
Dla6k~v otatek se v roce 1992 vrací p~vodnímu majiteli. Doufáme, že tato

vyjímecná architektonická památka z~stane zachována i nadále jak~ kultur-

ní zarízení pro verejnost.

Autorem obrázltu je Cechoarnerican grafik p. Muller z Chicaga - clen

Spolku rot:lák~.

Redakce casopisu" Náš Turnov " dostala milý príspevek od paní

Jaroslavy Kubínové, v ncmž se vyznává ze svého velkého snu:

vytvorit pri Spolku rodák~ a prátel krojovC',nou skupinu, která v 'rur-

nove bývala - bože, to už je let.PaníKubínovájemilovnicíturnovskéhokrojei~známoujehopropo.-
gátorkou a jejím práním by bylo obnovit tradici krojovaných skupin,

zejména žen a detí. "Maminky," ptá se autorka pHspevku, "neustro-

jíte své deU do kroje'? VždY( každé oko se za1íb..ním se zahledí kro-

jované díte v ná,'ucí matcine."

Víme, že v dnešní usp,khané dobe je to sen, ale rekneme si uprím-

na - krojovaná skupina pri slavnostních príležitostech by jiste zvý -
raznila kolorit akce.

~

Pro cleny vydává Spolek rodák& a pMtel Turnova vlastním nákladem

s redakcní radou dr. E.Hubicka. K.Knop, dr.Fr.Novák, Zb.Suk. J.ZajCc:.Rodinám&víceclenySpolkuzftsClámejenjedenvýtisk.
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VIT:e:ZSLAVAMARIEJEŽKOVÁ

1872 - 1951

turnovská básnírka a ucitelka hudby(K120.výrocCnarození)

JEDNOCoskrytýchprání,tužeb,vidin
se malým mozkem' pren<"se,

kam všude namírí si mládí

a za cím pyšne žene se .
Však prejde cas a z mnohÝch prání

j e dno si v duši chovej jen.

bys. navecer vždy mohl ríci,

Tv&jden,ženebylznesvecen.

Ctlfff; rti!#! ,llllillJ limtJtIl Jljff 1$iJ$# ltí//tf
Konal se sjezd redák~ a prátel tohoto mesta. Jezdím na takováte set-

kání rád. protože se t'ád setkávám s lidmi. které jsem pred lety zná -
val a s nimiž jsem mnehé prožil. Dešift'Uj! povedomé tváre a rád v pa-metivykutávámjménaknirnpatrící.Navšechdostnl!'milosrdnehlodal
zub casu a tím si i uvedomuji, že i já jsem již znacne ohlodán - a ze-jménamojepamet:Tohlodání,besUe,jedostnenápadné.Nepozoruje-teho.dokudsenesetkátescasov)'mdiferenciálemtech.dejmetomu,



ctyriceti let. Dokud sl nereknete, hele, tohle je Jarda Kraus, támhletenjeMirekUlman.Adokud'.lán(jakosetostalomne},nekdonerekne:
" Jéžišl, Mirku, já te nemoh vubec poznat. Clovece, ty jsi se za ta lé-

tavubecnezmenil."Atakslvduchureknete:safra,safra.

Takováto setkání musej: mít nejaký organizacní rámec. Treba kulturní

akademii v mestském divadle. Je neprofesionální a velmi milá: napr.

vystoupení Zpeváckého spolku Ant. Dvorák, nebo mladická sólová ta-

necnice, nebo ciste zahraná veta z Dvorákových Drobností. Ale pakprišloneco,comenadchloaocemchcipsát.Najevištenastoupi!ictyriclenovéochotnickéhospolkuAnt.MarQk.Úvodemnásvyzvali,abychomzavrellociaoddalisesnení.Apak
nás provedl! ve vzpomínkách Turnovem minulých let. Vystoupili jsme ja-

koby na nádraží ( "Horké párky! PIvo! Limonáda !") a postupne jsmeprocházelibohatým,kvetoucímmestem.Videlijsmebezpocetkvetoucích
obchodi'. plných nejrozmanitejších vécí,živností s nabídkou remeslne do-konalýchslužebavýrobku.Avšudecisto.Techholicu!Ti';chrezni-
ctví! Tech cukráren I Tech pekarství, kvetinárství, železárství ,nožírství!Dvetovárnynaklaví!"y,nekolikbrusírendrahokamu,nekolikhoteli'..-..Tonejsouvýmyslynebovzpomínkovéklamy.Totobohatstvítuskutec-nepredkomunismembylo.Nikdonásktomunevyzval,alejaksiauto-matickyjsmeporovnávalIsdneškem.~adaokenzatlucenáprkny,kdy-
si exklusivní hotel Modrá hvezda se zahradní restaurací ošuntelý, za-

hrada nepoužívaná a zpustlá. Vedle stávaly honosné secesní domy sbohatouvýzdobou.Dnesjevýzdobaopadanáaomítkapodnimizaté-
kajícím žlabem vymletá až na zdivo. Krásná barokní kašna, kte-

rá kdysi zdobila námestí; je zbouraná, nebot na sloupu uprostfed stá -
la socha Panny Marie. Krásný barokní dum s lékárnou a restaura-

cí na námestí byl zbourán, aby udelal míst.. tuctové samoobsluze.

Tato vzpomínka byla znamenitá proto, že nám ukázala ten casovýdiferenciálkdysibohatéhoakvetoucíhomesta.Atenj..c:obi'esi
uvedomit. Diferenciál vosobnostechjetotižjiný.Tydejm..tomuztra-tilys"l/0.jmladlstvýpuvaba'temperament,alenahradila,Mevyzrálost
a moudrost. KvaHta mládí byla nahrazena kvalitou cennej!'í : moudro-

sti a životními zkušenostmi. ,~le mesto jako takové - h tf"dy dostalo

porádne zabrat. Bylo to mesto bohaté, a proto jeho proletarízace pu-

sobí tc.k sklicujícím dojmem.

Sveruji s temito svými dojmy naší verejnosti proto, že v meste Tur-

nove vidím jakýsi model celé naší vlasti: Cech, Moravy, Slezska i
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Slovenska. [ tato naše vlast byla bohatou a kvetoucí zemí. Jen si za-

Ustujte porádne v pameti.. nebo vy mladší, tr..ba ve starých casopIsech.

Neuvedomujeme si ten skutecný diferenciál, protože jsme ho prožívali

spojite,zvykalijsmeslnanejatuskutecnouhruzuanivlastnene-chcemevidet.Nebotbychomsimuselipriznat,žeimynatommáme
cást své viny. Vždyt nás bylo proti komunist&m vždycky vetšina a svoupasivitujsmesivždyckynejakzduvodnili.A.takébysenámhl:.re
kritizovali ti, kterí se dnes v cele našeho státu s nejlepším svedomím

a ze všech svých sil snaží o nápravu techto škod. Nejen v Turnove

se chodilo do prvomájových prUvodt.. Nejen v Turnove se provoláva-lo"A(žijeKSC!"Jensinatovzpomente,ažbudetemítnutkání
kritizovat pana prezidenta nebo vlády. Uvedomte si, že tito lidé se

snaží snímat naše vlastní hríchy.

~~r-.r-'l~~~-~,~,-'/~
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~.'.. _/ . '-~Tocovzkazuji'!'umovákl:.mtedyvlastnepatrí",ámvšem:
Turnováci, vydržte! Máte ve svém cele starostu ze znamenitého ma-teriálu.Važtesiho,pomáhejtemu,.neházejtemuklackypodnohy.
Vemte si k srdci zdravlci, kterou vám poslala vaše rodacka spisova-

telka Ludmila Romportlová':

"

- Turnov znovu jiste rozkvete, tak jako kvetou všechny jeho ri'.že,

vždy( v Turnove žijí potomci tech Turnovákl:. , pod jejichž rukamavzkvétalomestoisesvýmsademvminulosll-
Jaromír Juna

"
~,ZPRÁVASPOLKURODÁKUAP~ÁTELTURNOVAOAKCí"KAŠNA"VnekolikavýkladníchskríníchvTumovebylyumístenypoutace,upozor-

nUjící na zámer SRP'!' o obnovení kašny s Mariánským sloupem, která by-

la bezohledne odstranena v r. 1953 tehdejším režimem.

Znic!?ní uvedené kulturní památky bylo pomerne snadné a pro totalitní moc



charakteristicl<é, jej( obnova je však d/Ueko obtížnejší a vyžádá si velkých

nákladu. S pomocí pachatelu tohoto barbarství nelze pri rekonstrukci kaš-

ny pocítat, a proto není jiné pomoci než spoléhat na sebe a obcany Tur-

nova a další, Idei'( chtejí a mohou prispet v rámci akce "Turnov sobe".NakonteSRPTupobockyCeskéstátnísporitelnyvTurnovi?seUŽna-
strádalo nekolik tisíc korun, což je však vzhledem k nákladum na stavbu

zatím cástka nedostatecná.
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D(ky tomu, že vetšlna našich clenu žijících v zahranicí platí své príspevky

ve vcuutách, získáváme p!'epoctem v korunách prebytky, které pripisujeme

na konto "Kašna", pok.1d nedostáváme prrmo peníze na uvedený úcei urce-

né..Vlimoto i naši obcané venují na zmínený ,1cel znacné cástky, což nás

všechny pribllžuje dobe, kdy se po vyrešení celkového plánu tumovskéha

námestí bude moci uvažovat o realizaci našeho zámeru.Vposlednídobejsmedostcuinekolikpríspevku,kteréstojízazaznamenání.
Manželé 8eldovi ze Švédska poslali cástku Kcs 5.000,-. Clenové našeho

spojku v Holandsku privezU ruzné druhy ošacení, které po rozprodání vy-

neslo zatím cástku Kcs 4.000,-. Další zásilky mají pokracovat. Dosud vu-

bec nejvyššr príspevek, který prišel na náš úcet u sporitelny, byl v minu-lýchdnechKcs20.000,-odnakladatelstvíARIC,~panaMilanaŽidllcké-
ho z Tumova. Stal se zároven clenem našeho spojku a s jeho pomocí bu-demeidobudoucnapocítat.Vminulémrocenámkolektivníclenovézradturnovskýchzávoduapodnikuposkytlydarydovýše10.000,-Kcsapo-crtámesHm,žeaniletosnanásnezapomenou.

V soucasné dobe se obracíme i na turnovské penežní ústavy. Je mezi nimi

i tradicní Státní sporitelna, která v dobe pred II. svetovou válkou byla vel-

kým mecenášem Tu:-nova. Tehdy to ovšem byla Mestská sporit lna, jak je-

šte hlásá nápis no. štítové zdi pri pohledu z Jiráskovy ulice. Další penež -
ní ústavy, které v soucasné dobe v Tumové vznikly, je Komel"cní banka

v Hluboké ulici a nejnoveji /\gl"obanka na námestí. Veríme, že oba ústavy

ft

..

I"ády podle svých možností pri naší snaze o zlepšení celkového vzhledu

mest", takÉ! pomohou.Dary,kterýchsivelmivážíme,jsoucástky,kterézesvýchduchodunám
posílají nebo predávají clenové z Turnova i odjinud. Jsou to vetšinou paza-

metníci, narození v dobe 1. republiky. Nemopou dát cástky veJké, ale dá-

vají rádi, protože se chtejí dockat, až zase "Panenka Maria" bude na nás
shlížet na našem námesU.

Ze zahranicních dárcu není možno vyjmp.novat všechny, kterí jsou našimi

cleny a zároven prispívají pri placení príspevku i na obnovu kašny. Jsou

ze sousedního Rakouska a Nemecka, z dalších evropských státu i zemí

zaoceánských, ze Severní Ameriky a pro nás stále ješte exotické Argen-tiny.Zavšechnyzahranicníclenyapríznivcenašichplánuznovupripo-mínámpaníAnnuWendtnerovou-Mal"C!šovou,ktel"ánámcastopíšezLince
a vždy pripojí príspevek na naši "Kašnu". 1 když už mnoho let žije v Ra-

kousku, srdcem i myslí se stále vrací do I"odného Tul"nova, který už pro

pokrocilý vek nemuže navštívit.

Pred uzáverkou tohoto císla nám dorucil clen našeho spojku, trvcue žíjící

v Kanade, dar od jiného našeho clena z Toronta, který venuje na vybu-

dování kašny v Turnove cástku 100 Can. dolaru. Dárce si nepreje být

jmenován, není sice rodákem z Turnova, ale detství a mladá léta proži!

vTurnove.kdemásvépríbuznéaznámé.Tešíse,žesedockáusku-

tecnení našeho zámeru obnovení kašny .Spolek I"odáku a prátel za dar de-

kuje a ve1'í, že se s dál"cem také osobne v Tumove sejde.Prejemevšemnašimzahranicnimclenum,abyvzpomínkanaTurnovbyla
vždy spojena s predstavou toho nejkrásnejšího, co clovek v živote má.Zavšechnydary,ktel"éjsmeuždosta1Jakteréješteprijdou,našesrdec-
né podekování a staroceské "Zaplat 8uh !" Ála

s



NÁVŠ'TEVAUSPOLKURODÁKt7APRÁ'TEL'TURNOVAVPRAZE
Prijúnárne pozvánku Spolku rodákll a prátel 'Turnova v Praze, abychom

se zúcastnili jejich schuzky. Vyjíždúne proto v pálek odpoledne 21. února

z 'l'urnova v sestave: dr. Jirí Šolc, predseda turnovských rodáku, MirekHaken,MilenaStelzigováaDášaJandová~-
Pražský spolek pracoval pred léty pri Náprstkove muzeu pod vedením paní

dr.. Horákové. Porádali schuzky a ruzné prednášky o našem kraji i jiných

tématech. Naši rodáci je hojne navštevovali a udržovali si lak vedomí sou-

náležitosti se svým rodným krajem.

Postupem nemilosrdného casu cinnost postupne ustávala, paní dr .Horáko-

vá nás navždy opustila. Po urcité dobe Spolek opet zacal pracovat, pred-

sedou se stal pan dr .Bukvlc.

Prijíždúne do Prahy. Pan dr. Bukvic zahajuje schuzi. které se zúcastnítémer100clenu.Dozvídámese,žeSpolekmánynípotížesezískánímmístnostíproobcasnéschuzkyatopotížerázufinancního.'Tímjebrzde-
na pražsk~ pobocky Spoiku. Predseda rodáku z 'Turnova dr. Šolc proto

navrhuje, aby spolkové príspevky zustávaly v Praze pro potreby pražských
clenu."

Následovala volba nov~ho predsedy pražské pobocky a je zvolen log.Mast-

nm,.~..-~~&.~-=,=.-~-!'..')"~.~:;:;~.

.....--..

~1irek Haken privezl dlapositivy ze soucasného 'Tumova,který se zvolna

probouzí z težkého snu. Proh1ížúne výklady nových obchodu a také užobnovenáprucelínekterýchdomu.MirekHakenmápripravenéiprt".vodní
slovo a všichni vzpomínáme, co v tech místech puvodne bylo a který dum

komu patril.

Pražští prátelé prijímají vše s radostí, ale cas utíká a musíme se rozloucit;.

Všichni se tešíme, že pražská i turnovská cást Spolku bude vyvíjet takovou

cinnost, která prinese prospech našemu mestu I jeho krásnému okolí.

Dáša Jandová

~

VZPOMINKANA T.G.M.~S~.RYKA
Již podruhé od listopadové revoluce 1989

vzpomenul Spolek rodáku a prátel 'Turno-vanarozeninprvníhopresidenta'T.G..Ma-saryka.Vpondelí9.brezna1992vna-
šem hezkém divadle jsme si prlpomneli,

142. narozeniny cloveka, který v srdcinásvšechCecht".mámístonejcestne;.jší.
Velmi hezký vecer byl dobre navštíven,

bohužel opet bez soucasné mladé gene-

race. Zahájil jej Mirek Haken, který celý ';.
.
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í al ~:;;)~;;:?f1Ii';W.i7';:x~..~B~'~,'1'vecer pr prav a rez rov .Vhlavnímprojevuvelmiz~jímavepriblížilprítomnýmživotadno'T.G.Ma-
saryka profesor Vávra z gymnazia v 'Turnove. Básne Viktora Dyka a vý-bo:'zdna'T.G.MasarykaprednesližácigymnaziaapaníEvaKordo-vázknihovnyA.Marka.Ceiývecerbylproloženhudbouvpodánícle-n~MasarykovyspolecnostivŽeleznémBrode,znichžzvláštevelkéuz-
nání získala mladá houslistka sl. Hlubucková.

Clenové ochotnického spolku Ant. Marek v 'Turnove paní Vera Neumanno-vá.AlenaNovotná,pánovéSajícaHakensvýmjižtradicnímpásmempri-
pomneli Masarykovu návštevu v 'Tumove, od které letos uplynulo 70 let.

Pásmo bylo sestaveno ze vzpomínek pametník\:. a z clánk& uverejnenýchvPojizerskýchlistechavkrl'ljinskémcasopiseOdJeštedak'Troskám
z roku 1922. Celý vecer byl zakoncen tremi smíšenými sbory v provede-

ní Peveckého sboru Antonín Dvorák.

Záleží na nás všech, abychom vzpomínky na velké osobnosti našich dejin

udrželi a nedali si je nikdy a nikým vzít.

...

Hk~



13OLETSOKOLAVTURNOVE

" Sokol lo bude, který zažene v Turnove národní vlažnost. . . ", to jsou
slova známého vlastence a cestovatele Cenka Padla, který byl jedním

z tech, kterí stáli u kolébky turnovského Sokola, I když prožil vetšinu své-hoživolamimonašivlast.VT:wrnovebylvedoucíosobností.kteráusilovalaozaloženíSokola,Fran-
tišek Paclt, synovec Cenka Pe-c1la.

Tehdy bylo spolecenské klima zvlášte v Praze plné rodícího se vlastenecké-

ho uvedomení. touhy po demokratickém zp~sobu života. snahy o rozvoj osob-

nosli. Tyto snahy dobre zformoval do základních Idejí Sokolstva dr. M.Tyrš

a Jindrich FUgner.

Když byl 16. února 1862 založen sokoi Pražský .nedal na sebe diouho ce-

kat vznik dalších nových jednot. Behem roku jich vzniklo 9 a mezi nImi i

2. srp n a 1 8 6 2 Sokol v Tumove .
Zakládajících clen~ bylo 15. ale již v prvním roce stoupl pocet na 40.

Prvním starostou byl zvolen br. Franlišek Votrubec, mlynár na Trávnicích.

Výstižné je provolání prvního výboru Sokola k turnovským obcanum:

"Žijeme v dobe národního probuzení. Tut jest svatou povinností naší ucin-

kovl:>.t všemožne pro blaho a zdal' naší milé ceské vlasti a sjednotiti se

proti návalum nepríznivcu. Procež musíme se poznati, musíme co bratri

jedné velké matky pospolite sil svých tužitl, musíme co jedno lelo vytrvati

v blahodámém pusobení pro drahou vlast. Príležitost la se vyskytla námzrízenímspolkutelocvicného"Sokoluturnovských..~Jestzáhodnoveru,
aby spolek takový co možná nejvíce se rozšíril, neb zmnožením údu roz-

množísebratrstvímezinámi.ProcežvyzvánibudtežvšichniP.T.pá-

ni zdejší k hojnému úcastenství ve spolku Sokolu lurnovských."CinnostSokolaserychlerozvíjela.Odhromadnýchvýletunazacátkuse
brzy prešlo k pravidelným cvicení,:", nejprve pod širým nebem, pozdeji vsáledomuAntonínaVoclone"Uceskékoruny~(kterýbylbohuželpred
nekolika lety zbaen a dnes tu stojí nevkusná prodejna Achát.

Významnou úlohu v živote sokolském v Turnove sehrál malír Jan Prousek,vlastenecamilovníklidovéhoumen(.TensámbylautoremmnohaUustro-
vaných tisk~, plakát~, dekorací na slavné šlbrinky a po výstavbe sokolov-

ny i stropní malby velkého sálu.

S prípravnými pracemi pro stavbu sokolovny se zacalo roku 1889. 25.ríj-

na 1896 byl položen základní kámen a v kvetna 1898 byla stavba dokon-cena~dánadoprovozu.
8

.

Sokol v Turnove žil bohatým "ivotem a pestrou cinností. Záhy založil jez-

decký odbor s otevrenou velkou i krytou jízdárnou ,velkou knihovnu, vy-

budoval I velké loutkové divadlo, které každou nedeli prinášelo mnoho ra.

dosti malým divákum. Autorem nekterých dekoracf byl I malír Karel Vlk a

divadlo s loutkami hrálo i opery.

Vté dobe byl nácelníkem župy Ještedské br. vanura, starostou jednoty br.

Mali<j Kot6.tko.Vdobe1.svetovéválkybylacinnostSol<olazakázaná,sokolskýduchvšaknezlomen.Vrestauracivsokolovnesedokoncekonalaschuzkana-
šlch protirakouských politik~ : je tu dr. Rašín, dr. Kramár, dr. Stránský,

Viktor Dyk, dr. Metelka, Václav Klofác.

Období 1. republiky je plné sokolské cinnosti. Prlstavuje se sokolovna,sta-vísevelkýmodemílehkoatletickýstadion,zrizuje>oelyžarskýoddn~pod.
Naši clenové slaví I úspechy pri velkých sportovních akcí - br. Svoboda

je r. 1933 první ve skoku o tyci na celostátních preborech. Mohutnou ma-nifedacívlastenectvíjeX.všesokolskýsiet-kdyužjevevzduchucmt
napetí z blížící se 2. svetové války

Prišel 15. brezen 1939 a okupace.Sokolovnajezabránahnedm!zacátku

nemeckou armádou a mezi prvními zatcenými jsou opet sokolové. Sokolské

bratrstvo však nelze zakázat a cinnost Sokola preChází .cto Ilegality.

Konce války se nedockalo 55 clenu naší župy .
Hneod po válce zacal sokolský život znovu naplno - bohužei jen na krát.-

kou dobu. Slet r. 1948 byl vlastne poslední sokolskou akcí. sokolská my-

šlenka svobody byla pro kominlstický režim neprijateiná. Další zákaz so -
kolské clnnostl.- prerušený jen nakrátko uvolnením v roce 1968.

Po celou dobu mohl sokolský duch žít jen potajmu v úzkém kruhu známých

na letních stanových táborech. Díky lomu se dostalo alespon cásti naší mlá-

deže trochu sokolské výchovy.

Mnoho našich dobrých bratrí a sester za tech dlouhých 40 let odešlo na

vecnost, z mladých se stali starí lidé. Budoucnost je v rukou mladých.

snažUljsmeseipresvšechnynesnázevštípitsokolskézásadyave-

ríme, že všechny ty ve-L'<:é potíže, kleré stoje pri obnovování Sokola, preko-

nají.

Sám rád vzpomínám na všechna léta v Sokole prožitá, na všechny sestry

a bratry ,které jsem poznal. Bratrské pouto s nimi trvá po celý život,Prejivšemmladým,~bymohlitEonkrásnýsokolskýživotprožítsamitaké.
Sokolu turnovskému pak novou epochu rozkvetu.

Jirí Šolc
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