čechách. Máme tedy o čem uvažovat…

Otakar Grund
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Vánoce jsou křesťanské svátky připomínající narození Ježíše Krista, historicky 
navazující na pohanské oslavy zimního slunovratu. K Vánocím se pojí mnoho 
lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, vánoční dárky a vánoční cukroví. 
Vánoce chápeme především jako svátky pokoje, rodiny a lásky...

Přejeme všem rodákům a přátelům Turnova pohodové vánoční svátky a v nad-
cházejícím novém roce 2023 pevné zdraví, spokojenost a splnění všech přání.

Výbor SRPT

Marie Hamadová
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občerstvení zajištěno

výbor spolku

VALNOU HROMADU 
SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA

Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat na

která se bude konat v pátek 27. ledna 2023
od 14 hodin

Obchodní akademie a Hotelová škola 
ve Zborovské ulici (Turnov)

Tato valná hromada je volební!
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