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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 stránkách města 

Turnova  na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků 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.  
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DROZEN  

 

F. X. Drozen byl mistr houslí i lidských srdcí.  

V nastávajícím roce si připomeneme milovníka přírody Turnovska a celé okolní oblas-

ti Českého ráje, mistra houslaře, Františka Xavera Drozena (8. 3. 1898-26. 4. 1972).  

  

Narodil se v nedalekých Tatobitech jako synek tehdejšího kapelníka Václava Drozena 

a matky Filomény, rozené Srazilové, violoncel-

listky a učitelky hry na housle. Po absolvování 

tehdejší základní školy se učil v Praze u Jana Bab-

tisty Vávry v oboru houslařství, pak pracoval také 

v pražských dílnách Antonína Chudlařského,      

B. Lantnera, J. Dvořáka a bratří Šámalů. Sám 

později vyučil i další houslaře, například Břetisla-

va Salabu, Bedřicha Nejedlého a Bohumíra 

Marhoula. Drozen pracoval převážně podle vzoru 

nástrojů Stradivariho, ale také Giuseppe Guar-

neriho del Gesů, jejichž mistrovská díla už tehdy 

považoval za nejdokonalejší celý hudební svět. 

Turnovský houslař ke stavbě svých nástrojů pou-

žíval na svrchní desku smrku, a na spodní, ozvuč-

nou, javoru. Hotové nástroje nakonec potíral gra-

nátově červeným lakem, ale též průzračně žlutým 

a zvláštním starožlutým, v němž především vyni-

kala přírodně žíhaná spodní javorová deska, pečli-

vě vybraná a zhotovená z jednoho kusu dřeva.   

Mistr Drozen, aby se tehdy prosadil v poměrně široké konkurenci českých výrobců, 

pravidelně obesílal se svými nejlepšími nástroji nejen domácí, ale i zahraniční houslařské 

soutěže. Z jeho dlouhých vyprávění a návštěv v jeho „ateliéru“ vím, že mnohé slavily úspě-

chy na výstavách ve Vídni i v tehdejším Německu, avšak zlom v jeho kariéře nastal teprve 

po návštěvě a koncertu Jana Kubelíka v Turnově. V roce 1928 totiž Kubelík, světem uznáva-

ný absolutní koncertní mistr, přijel z turné po Americe do Prahy, kde měl vystoupit před čes-

kým publikem. Shodou okolností měli tehdejší turnovští pořadatelé vlivné kontakty s pořa-

dateli v Praze, a proto jim navrhli, aby Kubelík předem vystoupil i v Turnově. Byla to bez-

pochyby troufalost, ale nahrála tomu i ta okolnost, že Kubelík přijel zhruba dva dny před 

pražskou premiérou a turnovský koncert se mu velice hodil jako příprava na premiéru           

v hlavním městě. „Avšak těsně před setkáním s radními a turnovskou smetánkou, mistr ještě 

v hotelu Korunní Princ chtěl krátce cvičit, když tu najednou zjistil, že jeho stradivárky vůbec 

nehrají. Snad cestou po moři, snad nějakým nárazem, nebo jen změnou vzduchu, se uvolnila 

jejich duše (malý kolíček, který uvnitř spojuje spodní a vrchní desku, aby shodně rezonovaly 

a „tvořily“ tak zvuk-pozn. red.). Kubelík se vyděsil, protože kvůli tomu nemohl vystoupit 

nejen na zdejším, už ohlášeném koncertu, ale byl ohrožen i ten pražský. Stradivariho nástroj 

mu byl totiž zapůjčen Státním hudebním fondem a jejich majitelem byl vlastně český stát“, 

řekl mi Drozen. Podle přísných podmínek tehdejší smlouvy prý na tak drahocenný nástroj 

nesměl nikdo ani sáhnout, mimo Kubelíka, jeho černého sluhy, který za vše ručil, a pak ně-

kolika houslařských mistrů ve světě, z nichž nejbližší byl toho času v Berlíně. Cesta tam        
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i zpět ale představovala minimálně dvoudenní zdržení. „Tu si ale někdo vzpomněl, že v Tur-

nově mají výborného houslaře, a poslal pro mě. Vylíčil mi, co se stalo a že si mám sbalit 

fidlátka a běžet do hotelu. Jen chvilku jsem přemýšlel, co se tak asi mohlo s nástrojem stát, a 

napadla mě právě ta jejich duše. Pro jistotu jsem si vzal i svoje duše náhradní, o kousek del-

ší, přibral i své nejlepší, taky právě dokončené housle a běžel za nimi. V hotelu bylo boží 

dopuštění. Radní nešťastní, že odpadne slíbený koncert, mistr Kubelík běhal sem a tam a      

o nějaké opravě nechtěl ani slyšet. Nabídl jsem mu svůj nástroj, jen aby se mohl rozehrát a 

uklidnit. Pohlédl na něj a po chvíli přemlouvání jej i vyzkoušel. Řekl mi tehdy: Poslyšte, to 

jste opravdu udělal vy? To je doopravdy mistrovská práce! Tak jsem ho hned požádal, zda 

bych se nemohl podívat na ty jeho housle. Radní tenkrát na chvíli zabavili jeho černého 

strážce a Kubelík mi po chvilce váhání housle přece jen půjčil do rukou. Vždyť vám vypadla 

duše, řekl jsem mu. A vysypal jsem mu ji otvorem v horní desce do ruky. V tu chvíli jsem si 

ale uvědomil, že když ji dám zpět, může se stát, že se uvolní i při vystoupení. Otočil jsem se, 

rychle poměřil její délku, pilníčkem přizpůsobil tu svoji přinesenou a v mžiku ji jehlou nasu-

nul zpět, přesně na její místo. Kubelík si toho v roztržitosti ani nevšiml, ale když podané 

housle vyzkoušel, téměř vykřikl překvapením, až jsem se zpočátku lekl: Člověče, co jste to   

s nimi udělal? Vždyť snad hrají ještě lépe než předtím…? No, to byla pro mě pocta“, řekl mi 

Drozen. Když se jej pak Kubelík zeptal na odměnu, Drozen vycítil příležitost. Virtuóza po-

žádal, že když se mu jeho nové housle tolik líbily, zda by na ně při koncertu nezahrál, a ne-

sdělil to hlavně publiku. Že prý by mu to udělalo dobrou reklamu kvůli prodeji. Kubelík 

souhlasil, dokonce je vzal i na svůj koncert do Prahy a veřejně turnovskému tvůrci vyslovil 

svoji pochvalu dokonalého mistrovského díla. Od té doby se prý turnovskému Drozenovi 

prestižní zakázky jen hrnuly. Úspěšní ve své tvorbě byli ale i někteří jeho žáci, jako Břetislav 

Salaba, žijící v USA, pražský Bohumír Marhoul či turnovský Antonín Eser, zesnuvší v Mni-

chově.   

Mistr Drozen pak zhotovil mnoho dalších nástrojů. 

Pro světově proslulého houslového pedagoga Otakara Ševčí-

ka, novodobého „ruského Paganiniho“ Davida Oistracha a 

hlavně housle i jiné nástroje pro přední naše sólisty, hráče 

České státní filharmonie i dalších prestižních těles. Drozen 

ale byl i nesmírně obětavý člověk. Své housličky levně vy-

ráběl pro muzikanty v okolí, pro děti z hudebních škol, své 

nástroje i zdarma půjčoval začínajícím dětem a často starost-

livě sledoval jejich další vývoj. Kvůli velkému přátelství      

s mým otcem jsem ho téměř pravidelně navštěvoval, takže 

jsem zažil mnoho epizod z jeho života. Mistr mi často nechal 

vyzkoušet jeho nástroje, dokonce i Oistrachovy housle, ptal 

se mě na mé pocity ze hry, ačkoli dodnes nevím proč.   

Těžce jsme proto všichni nesli jeho náhlý odchod ku konci jara v roce 1972. Tehdy 

jsem pracoval v okresním vysílání rozhlasu po drátě s Milanem Brunclíkem a kupodivu se 

nám podařilo prosadit půlhodinový pořad s posledním rozloučením Turnováků s mistrem 

Drozenem do celostátního rozhlasového vysílání. Dodnes nechápu, že nám vůbec někdo do-

volil takovou troufalost, ale jsem rád, že jsme alespoň trochu splatili dluh tohoto města člo-

věku, který jej dokázal proslavit po celém světě.  

                       Otakar Grund
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Zapomenutá turnovská rodačka Marie Ludmila Černá-Šlapáková (1897–1970)  

Turnovští rodáci v Praze si často připomínají významné členy svého spolku. Mnoho-

krát již bylo vzpomenuto předního představitele československé vlastivědy Josefa Vítězslava 

Šimáka (1870 Turnov – 1941 Praha). Jako vysokoškolský profesor měl mnoho žáků, ale za 

jeho přímého pokračovatele bohužel nemůžeme označit žádného z nich. Šimák si přál vy-

chovat nástupce, který by navazoval na jeho historickou a vlastivědnou práci na Turnovsku. 

Vzhledem k tomu, že se podílel přes dvě desetiletí na středoškolské výuce dívek (byl profe-

sorem městské Vyšší dívčí školy v Praze), podporoval také zapojení žen do odborné práce. 

Proto nás nepřekvapí, že jeho pokračovatelkou na Turnovsku se měla stát Marie Ludmila 

Černá. Ta bývá někdy mylně označována za Šimákovu neteř. S Šimákem ji nepojilo příbu-

zenství pokrevní, ale duchovní, protože byl v roce 1911 jejím kmotrem při biřmování.  

Příští rok uplyne 120 od narození M. L. Černé, proto si připomeňme její životní pří-

běh. Narodila se 7. června 1897 v Turnově. Její otec Otakar Jiří Černý byl místním učitelem 

a Šimákovým důvěrným přítelem. O. J. Černý se v roce 1896 oženil v Turnově s Aloisií 

(Alenou) Stögerovou. Měli spolu tři děti: Marie Ludmila prožila v Turnově a posléze v 

Čáslavi harmonické dětství spolu s dvěma mladšími bratry Jiřím a Svatoplukem (byli rovněž 

Šimákovými kmotřenci: Jiřík 1898 při křtu, Svatopluk 1911 při biřmování). Jejím strýcem 

byl Antonín Bohumil Černý, pražský knihkupec a jednatel Společnosti přátel starožitností 

českých.  

Za první světové války M. L. Černá začala studovat dějepis a zeměpis na Filozofické 

fakultě pražské 

univerzity. Po vál-

ce si rozšířila svůj 

studijní obor o 

archivnictví; byla 

jednou z prvních 

absolventek Státní 

archivní školy: 

absolvovala v roce 

1923 a na Filozo-

fické fakultě obhá-

jila disertační prá-

ci na téma Kance-

lář konzistoře po-

dobojí po obnově 

roku 1609. V Pra-

ze bydlela za stu-

dií u Šimákových, pat-

řila do jejich rodiny.    

V dubnu 1925 jí Šimák 

psal na Slovensko s od-

kazem na společné turnovské zájmy: „Kdybych tu měl historičku, Turnovanku, neť, bylo by 

jináče.“ A v prosinci 1925 si Šimák posteskl: „Milá Maří, scházíš nám tu v každém koutě, 

J. V. Šimák se svými vysokoškolskými studenty na výletě 

na Zvíkově v květnu 1921, M. L. Černá vpravo dole. 
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jak mně ve vědě, tak i v rodině. Je to cítiti, že zmizela nejstarší dospělá dcera, se kterou se 

dalo vážně mluvit o vědeckých záhadách, o politické situaci i o rodinných věcech, a která 

uměla si upoutat i tu drůbež, aby nenaříkala, že je opuštěná a nevlčila.“   

Ještě před ukončením studií totiž M. L. Černá odešla pracovat do Univerzitní knihov-

ny v Bratislavě. Město se stalo po válce novým působištěm jejího otce. Také Marie Ludmila 

zde našla velmi zajímavou práci a měla štěstí na svého nadřízeného Jana Emlera (1877–

1951): byl to nejen výtečný odborník, ale také okouzlující zralý muž. Díky jeho vlivu a do-

poručení odjela počátkem 30. let 20. století studovat do Francie (na pařížskou Sorbonne a na 

École des Chartes, hlavní francouzský vzdělávací ústav pro pomocné vědy historické) a roz-

šiřovala si jazykové znalosti. Mezi Černou a Emlerem se utvořilo silné pouto: jejich vzájem-

né hluboké city zůstaly nenaplněny z důvodu Emlerových obav z velkého věkového rozdílu 

a možného předčasného onemocnění. Marii Ludmilu ovšem ovlivnily na celý život: lásku, 

kterou nemohla dát Emlerovi, dala knihovnictví, tedy oboru, pro nějž ji vychoval, a brati-

slavské knihovně, kterou Emler jako první vysokoškolskou instituci svého druhu na Sloven-

sku v roce 1919 zakládal (a kde působil do roku 1928). Až ve zralém věku, v roce 1964, 

uzavřela sňatek s generálporučíkem Františkem Šlapákem.  

V Bratislavě se M. L. Černá věnovala především budování knižních fondů, akvizici a 

katalogizaci. Po vzniku samostatného slovenského státu byla v roce 1939 vyhnána podobně 

jako další zde pracující Češi. Našla uplatnění v pražské univerzitní knihovně na úseku bibli-

ografie a věcného popisu. Poté se věnovala vzdělávání a doškolování knihovníků v Ústřed-

ním vědecko-metodickém kabinetu. Lektorkou knihovnictví, bibliografie a dějin knižní kul-

tury byla již od roku 1937, kdy převzala Emlerovy přednášky na Filozofické fakultě Univer-

zity Komenského v Bratislavě: přednášela zde do roku 1939 a pak v letech 1951–1960.  

Měla podstatný podíl na přeměně Univerzitní knihovny v Bratislavě v moderní vědec-

kou instituci, přispěla ke vzniku univerzitního knihovnického vzdělávání, reprezentovala 

československou knihovědu a bibliografickou práci na mezinárodních fórech. Významná je 

rovněž její publikační činnost, zahrnující přehledové práce o bibliografii a knižní kultuře ne-

bo obsáhlé rozbory díla J. Ribaye či Ľ. V. Riznera.  

M. L. Černá byla první doktorkou filozofie, pocházející z Turnova. Spolu s J. V. 

Šimákem připravila k vydání Cestopis a listy Františka Marka (otištěno v časopise Od Ještě-

da k Troskám na pokračování v letech 1927–1929). Sestavila Šimákovu bibliografii, starala 

se spolu s dalšími o jeho písemnou pozůstalost. Za druhé světové války patřila mezi ty, kteří 

iniciovali akci na posmrtné vydání Šimákem rozpracovaných kapitol Příběhů města Turnova, 

zachycujících období třicetileté války: tato aktivita turnovského muzea, významně podpoře-

ná rovněž pražským spolkem turnovských rodáků nebyla úspěšně završena.  

Ti, kteří znali M. L. Černou osobně, vzpomínali nejen její vzdělanost, ale také jistou 

sebekázeň (do vysokého věku cvičila v Sokole), vůli překonávat veškeré životní překážky, 

aktivity v ženském hnutí, noblesu ve vystupování, schopnost pochopit druhé a nezištně jim 

pomáhat.  

         Hana Kábová  
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 Pokračování příběhu Ludvíka Koška 

Začátkem prosince se Ludvík dočkal zasloužené dovolené, jelikož dokončil svůj první 

operační turnus. Byl odeslán k 6. Operational Training Unit na základně RAF Thornaby a 

později RAF Silloth, což byla výcviková jednotka, kde Ludvík dostal svojí posádku jako ka-

pitán. Začátkem února 1943 se zde při jednom ze cvičných letů lehce poškodilo letadlo pilo-

tované právě Ludvíkem. V březnu dochází k jeho 

přemístění zpět k 311. bombardovací peruti. Nastu-

puje tak ke svému druhému turnusu ještě jako dru-

hý pilot, tentokrát v posádce Sgt Oldřicha Doležala. 

V té době měla peruť prvních pilotů ještě nadbytek. 

K 1. dubnu byl povýšen do britské hodnosti 

Warrant Officer. S Oldřichem Doležalem, pozděj-

ším zhoubcem blockade runneru Alsterufer, se zú-

častnil 30. března doprovodu konvoje a 10. dubna 

útoku na lodě. Až do května létaly posádky na leta-

dlech typu Vickers Wellington, poté obdržela peruť 

nové čtyřmotorové stroje typu Consolidated B-24 

Liberator, a to jako druhá peruť z celého Králov-

ského letectva. Ludvíkova posádka byla vybrána 

pro výcvik na těchto nových letadlech, což potvr-

zuje i jeho poslední let na starém stroji dne 16. 

května - byl to jeho 24. operační let v rámci po-

břežního letectva. Během probíhajícího výcviku mu byla udělena 1st Good Conduct Badge 

za jeho výtečnou a dlouhodobou službu. Adaptace na nové stroje trvala až do začátku září, 

poté byl opět uznán operačním letcem. Již 3. září podniká v posádce P/O Václava Ryby svůj 

první operační let na novém stroji nad Biskají. Délka patrol se nyní pohybovala v délce oko-

lo 1650 námořních mil, což bylo skoro dvakrát více než dříve. V této posádce létal až do 

konce měsíce, během kterého vykonal pět operačních letů. Tehdy byl opět doporučen            

k přeškolení na funkci prvního pilota. Povolení k tomuto výcviku mu bylo uděleno a dne    

19. října byl přemístěn k československému depu, kde čekal na vyřízení veškerých náležitos-

tí. Prvního listopadového dne byl přemístěn k 2. Personnel Deployment Center v Moracam-

be. Odtud byl odeslán přes oceán, tentokrát k 111. Operational Training Unit na Bahamských 

ostrovech. Zde Ludvík dostává svou posádku, se kterou trénuje na strojích typu North Ame-

rican B-25 Mitchell a samozřejmě i na Consolidated B-24 Liberator. Její výcvik trval od 13. 

prosince 1943 až do 4. března roku 1944. Již 2. dubna byl prezentován u 7. Personnel Recep-

tion Center v Harrogate. O šest dní později celá jeho posádka posiluje řady 311. bombardo-

vací perutě. V té době vrcholí přípravy na otevření druhé fronty v Evropě a spolu s ostatními 

to pociťují i naši letci. Po vylodění spojenců v Normandii se do bojů zapojuje i Ludvíkova 

posádka. Posádky mají za úkol střežit vstup do kanálu La Manche a chránit invazní spoje-

necké loďstvo. Se svou posádkou během měsíce podnikl šest operačních letů. Poslední sed-

mý osudový let se odehrál 13. července 1944. Tehdy se tři posádky ze základny perutě v 

Predennacku účastnily běžné protiponorkové patroly v oblasti kanálu La Manche. Při zpá-

teční cestě se však velmi prudce zhoršilo počasí v celé západní části Anglie. Ludvíkova po-

sádka tedy byla nasměrována na letiště v Exeteru, kde mělo být mnohem lepší počasí. Jejich 

letadlo ale do Exeteru nikdy nedoletělo. V 13:15 narazilo v nízké mlze do vysílače na kopci 



Časopis Náš Turnov č. 53 – prosinec 2016, strana 8 
 

nedaleko Marlborough v hrabství Devon a všech devět členů posádky zahynulo v hořícím 

vraku letadla Liberator GR.Mk. V BZ717 L. V tu chvíli bylo zahájeno vyšetřování celé ne-

hody. Závěr byl velmi striktní a veškerá vina připadla na Ludvíka Koška. Kvůli nepoužití 

navigačních pomůcek v dostatečné výšce se rozhodl sestoupit pod nízkou základnu mraků a 

zorientovat se. Vědomě se tak dopustil hrubého omylu, když doslova nazdařbůh píchal mra-

ky v nízké výšce a kopcovitém terénu. Zabil tak nejenom sebe, ale i dalších osm členů po-

sádky. Takto nevybíravě se k situaci vyjádřil S/Ldr Vlastimil Veselý z Inspektorátu čs. letec-

tva v Londýně, který však pravděpodobně událost neposoudil úplně objektivně. Celou situaci 

totiž viděl zcela rozdílně navigátor druhé posádky Petr Arton. V osudný den i jeho osádka 

měla problémy s nízkými mraky. Podle jeho slov byly obě posádky nasměrovány na letiště   

v Plymouthu. Jejich letadlo letělo zhruba 15 minut před letadlem Ludvíkovým. Situace byla 

natolik špatná, že nikdo z jejich posádky nevěděl přesnou polohu letadla. Rozhodl se tedy 

riskovat a pouze na základě přístrojů a hrubého výpočtu určil nebo spíš věřil, kde se zrovna 

nalézají. Poté řekl pilotovi, aby píchal mraky. Když jimi prolétli, nacházeli se pouze několik 

metrů nad zemí. Pro ně naštěstí vše dobře dopadlo a po přistání na letišti v Plymouthu byla 

osádka odvedena do jídelny. Petr Arton se šel podívat na kontrolní věž, aby viděl, jak jeho 

přátelé přistávají. To se však nestalo a později došla zpráva, že letadlo narazilo a všichni za-

hynuli. Pokud se člověk podívá na mapu a polohy města Plymouth a Marlbourough, která 

jsou od sebe pouze o něco více než 40 kilometrů, musí vidět jaký kousek zbýval, aby nehodu 

přežili. Petr Arton také dodal, že to byla jedna velká smůla. To samé se mohlo stát jim. Podle 

něho tedy nemůže být dávána vina nikomu z posádky, pouze a jenom špatnému počasí. Další 

tehdejší příslušník perutě navigátor Jaroslav Novák vzpomínal, že posádka měla špatné spo-

jení. Dále je nutné podotknout, že Ludvík píchal mraky dle pokynů navigátora či telegrafistů 

nebo radarového operátora, kteří mohli udělat chybu. Na havárii mohla nést vinu také únava 

po několikahodinovém letu. Takovou situaci je tedy velice těžké soudit. Pohřeb celé posádky 

se uskutečnil 19. července. Ludvík Košek, druhý pilot F/O Karel Novotný, navigátor F/Sgt 

Jan Hornung, telegrafisté/střelci W/O Václav Tarantík, W/O Rudolf Němeček, Sgt Václav 

Čapek, Sgt Ján Filip a Sgt Pavel Dřevěný byli pochováni na hřbitově Weston Hill v Ply-

mouthu. Jediný letecký inženýr Sgt Miloslav Maňásek byl pohřben na hřbitově All Saints ve 

West Bromwich u Wolverhamptonu. V srpnu 1944 měl být Ludvík povýšen do hodnosti po-

ručíka letectva v záloze. Hodnost mu byla udělena in memoriam. Když skončila válka, o je-

ho smrti se dozvěděli i jeho nejbližší. Dokonce za jeho rodinou do Turnova přijela ze Spoje-

ných států amerických na návštěvu Ludvíkova manželka, se kterou se oženil při jeho pilot-

ním výcviku. V březnu 1946 mu byl udělen in memoriam čtvrtý československý Válečný 

kříž 1939. Ani město Turnov na jeho osobu nezapomenulo a pořádal se zde Koškův hokejo-

vý turnaj, který se zde hrával až do roku 1952. V rámci rehabilitace československých zahra-

ničních letců v roce 1991 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka letectva. Jeho 

jméno je uvedeno na památníku zahraničních letců v Prostějově, památníku letců RAF ve 

vestibulu muzea Českého ráje a symbolická pamětní deska s jeho portrétem je umístěna na 

rodinném hrobu Koškových v Turnově. 

Čest památce tohoto místního rodáka a zapomenutého hrdiny zahraničního odboje. 

Životní příběh Ludvíka Koška sepsal Milan Votava u příležitosti odhalení pamětní desky na 

zimním stadionu v Turnově, které proběhlo dne 2. dubna 2016. Vzpomínkami přispěli bývalí 

příslušníci 311. bombardovací perutě a spolubojovníci Petr Arton, Jiří Kafka a Pavel Vran-

ský, za což jim patří veliký dík. 

Milan Votava 
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Osvětim 

 

  U příležitosti oslav 70ti let od ukončení 2. světové války v Evropě jsem se rozhodl na-

vštívit koncentrační tábor Osvětim. Chystal jsem se na to už nejméně dvacet let a sbíral 

v sobě odvahu. Předem musím přiznat, že jsem dlouhodobě zastával stejný názor, jaký nám 

mimo jiné sdělil i náš průvodce v autobusu, že totiž návštěva Osvětimi by se měla stát pro 

každého občana povinnou a měla by být zakotvena i ve školních osnovách. Byl jsem o této 

myšlence skálopevně přesvědčen. Po samotné návštěvě a prohlídce tohoto strašlivého vyhla-

zovacího tábora, z kterého cesta ven vedla pouze přes komín krematoria a kde jen podle od-

hadů zemřelo v šílených podmínkách až 1,5 milionu lidí, si to nyní už nemyslím.   

Nejprve musím říct, že samotné město Osvětim není nijak hezké. Všude koleje použí-

vané i dávno nepoužívané, zbořené opuštěné továrny, u silnice odpadky kam se člověk podí-

vá a jeden nový obchodní dům celkový dojem nijak nevylepší. Nechci tu polemizovat, co 

dělá tamní radnice s příjmy do obecního rozpočtu z té záplavy turistických autobusů, ale 

myslím si, že alespoň hlavní příjezdovou trasu by mohla pojmout důstojněji. Samotné par-

koviště před táborem s desítkami výprav a autobusů a s nekonečnou řadou aut tak trochu při-

pomínalo pouť, ale s tím se asi nic dělat nedá. To, že do tábora s sebou nelze nic vzít, tedy 

ani zavazadlo, že se tam nesmí kouřit, pít alkohol, a že turniketem a skenerem neprojdete 

s ničím kovovým, považuji spíše za správné. Jen by to výpravám mohl někdo včas sdělit.    

A pak jsem tedy i já prošel tou branou do pekla s nápisem Arbeit Macht Frei.  

Jakmile jsem se dostal za dvojitý koridor ostnatých drátů na elektrických izolátorech a 

za strážní věže, nemohl jsem se ubránit stísněnému pocitu. Přestal jsem chvíli vnímat, že 

jsem součástí davu desítek výprav mnoha národností, s kterými se v jednom proudu pohybuji 

od baráku k baráku, a spíše jsem si opravdu připadal jako v roce 1942. Průvodkyně mluvila 

pomalu, vážně a důstojně a každá další a další její věta vždy přebila v hrůznosti tu minulou. 

Po sérii holých a o to strašlivějších statistických dat nás postupně vedla od jedné místnosti ke 

druhé a další a další. Přes ubytovny, cely, popraviště, přes sklady zabavených věcí až po 

hromadné šibenice, plynové komory a pece. A vypráví konkrétní příběhy, sděluje konkrétní 

data, dokonce sama předvádí konkrétní situace. A já ji sledoval se zatajeným dechem a třásl 

se vnitřní hrůzou až do okamžiku, než jsem si všiml svého okolí.                                                                                                                                

Stojíme u popravčí stěny, u kůlů smrti s železnými háky, u věnců a květin daných tam na 

počest zemřelých - a vedle partě patnáctiletých rozesmátých puberťáků možná odněkud 

z Kolumbie zrovna přišla MMSka, a tak se na ni všichni musí se smíchem podívat. Stojíme u 

obrovských a nekonečných hor lidských vlasů. Nahoře leží dívčí copánek a já přemýšlím, 

kterápak máma ho své holčičce splétala, a najednou za mnou slyším jak se dvě ženy baví o 

tom, co která z nich dává do zavářky v polévce. Projdeme přes sály plné bot, pak dětských 

botiček. Některá z vězněných dam si koupila u Bati krásné červené lodičky. Přes sály 

s brýlemi, potřebami na holení, s hrníčky, s kufry, na nichž jsou ještě adresy jejich majitelů. 

Vidím i česká jména a názvy ulic a měst. Přes sály s odebranými protézami, s oblečením 

opět i dětským. Všeho je obrovské množství, a přesto je vystavený jen nepatrný zlomek!     

A já slyším, jak lidi nadávají, že je tu tlačenice a nemohou dobře fotit.                                                                                                                           

Jdeme do sklepních cel o velikosti 90x90 cm a průvodkyně vypráví o lidech, kteří v nich 

umírali čtrnáct dní bez jídla a vody. A já slyším, jak někdo za mnou říká, že už nemůže vy-

držet bez „píva“ a jiný se té hlouposti směje. Říkají to přesně na tomto místě a ani nehnou 

brvou. Pokračujeme kolem tisíců fotografií mužů, žen a dětí a já si všímám statistických dat. 

Mnozí zemřeli po pouhých dvou týdnech v pracovním lágru. A všímám si i údajů o jejich 
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váze. Němci byli důslední. 28 kg není žádný výjimečný údaj. Vidím i 25.                                                                                                                                                 

V první části tábora - Auschwitz I  zhruba po dvou hodinách chůze končíme u hory prázd-

ných plechovek po cyklonu B. Přímo projdeme plynovou komorou, pak kolem pecí kde mrt-

vá těla končila, a koridorem ostnatých drátů míříme zpět k autobusu.  

V Birkenau – Auschwitz II jdeme kolem příjezdových kolejí na železniční násep, kde 

esesman Josef Mengele prováděl známou selekci. Stojím přesně na tom místě. Tábor je tak 

obrovský, že ho nejde z tohoto místa ani celý přehlédnout. Baráky jsou jen zčásti cihlové. 

Když došly cihly, zůstala už jen jednoduchá prkna. Tady na tomto místě se už pouhým po-

kynem esesákovy ruky v kožené rukavici a s krátkou hůlkou posílaly statisíce lidí přímo 

z vlaku na smrt. Do plynu. Tady na tom místě lidé po týdenní strastiplné cestě vystoupili 

z nákladního vagónu a naposledy zahlédli nebe. Na starých dřevěných pražcích zde leží jed-

na jediná rudá růže, na stupátku autentického železničního vagonu pak pár dalších květů. 

Tragedie a síla onoho místa už nemůže být větší. A průvodkyně nás vede dál a dál. Po cestě 

smrti až dozadu na konec kolejí. Ke dvěma komorám a pecím. Nyní už rozbořeným samot-

nými Němci při jejich kvapném útěku a zahlazování stop. Jsou zde i zbytky známé Mengele-

ho prosektůry a následuje výklad o jeho zrůdném chování a lékařských pokusech provádě-

ných na lidech, často bez jakýchkoli anestetik.  Hrůza člověka přímo obchází. Plynová ko-

mora má 210 m čtverečných. Nepřetržitým provozem se na tomto prostoru splynovávalo po 

800 lidech. Vždy 14 plechovek Cyklonu B na jednu várku. Ale jak nacistům ubíhal čas a blí-

žil se jejich konec, tak počet lidí stále stoupal. V roce 1944 už se na stejných 210 m
2
 (21 x 10 

m) podařilo splynovávat  po 2000 najednou!!! Průvodkyně ta čísla říká stále stejným hlasem 

a já se na tom místě skoro bojím nadechnout. Jakoby ten plyn a černý nasládlý kouř z pecí 

byl stále ještě ve vzduchu. I po 70 letech. Ostatně – ono to není zase tak dávno. 

Pokračujeme přes prkenné ubytovny, kde sotva na ploše 1,5 metru holých prken bylo 

ubytováno vždy 18 vězňů. 3x po šesti lidech nad sebou. V krutých mrazech i nelítostných 

parnech. Bez jakékoli péče, bez dostatečného oblečení. A ubytovny se táhnou do nedohled-

na, občas odděleny koridorem ostnatého drátu. A aby bylo ještě hůř, pokračuje výklad o je-

jich krutém týrání pro zábavu a ukrácení nudy jejich strážců. Dívám se kolem sebe. Puberťá-

ci z okolních výprav se již zjevně nudí. Chodíme po táboře smrti                                                                          

už čtyři hodiny a připadá jim to dlouhé. Na mnohých pánech je vidět, že už je focení také 

nijak zvlášť nebaví a dvě dámy se zlobí, že zde nejsou kloudné záchody…  Jakoby je naše 

průvodkyně slyšela, tak nás k záchodům dovedla. Těm vězeňským, hromadným. Otevřeným 

pro 100 lidí najednou na 5 minut. Za jednu hodinu se zde střídalo 1200 lidí a konalo na po-

vel. Není mi cizí empatie a tak se snadno dokážu vcítit do té chvíle. A dámy viditelně bled-

nou. Po více než čtyřech hodinách prohlídka končí. 27. ledna 1945 se takto dostalo ven pou-

hých 7000 přeživších.  Z 1,5 milionu!!! 

Dříve jsem si myslel, že do Osvětimi by měl jet za život každý a školní třídy by to mě-

ly mít v osnovách, ale jak jsem psal v úvodu – dnes už si to nemyslím. Děti by do tábora 

rozhodně jezdit neměly. Nemohou to pochopit. Snad kromě těch izraelských, ale ty jsou vy-

chovávány jinak. A neměl by tam jezdit nikdo z dospělých, koho to nijak nezajímá. Žádný 

idiot a primitiv. Jen svým chováním a svými rádoby humornými řečmi znesvěcuje celé místo 

a jeho odkaz. Každý, kdo tam dosud nebyl a uvažuje o tom, by si měl nejprve ujasnit, jestli 

tu hrůzu chce opravdu vidět. Cesta do Osvětimi rozhodně není cestou na pouť nebo za turis-

tickou atrakcí.                                                                                             

   Jiří Kohoutek  
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Vzpomínka 
Od 1. září 2016, kdy nás opustil ....a nechtělo se mu jít znova do školy...se v turnov-

ském tisku mnoho vzpomínalo na jeho osobnost. Znala jsem dobře jeho smysl pro humor, 

tak jsem si díky tomu dovolila použít  v jeho duchu  tento příměr. Určitě by s tím souhlasil a 

nechtěl připomínat  vlastní životopis. Chtěla bych mu poděkovat, že byl vždy čestný a spra-

vedlivý, nedovedl zradit či ublížit. Co slíbil - plnil. Dovedl stát za svým přesvědčením, za 

pravdou. Pro sebe nežádal žádných výhod, i když by mohl z pozice starosty svou rodinu za 

léta příkoří nějak ospravedlnit.  

      Vaška jsem poznala jako hodně malá střapatá holka, která v 6 letech ztratila tátu. Dvořil 

se mé starší sestře. Vždy zvonil u domu ve Zborovské ulici čp. 892, kde jsme bydleli. Mě-

li  „tajný signál“ - písmeno „n“ z morseovky. Jak mi vysvětlil - znamenalo to, že někdo jde. 

Věděl, že jsem skautka a morseovku se učím. Nebudu zastírat, že jsem to často využila, 

abych sestru pozlobila. Maminka musela hodně pracovat, nebývala často doma. Starala se, 

aby sama 36 -letá vdova v dost pohnuté době vychovala své 3 děti. Milena - nejstarší, pak 

bratr Rudolf, a pak po 13 letech já. V  poválečné době nebyl život žádný přepych pro nikoho, 

natož pro mladou vdovu, která dala vysokoškolské vzdělání všem dětem. Milena i Ruda 

chodili tehdy do turnovské reálky na Výšinku. Generace studentů žila pospolitě ve sportu i  v 

kultuře. Vašek cvičil dorost v Sokole, Milena pilně hrála na klavír. Bratr Ruda hrál ve stu-

dentském  kvartetu, vedeném ředitelem tehdejší hudební školy v Turnově prof. Ferdinandem 

Kleinem. Slavnostní studentský majáles, konaný v poválečných letech v parku zámku Hrubý 

Rohozec, byl přehlídkou organizačního talentu studentů, sokolů, skautů. Připravovali od 

sportovních klání všeho druhu pro nás děti, kulturní a hudební výstupy v oboru dramatické-

ho, koncertního umění. Určitě nejsem sama, která na tyto majálesy ještě dodnes vzpomíná. 

Na tomto dění se VAŠEK VŽDY AKTIVNĚ JAKO CVIČITEL UPLATNIL. Čas plynul a 

po maturitě odešli studovat na „vejšku“ do Prahy. Vašek na  práva, Milena na Sociálně zdra-

votní školu TGM, bratr housle. Václav měl za komunistů přerušené studium, ale díky pevné 

vůli a pomoci přátel dostudoval, ale praxi doktora práv mnoho nevyužil. Politické klima ho 

donutilo, že živil svou rodinku tvrdou prací. 

    21. srpna 1968, kdy nás obsadily armády Varšavské smlouvy, jsme společně psali letáky 

proti vstupu vojsk v knihkupectví U  Krejčíků v Hluboké ulici. Uměla jsem rusky, a tak jsem 

vymýšlela texty a ryla azbuku do blan, které se na Ormigu točily a tiskly se letáky. „Tady 

není kontrarevoluce...jste tady zbytečně...běžte domů, čeká vás Nataša.....atp.“ Následně 

jsme letáky na mém bleděmodrorůžovém skútru rozváželi s Vaškem mezi tanky přijíždějí-

cích okupantů. Za Pyrámem /dnes kruhový objezd na Liberec/ stály v poli tanky, které sjely 

z cesty, protože nezvládly zatáčku...šli jsme až k nim ...již pěšky. Nesli jsme jim chléb a vo-

du - vojáci určitě měli hlad a žízeň. Jejich regulovčik již dávno někde zmizel. Bojácně vylé-

zali z kokpitu a četli letáky. Jídlo i vodu se báli vzít. Nevěděli, kde jsou, jen plnili vojenskou 

přísahu a rozkazy.  Když zalezli a namířili na nás hlaveň, zdrhali jsme polní cestou ke skútru 

a frrr domů. Také na břehu Jizery, kde vojáci prali své onuce a důstojnické paničky zpívaly 

ruské písně typu „Široká strana moja rodnaja..“ - otevíralo to tak říkajíc kudlu v kapse nám 

všem, co jsme to slyšeli a letáky jsme ručně rozdávali dál. 

         Při následném procesu normalizace Václav nikdy toto na mě, ani na pracovníky knih-

kupectví při různých vyšetřováních neprozradil. Statečně trpěl i za nás. Dodnes hledám mi-

lou paní prodavačku z KNIHY- nepamatuji asi ani její jméno. Václavovi vděčím, že jsem 

mohla dostudovat. Neprozradil ... 

Mgr. Anna Mánková 
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PATNÁCT ROČNÍKŮ LETNÍCH KONCERTŮ VÁŽNÉ HUDBY  

NA HRUBÉ SKÁLE  

 

Letošní, v pořadí už patnáctý ročník Letních koncertů vážné hudby pořádal opět Spo-

lek rodáků a přátel Turnova v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. V jeho programu tentokrát 

vystoupili nejen známí čeští umělci, ale nově i mladí a nadějní žáci turnovské umělecké ško-

ly.  

V počátku července (2.7.) posluchače zaujali členové ARS Collegia z Brna. Jejich ob-

dobný repertoár mohli turnovští milovníci klasické hudby zčásti vyslechnout už předem na 

koncertu v chrámu Panny Marie, což se možná projevilo i na jejich menší účasti na Hrubé 

Skále. Nicméně jejich vystoupení bylo bezesporu ukázkou jejich dokonalé harmonie, prvo-

třídních instrumentálních výkonů a perfektně provedených sólových partů. Brněnští filhar-

monikové se nám představili Concertem grosso d-moll Antonia Vivaldiho, Luigi Bocche-

riniho violoncellovým koncertem B-dur a Haydnovým koncertem G-dur pro sólové hous-

le.  Komorní orchestr Ars Collegium byl založen v roce 1998, jeho základem se stali členové 

Graffova kvarteta, kteří ke spolupráci přizvali přední brněnské instrumentalisty. Za poměrně 

krátkou dobu svého působení tak nové komorní těleso pod vedením houslisty Štěpána Graffe 

získalo řadu prestižních ocenění doma i v zahraničí, když vystoupilo na předních koncertních 

pódiích tří světadílů. Jejich výkon proto ocenili i posluchači v akusticky bezvadném prostře-

dí hruboskalského kostelíka.   

  Podobným zážitkem pro milovníky klasické hudby bylo letošní setkání s kvartetem 

Adamus-Ensemble v čele s vynikajícím hobojistou Janem Adamusem. Jen samotný seznam 

členů kvarteta: Jan Adamus (hoboj, angl. roh), Marie Fuxová 

(housle), Zbyněk Paďourek (viola) a Jitka Vlašánková (violon-

cello), představuje nejen žáky proslulých pedagogů, ale současně 

také účastníky a laureáty evropských a světových interpretačních 

soutěží.  V jejich podání jsme vyslechli méně známý Kvartet Es-

dur, Bachovy Goldbergovy variace, Beethovenovo Trio c-moll pro 

housle, violu a violoncello, a pak veřejnosti rovněž málo známý 

Kvartet g-moll českého skladatele Jiřího Družeckého a další skladby starých mistrů. Rovněž 

výkony renomovaných umělců byly vynikající, právě tak jako jejich dokonalá souhra. Není 

proto divu, že posluchači jejich koncert odměnili dlouhotrvajícím potleskem a vyžádali si tak 

i malý přídavek.  

Velmi příjemně na posluchače zapůsobilo vystoupení pražského tria Musica dolce vita 

ve složení Daniela Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová 

(harfa). Dámy v hruboskalském kostelíku koncertovaly už v před-

minulém roce, a proto už mnohým posluchačům byly známé. Jejich 

vystoupení mělo patinu dokonalého instrumentálního projevu zku-

šených umělců ansámblu Národního divadla, což posluchači náleži-

tě ocenili. Ty už pak v závěru vůbec nenechala chladnými známá 

árie Dvořákovy Rusalky v brilantním podání paní D. Demuthové. 

 V pozadí ovšem nezůstaly ani obě instrumentalistky, především 

pak tóny harfy se v akustických prostorách kostela nesly bezvadně až majestátně.         

Zcela ojedinělým v patnáctileté historii našich koncertů bylo vystoupení teprve možná 

začínajících umělců, a to nejlepších žáků a letošních absolventů turnovské Základní umělec-

ké školy. Ve spolupráci s jejím ředitelem Bohuslavem Lédlem, učitelkou Šárkou Košťálovou 
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a hudebním skladatelem Martinem Hyblerem se podařilo připravit jakousi přehlídku všech 

těch, kteří nejúspěšněji prošli základním hudebním vzděláním a v řadě případů se budou 

hudbě věnovat i nadále. Na konci srpna (27.8.) tak v prostorách 

hruboskalského kostelíka vystoupilo třináct nejmladších muzi-

kantů, kteří přednesli malá i rozsáhlejší díla širokého spektra 

věhlasných tvůrců. Zazněly tu například i méně známé skladby 

A. Vivaldiho, G. Bononcinniho, P. I. Čajkovského i J. B. Fo-

erstera, mnohé v klavírním doprovodu Martina Hyblera.   

V samotném závěru je ale nutné především poděkovat těm, 

kteří se o konání patnáctého ročníku Letních koncertů vážné 

hudby zasloužili nejvíce. Jsou jimi naši vytrvalí a štědří sponzoři, jejichž přízně si proto 

velmi vážíme. Mezi ty největší se už po několik let řadí turnovský lékař MUDr. Marcel Ne-

svadba, letos opět i Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, dále pak úspěšní turnovští podnika-

telé Jiří Mikula, František Zikuda, Ing. Václav Formánek, majitel turnovské tiskárny Uni-

press pan David Svoboda, obchodník Ing. Vladimír Sejval a hruboskalský hoteliér Karel Zi-

ma. Vedle toho si vážíme i mimořádně vstřícného přístupu představitele římskokatolické 

církve, pana faráře Františka Kocmana, který nám prostory kostela sv. Josefa k tomuto účelu 

pravidelně propůjčuje.   

V běhu patnácti let tak vznikla poměrně stálá skupina lidí z řad organizátorů, sponzorů 

i umělců, kterým se podařilo vytvořit jakousi tradici, na jejímž počátku stála její zakladatelka 

paní Milena Šolcová. Příjemné je i zjištění, že mnozí návštěvníci se k nám stále vracejí, ne-

boť i oni poznali, že vážná hudba starých mistrů k nám promlouvá, stále utváří a kultivuje 

náš život, a to především v dnešní, často až chaotické době.  

Text a foto Otakar Grund 

JUBILEUM  MARCELKY MACHOTKOVÉ  
 

Dokonalá interpretka českého repertoáru, zejména smetanovských operních postav, 

sopranistka s nádherným zvukově plným vřelým hlasem, okrouhlým 

tónem a hereckým talentem nastudovala řadu operních rolí s ne-

všední přesností a muzikálností. Ani interpretace světových oper-

ních rolí pro Marcelku nebyla nesplnitelným úkolem. Zazářila v ro-

lích Mozartovských - Donna Elvíra v Kašlíkově inscenaci v ND, 

překvapivě lehce a herecky zvládla Verdiho operní role, stejně tak i 

Taťánu z Eugena Oněgina, ale i skvostnou Ellen z Brittenova Petera 

Grimese a mnoho dalších rolí. Dovedla včas odejít v plné slávě své-

ho rozkvětu. Velice jí pomáhal manžel - přední český foniatr, doktor 

Zdeněk Machotka. /také býval členem pražských rodáků/. Dodával Marcelce vnitřní klid, 

který sám svou osobností i vyzařoval. Na besedách pražských rodáků je vždy naší milou spo-

lečnicí.  

      K životnímu jubileu – (přesně na den jejích narozenin) jí přišla popřát delegace praž-

ského výboru za SRPT, následně delegace MÚ TURNOV. 17. října pak v divadle U Valšů   

v Praze slavnostním aktem za účasti osobností z jejího uměleckého života gratulovalo jubi-

lantce NÁRODNÍ DIVADLO  a kulturní česká veřejnost.  

      Přejeme ji, aby byla dlouho tak usměvavá a v pohodě. Těšíme se, že nám bude mno-

ho ještě vyprávět.  

             Za  výbor pražských rodáků Anna Mánková 
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Činnost spolku za 2. pololetí 

 

Červen 

 Předpověď nepříznivého počasí na středu 1. června odradila některé výletníky, ale 12 

věrných se na zámek Lemberk vypravilo. Již cestou vla-

kem z Liberce obdivovali nádražní budovy, které se za-

chovaly v původním stavu. Ze zastávky Lvová pokračo-

vali pěšky k zámku stojícímu nad údolím Panenského po-

toka. Předchůdcem zámku byl středověký hrad ze 13. sto-

letí, ve kterém žila sv. Zdislava. Uvnitř zámku se pozor-

nosti těší zejména kaple, ale i hodovní síň se vzácným 

kazetovým stropem, nebo černá kuchyně. Přístupná je i 

zámecká věž. Výletníci si vy-

brali okruh věnovaný bydlení. 

Po prohlídce kráčeli kolem patrových hrázděných domků, nahlédli 

do parku u Bredovského letohrádku a starou lipovou alejí došli ko-

lem hřbitůvku se Zdislavinou kaplí až k vyhlášené Zdislavině 

studánce. Všichni ochutnali léčivou vodu a omyli bolestivá místa. 

Cestou k Jablonnému v P. nakrmili labutí rodinku, poseděli na hrá-

zi Markvartického rybníka a pak již poobědvali ve stylové restau-

raci na náměstí. Odpoledne navštívili baziliku sv. Vavřince a sv. 

Zdislavy a odolali výstupu na vyhlídkovou, přes 30 m vysokou věž 

bývalého kostela Narození P. Marie. Předpověď meteorologů se 

nesplnila, krásné počasí provázelo výletníky až do Turnova. 

 

V sobotu 4. června se uskutečnil druhý ročník akce Poznej svůj Turnov. Tentokrát 

účastníci poznali historii 

turnovských základních 

škol. Po startu 

z kamenářského domu a 

zaplacení symbolického 

startovného navštívili po-

stupně školy ve Skálově 

ulici, v ulici Žižkově a 

v ulici 28. října.  
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Před budovami škol je očekávali žáci a seznámili přítomné s historií svých škol a se součas-

ným stavem studia. Nabídli i propagační materiály nebo i prohlídku budov. Mnozí 

z přítomných zavzpomínali na roky zde strávené. Při procházce městem poznali účastníci i 

některé zajímavé budovy a místa, kterých si při běžné cestě mnohdy nevšimnou. Na závěr 

procházky na skautském ostrově zhodnotili absolvovanou procházku a obdrželi malé občer-

stvení. Procházce letos přálo i příznivé počasí. Akce měla u účastníků příznivý ohlas, škoda 

menší účasti. Těšíme se opět za rok. 

 

 Na středu 15. 6. jsme plánovali výlet na hrad Rotštejn, ale uplakaný Medard naše 

záměry zhatil.  

 

 Konečně se počasí umoudřilo a celodenní výlet 22. června do Zákup a Mimoně se 

vydařil. Po příjezdu do Zákup patřila naše návštěva přede-

vším renesančnímu zámku ze 16. století, který se zachoval  

téměř v původním stavu. Při prohlídce nás příjemná průvod-

kyně seznámila s historií zámku, vzpomněla na významné 

osobnosti – na syna Napoleona Bonaparte Orlíka, svatbu 

Ferdinanda d‘Este s Žofií Chotkovou. V obnovovaných míst-

nostech jsme obdivovali původní nábytek, nástropní malby 

Josefa Navrátila, v zámecké kapli pak sochy sochaře Levého. 

Nahlédli jsme i do rozsáhlého zámeckého parku s kamennou 

terasou se zajímavou sochařskou výzdobou a pozdravili zá-

meckého medvěda. Po obědě v nedaleké restauraci jsme ještě 

prošli městem a 

přemístili se do Mi-

moně. Tam nás zau-

jal Boží hrob, který je věrnou kopií Svatého hrobu 

v Jeruzalémě.   S myšlenkou vybudovat Boží hrob 

přišel císařský rada Jan Putz, který v roce 1625 na-

vštívil Jeruzalém a přivezl plány na vybudování. 

Stavbu provedl významný stavitel Giulio Broggio. 

Prošli jsme se i městem, navštívili městský park, 

občerstvili se v cukrárně a výlet pokračoval na návr-

ší nad městem ke kostelu sv. Petra a Pavla. Barokní 

kostel byl vysvěcen v roce 1689. V jeho okolí je 

soubor soch z 18. století, pod kostelním vrchem se nacházejí unikátní pískovcové sklepy. 

Kolem udržovaného hřbitova 12 výletníků došlo k nádraží a plni dojmů se vrátili do Turno-

va.  

 

Na konci školního roku opět odměnil spolek nejlepší ab-

solventy základních škol. Předseda spolku a jednatelka navští-

vili turnovské školy a předali dárky. Svou misi zakončili v ZŠ 

v ul. 28. října, kde se připojila i místostarostka paní Houšková. 

Rozloučení s absolventy proběhlo důstojně v jídelně, pozdravil 

je i hudební soubor školy, projevy přednesli zástupci školy i 

žáků. Na závěr byl všem podán sváteční oběd. 
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Červenec 

 

 První červencovou akcí byl výlet auty po méně známých místech severních Čech. Tři 

auta a 16 výletníků vyjelo 13. července nejprve do obce 

Kotel, kde obdivovali tisíciletou lípu. Pak následoval Hamr 

na Jezeře s krásným a 

klidným prostředím. Pro-

cházka po břehu jezera, 

posezení při kávě a od-

jezd do Stráže pod Ral-

skem. Město překvapilo 

úpravností a všem se líbi-

la budova bývalého ředi-

telství uranového průmys-

lu, která nyní slouží jako MÚ a poliklinika. Několik km 

jízdy a zajímavá podívaná – řeka Ploučnice v obci Novi-

ny protéká úzkou průrvou ve skalách a vytéká uměle vy-

tvořeným tunelem. Blížil se čas oběda a nedaleký moto-

rest U zlaté lípy poskytl 

kvalitní občerstvení a 

odpočinek. Malebnou 

krajinou jsme dojeli do 

obce Svojkov a pěšky 

pokračovali do místa 

zvaného Modlivý důl, 

kde v pískovcové skále vytesaná kaple je věrnou kopií kap-

le v Lourdách. Největším překvapením pro výletníky byla 

návštěva lokality Pekelné 

doly v údolí říčky Svitavy. V pískovcových skalách vy-

hloubené prostory, původně obydlí poustevníků, za války 

podzemní 

továrna pro 

výrobu 

zbraní pro 

Wehrma-

cht, nyní 

středisko 

motorkářů. Obrovské prostory vybavené 

občerstvením, toaletami a místy pro poseze-

ní zaujaly každého. Po prohlídce pokračova-

la výprava do Sloupu v Čechách. V plánu 

byla návštěva rozhledny, ale déšť a únava 

dovolily jen vnější obhlídku. Společný výlet 

jsme zakončili posezením v Motorestu Lvo-

vá, kde jsme si pochutnali na výborné zmrz-

lině a kávě. Do Turnova jsme dojeli přes Liberec a těšíme se na další podobnou akci. 
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Ve středu 27. července se skupina výletníků pokusila na 

druhý pokus navštívit hrad Rotštejn. Cesta ze Záholic ubíha-

la za slunečného počasí. I posezení v restauraci Nad Průchody 

bylo příjemné. Po nástupu na hřebenovou cestu se zatáhlo a 

nezbylo než sejít k silnici, kde začalo silně pršet. Hrad jsme 

tedy vynechali a promoklí došli Na Špici a počkali na autobus 

do Turnova. Rotštejn jsme ani na druhý pokus nepokořili. 

Snad jindy. 

 

Srpen 

Na poslední prázdninový výlet 17. srpna se vypravilo deset výletníků do Semil a oko-

lí. Po příjezdu nejprve došli na Riegrovo náměstí, kde je 

kromě sochy významného politika je zaujala expozice ne-

rostů z okolí instalovaná v blízkosti fontány. Navštívili i 

místní muzeum, kde probíhá několik zajímavých výstav – 

výstava loutek, výstava fotografií Jana a Sáry Saudkových 

a v galerii muzea výstava turnovských výtvarníků J. Urba-

na a J. Kroupy. Kolem sousoší spisovatelů Antala Staška a 

Ivana Olbrachta pokračovali ke kostelu sv. Petra a Pavla, 

kde se potkali a pohovořili s paní starostkou L. Mlejnko-

vou. Na schodech 

kostela si vyslechli informace o městě a okolí a po-

kračovali pod vrch Koštofrank k prameni svatého 

Václava, objevenému v roce 1793. Jíloveckou ulicí 

se zachovalými roubenými chalupami, kde je i mu-

zeum pilníkářství, se vrátili do středu města. Po 

obědě pokračovali k Sejkorské kapličce z roku 

1693, došli k Masarykově vyhlídce, která tvoří nej-

vyšší bod Bítouchova a byla zřízena na počest pre-

zidentovy návštěvy v roce 1922. Cestou s vyhlíd-

kami na Krkonoše i Český ráj došli do obce Spálov. 

Po odpočinku na vyhlídce sešli krkolomnou cestou k vlakové zastávce Podspálov. Výlet za-

končili občerstvením v restauraci a pospíchali domů.  

Další letošní exkurze přilákala ve středu 24. srpna rekordní počet zájemců – 40 osob. 

Exkurze směřovala do Svijan, kde byl 

v plánu zámek, mlýn a pivovar. Zámek 

překvapil všechny. Byl restaurován 

z bývalého vybydleného objektu, který 

v roce 2013 získal nový majitel Pivovar 

Svijany a rozhodl se jej zachránit, což 

se mu za přispění grantu z EHP a Nor-

ských fondů povedlo. V průběhu rekon-

strukce a archeologického průzkumu 

byly objeveny vzácné nálezy jako 3 000 

let stará bronzová jehlice nebo tajná 

chodba v podzemí zámku. Všechny zaujala expozice archeologie, historie zámku a okolí, 
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historie pivovarnictví a lazebnictví, podzemí, stará a nová zámecká kaple a další.   Povedla 

se i úprava zámeckého parku.  

Plni dojmů jsme pospíchali k dalšímu objektu, 

mlýnu Perner, kde nás očekával průvodce, který nás 

provedl celým mlýnem. Mlýn je tvořen dvěma sa-

mostatnými objekty a je vybaven nejmodernější svě-

tovou technologií, vyrábí celý mlýnský sortiment a 

výrobní kapacita činí 170 000 t/rok. Kdo očekával 

mlýnské kameny, pana otce nebo stárka, byl asi 

zklamán. Za celou prohlídku jsme viděli jednoho 

pracovníka, vše je řízeno počítači, které dbají nejen 

na kvalitu ale i na dokonalou čistotu.  

Protože se přiblížil čas oběda, spěchali jsme 

opět vzhůru do pivovarské restaurace, vyhlášené 

výbornou kuchyní. Nasyceni jsme se přemístili do 

blízkého pivovaru, kde nás čekal zlatý hřeb pro-

gramu – exkurze do provozu. Vybaveni bezpeč-

nostními vestami jsme vy-

slechli výklad fundované prů-

vodkyně o výrobě piva, o 

zvláštnostech piva svijanské-

ho, o historii pivovaru, a pak 

již procházeli celým provo-

zem. Na závěr jsme ochutnali 

čerstvé, ještě nefiltrované pi-

vo. Podobně jako ve mlýně jsme i zde viděli minimum pracovníků. 

Těžkou práci s pivními sudy vykonávají průmysloví roboti, ostatní pro-

voz je opět řízen počítačem. Od výboru spolku rodáků obdrželi účastní-

ci bonus – úhradu za průvodkyni zaplatil výbor z peněz spolku. Exkurze se velmi líbila a 

všichni se již těšíme na další. 

Na závěr prázdnin využili rodáci pozvání městského úřadu a připojili se k výpravě ta-

neční školy ILMA, která jela reprezentovat 

Turnov do družebního města Jawor na slav-

nosti perníku a chleba v sobotu 27. srpna. Vý-

borné počasí, spousty stánků nejen s chlebem, 

množství kulturních památek, zvláště Kostel 

míru, který je světovou raritou – to vše přispě-

lo k dobrému průběhu zájezdu. Vystoupení 

taneční školy mělo jako vždy velký úspěch. 

Rodáci všechno stihli, navštívili kostely, fan-

dili tanečnicím, prošli malebnými uličkami 

města, podívali se na zámek, ochutnali dobro-

ty i polské pivo. Polští přátelé poskytli účast-

níkům zájezdu i kvalitní občerstvení z polské 

kuchyně v krásném prostředí městského parku. 
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Září 

Slunečný den 14. září vylákal 15 výletníků na cestu do Hospitalu Kuks. Z vlaku jsme 

vystoupili již v Žírči a vydali se pěšky do Kuksu. Minuli jsme kapli sv. Odilona z r. 1656 a 

vstoupili do malebného údolí, kde začíná Křížová 

cesta, která vznikla z iniciativy akademického so-

chaře Vladimíra Preclíka. Pro realizaci svého zámě-

ru založil roku 2004 občanské sdružení Křížová ces-

ta a přizval ke spolupráci 15 českých sochařů tří ge-

nerací. Sochař 

Preclík se ote-

vření cesty ne-

dožil. Čas obě-

da nás zastihl 

v obci Stanovi-

ce, kde ve 

Šporkově mlýně jsme poobědvali. Pak již podél jsme 

Labe došli do Kuksu. Většina navštívila zrenovovaný 

komplex, někteří se věnovali prohlídce bylinkové za-

hrady, prohlíželi barokní sochy a sledovali studenty re-

staurátorské školy, kteří na Kuksu pracovali. Plni dojmů jsme odjeli z Kuksu vlakem domů. 

 

Poslední letošní výlet 26. září směřoval do Harrachova k vodopádu Mumlava. Opět 

nám přálo počasí a 20 výletníků se na začátku cesty zapojilo do poznání života lišek a vy-

zkoušeli si na liščí stezce, jak žijí lišky. Po pří-

chodu k vodopádu nás překvapil slabší proud 

vody, i zde se projevil vláhový deficit. Prohlédli 

jsme si i obří hrnce, vzniklé erozí při proudění 

vody. Došlo i k drobné nehodě, kdy jeden 

z účastníků ve snaze pořídit zajímavý snímek 

skončil v mělké vodě Mumlavy. Cestou do města 

našli někteří účastníci i houby. Po obědě jsme 

prošli Harrachovem, obdivovali skokanské 

můstky a 

některé 

zajímavé 

stavby. 

U sklárny Novosad jsme nasedli do autobusu a vráti-

li se do Turnova. 

V letošním roce uspořádal spolek 11 výletů, 

kterých se zúčastnilo 173 zájemců. Výlety jsme 

podnikli veřejnou dopravou a využili tak kartu Seni-

or 70+. Dále uspořádal spolek autovýlet, kterého se 

zúčastnilo 16 zájemců. Podobné výlety spojené 

s poznáváním zajímavých míst plánujeme i v příštím 

roce.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Precl%C3%ADk
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Říjen 

Další autokarový zájezd směřoval opět do Saské Lužice. Tentokrát vybral náš průvod-

ce pan Ladislav Koucký tři města - Bautzen, 

Löbau a Herrnhut – Ochranov. Po příjezdu 

na Schützenplatz v Bautzen jsme pospíchali 

na prohlídku historicky velmi zajímavého 

města, obklopeného hrasdbami. Navštívili 

jsme zříceniny Mikulášského kostela, poko-

chali se pohledem na Sprévu se starobylým 

mlýnem, 

kolem 

Matyášo-

vy věže 

došli 

k dómu 

sv. Petra a 

pokračovali malebnými uličkami na Most Míru 

s překrásným pohledem na město a kolem mnoha dalších 

kostelů a památných budov se vrátili k autobusu. Ve městě 

probíhaly oslavy sjednocení Německa a potkávali jsme 

spousty lidí. Odpoledne 

pokračovala cesta do 

Löbau. Po krátké prohlíd-

ce jsme vyjeli k unikátní 

litinové rozhledně 

s filigránskou výzdobou. Zdolali jsme 120 schodů a odmě-

nou byl daleký výhled – zahlédli jsme v mracích i Ještěd. 

Zbyl čas i na ochutnání místního piva. Poslední zastávkou 

bylo město Herrnhut – Ochranov, místo původu jednoty bra-

trské. Nejprve jsme 

navštívili manufakturu na výrobu Ochranovských 

hvězd, nahlédli do sálu jednoty bratrské a krátce pro-

šli hlavní ulicí 

města. 

V autobusu jsme 

vyslechli závě-

rečné informace 

našeho průvodce, 

který nás celou 

cestu informoval 

o historii  i současnosti Lužice, a pospíchali domů. 

 

V letošním roce uspořádal spolek dva autokarové 

zájezdy, oba do Saské Lužice. Zájezdů se zúčastnilo celkem 98 zájemců. Členové spolku 

využili i nabídky MÚ v Turnově a zúčastnili se zájezdů do okolí Mladé Boleslavi a do dru-

žebního města Jawor. 
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Měsíc říjen jsme vyhradili pro exkurze do turnovských podniků. První návštěva patřila 

podniku CRYTUR, spol. s r.o. V úterý 13. října čekalo před vrátnicí 39 zájemců. Vznikly 

trochu organizační potíže, ale nakonec jsme 

se vešli všichni. Po nazutí návleků jsme se 

usadili v návštěvní síni a vyslechli slovní i 

obrazové informace o podniku od Ing. Karla 

Blažka. CRYTUR navázal na tradici výroby 

krystalů, která je v Turnově připomínána od 

roku 1943. Společnost CRYTUR existuje od 

roku 1998 a za dobu své existence prokázala 

nebývalý vzestup a je jedinou firmou na svě-

tě, která 

poskytu-

je zá-

kazníkům komplexní služby. Zabývá se nejen výrobou 

laserových krystalů, ale i scintilátorů a dalších měřících 

zařízení. Po přednášce nás průvodkyně Ing. Hana Dvořá-

ková rozdělila do tří skupin a postupně jsme prošli celým 

podnikem. Všude panuje úzkostlivá čistota, proto jsme 

některé provozy sledovali pouze za sklem. Práce zaměst-

nanců vyžaduje velkou pečlivost a přesnost, předpokladem je i vysoká odborná úroveň. Po 

téměř dvou hodinách jsme odcházeli s dobrým pocitem a hrdostí, že v Turnově máme tak 

světově významný podnik. 

 

Nebývale velký zájem o exkurze, přilákal 25. října 30 zá-

jemců o návštěvu podniku Wranovsky Crystal na Vesecku, 

který se ve skromných podmínkách zabývá výrobou a prodejem 

křišťálových lustrů. V předváděcí místnosti nás přivítala paní 

Daniela Wranovská a seznámila nás velmi podrobně s historií i 

současností podni-

ku. Jeho překrásné 

výrobky zdobí re-

prezentativní sídla 

v celém světě. Obří lustry o průměru až 4 metrů 

jsou ozdobou míst v Arabských emirátech. Na-

vštívili jsme i montážní dílnu, kde pracovnice 

sestavují z drobných dílů celý lustr. Viděli jsme i 

reprezentativní katalog výrobků a shlédli video 

s ukázkami instalovaných výrobků. Paní Wra-

novská zdůraznila rodinný charakter podniku, 

kdy se na úspěšném podnikání podílejí všichni 

zaměstnanci. 

Výbor spolku připravil v letošním roce 5 exkurzí, které byly vždy bohatě navštíveny. 

Exkurzí se zúčastnilo celkem 166 zájemců z řad rodáků i našich příznivců. Všichni ocenili 

možnost podívat se do podniků, kam by se jinak nedostali. 
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Listopad 

 

Na měsíc listopad jsme připravili besedy a přednášky. Ve středu 9. listopadu přivítalo 

v knihovně 20 posluchačů Ing. Jaroslava Egerta, který poutavě hovořil o mlýnech na říčce 

Žehrovce. Spolu s námi prošel celý tok řeky a na 

dobových i současných fotografiích ukázal změ-

ny, které v kraji vznikly. Na Žehrovce pracovalo 

v minulosti na 16 mlýnů, z nichž se mnohé do-

chovaly a po krátké opravě jsou schopny obnovit 

činnost. Zajímavé jsou i osudy majitelů, technický 

vývoj mlýnů i proměny krajiny, které v okolí řeky 

nastaly. Osudy mlýnů zpracoval přednášející 

v knize Mlýny na Žehrovce – kniha je bohužel 

rozebrána. 

 

Další beseda se uskutečnila 30. 11.v galerii muzea za účasti 80 návštěvníků a byla vě-

nována památce turnovského horolezce Josefa 

Smítky. O životě horolezce pohovořil Vladimír 

Procházka a pamětníci Ing. Drahomír Machaň a 

Jiří Čihulka. Mnozí účastníci besedy četli knihu a 

viděli film Tenkrát v ráji, natočený podle stejno-

jmenné knihy. Kniha i film vykreslily horolezce 

velmi volně a proto byli přítomní rádi, když vy-

slechli informace z úst jeho současníků. Dozvěděli 

se mnoho zajímavého a pravdivého z krátkého 

života J. Smítky, který skončil za 2. světové války 

na popravišti. Shlédli i množství fotografií a do-

kumentární film čs. televize z roku 1974. Podrob-

ně jsme psali o J. Smítkovi v č. 52 v článku Ing. Drahomíra Machaně.  

 

O besedy pořádané spolkem je mezi členy velký zájem, budeme proto pokračovat i 

v příštím roce. 

 

Již tradičně se spolek podílí na vítání nových občánků Turnova, který organizuje 

Městský úřad v Turnově. Předseda spolku zde spolu s dalšími členkami předává malým 

občánkům miniaturní ponožky, které upletly členky spolku jako trvalou upomínku na tuto 

akci. Výbor děkuje všem pletařkám za jejich práci. 

 

 

Výbor Spolku rodáků a přátel Turnova přeje všem svým členům 

příjemné vánoční svátky, hodně zdraví v roce 2017 a těší se na setká-

vání na akcích, které pro vás připravuje. 

 

 

Text a foto J. Ducháč 
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ČLENY SRPT ZVEME 
 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 

HOTELOVÁ ŠKOLA 
aula 

 
Sobota 28. ledna 2017 

od 14:00 hodin 
 
 

Budova bude otevřena od 13:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 

Schůze bude volit výbor na další dva roky 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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