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Kostel sv. Jana Krtitele v NudvojovicíchHrbitovníkostelsv.JanaKrtitelevNudvojovicíchpatríknejstaršímcírkevnímstavbámvPojizerí.Zájembadateluoumenívzbudilpredevšímvzáveru19.anapocátku20.století.Odtédobymuodbornáverejnostvenujejenmaloupozornost.Otovícsijejoblíbilimalíriagrafici.MotivnudvojovickéhokostelanajdemenakresbáchJanaProuska,olejíchMilošeVotrubce,nastudiíchJosefaV.Scheybalaaradydalších
výtvarníku.

Stavba hrbitovního kostela sv. Jana Krtitele byla zahájena na zacátku 13. století v malé malebnéosadeNudvojovicenaokrajimestaTurnova.Kmístuzaloženísevážemnohopovestí,mimojinéipovestopohanskémobetištÍ.Možnáprotozdebylyjižvzáveru19.stoletíprovedenyprvníarcheologickévýzkumy,kterépotvrdilynejenexistencisídlištejižvdobeneolitické,aleikulturpozdejších.VsouvislostisestavboukostelanásvšakzajímáobdobínovejšíchdejinNudvojovic.NejvíceinformacízískámevPráškovýchDejináchmestaTurnova.Zdejsoupopisoványhlavneudálosti,kteréstavbukostelanekolikrátbezprostredne
ohrozily - válecnýrok 1468za vlády Jirího z Podebrad, vpád Švédu do Pojizerí, ale i rok 1866, ve kterém
zustalo ve zpustošené vesnici jen nekolik samot. Vlastní stavba kostela se hrbitovem, která v dobevojenskýchstretusloužilakutáborenívojskaskladištemunice,chátrala.Anipostojvrchnostiosudukostelaprílišneprál.Doroku1406bylyjehopatronyŠindelovézNudvojovic.Odroku1541sestalfiliálnímkostelemfarysv.MikuláševTurnoveazapatronyzískalVartenberky.Vzáveru16.stoletípatrily
Nudvojovice ke svijanskému panství, které po exekuci na Staromestském námestí v Praze propadlo

konfiskaci. Pouze Nudvojovice byly ponechány vdove Voršile Šlikové až do její smrti v roce 1651, kdy bylnudvojovickýdvururcenreholníkumfrantiškánskéhoráduvTurnove.Vroce1655bylaobecspojenaspanstvímAehrenthalunaHrubéSkále.Tivšakoobnovuvenkovskéhokostelanemelivelkýzájem.Atak
predevším zásluhou dekana turnovské fary pri kostele sv. Mikuláše J.Svobody a starousedlíku Nudvojovic,
kterí celých dvanáct let sbírali na opravu kostela financní prostredky na záchranu svého kostelíka, se zacala v
záveru 19: století leta nicená památka opravovat. Zda tato rekonstrukce architektonickému rešení prospela cinikolív,mužemednessotvaobjektivnehodnotit.Neexistujíprameny,kterébypodalysvedectvíotom,vjakémstavuobjektbylpredrozsáhlýmiopravami.Pravdouje,žesejejpodarilozachránit.Nadruhéstrane
však nekteré zásahy v duchu tehdy moderního purismu a snaha uvést tuto památku do "cistého gotického
slohu" ochudíly architekturu o radu puvodních prvku.Zestredovekéhojádrasezachovalopouzeobvodovézdivoctvercovélodiapravoúhléhopresbyteria.Ostatníclánkyjsoudílemrekonstrukcezroku1894,kteráprobehlavsouladusnávrhyaplányarchitektaAntonínaBaumaamalíreJanaProuska.Jednolodnístavbupravoúhléhopudorysuomohutnésílelomovéhoneomítnutéhozdivatvorílodsplochýmstropemaostupenzvýšenépravoúhlépresbyterium,zaklenuté
krížovou klenbou z lámaného cedice bez žeber a svorníku. Presbyterium oddeluje od lodi mírne hrotitý
vítezný oblouk. Prostor hlavní lodi kostela osvetlují ctyri okna - bocní, prístropní se silnou špaletou.
Zakoncení hrotitým obloukem je dílem puristických úprav stejne tak jako okno s kružbou a hrotitýmobloukem,delenéstrednímprutem,vzáverukostelaavelkébocníoknosvitrážízobrazujícísv.Václava,zhotovenédlenávrhuJanaProuska.Puvodnírozmerymápouzetretíoknovbocnístene.Kostelmádvavchody.Hlavnívchodnajižnístranetvorímohutnýprofilovanýpískovcovýportálsnovejšímijednokrídlými
dvermi. Portál kostela na západní strane je jednodušší a s urcitostí byl prolomen pozdeji pri již zmínenérekonstrukci.Vnejšekstavbyvynikádvemavysokýmištítyskamennýmikríži.Naštítydosedásedlová
strecha krytá bridlicí, která nahradila puvodní štípaný šindel. Typickou siluetu kostelíka dotvárí sanktusník, v
nemž jsou umísteny reliéfne zdobené zvony. Pred opravou byl jeden ze zvonu zavešen ve vidlici jasanu
vedle kostela.Vinteriérukostelabylzajímavýzejménabaroknístropsmalovanýmirozvilinamiastylizovanými
kvety, porízený v roce 1726 Václavem Cernovickým a jeho syny Janem a Francem. Malovaná byla i pole

nízké kruchty na západní strane kostela, kterou zachytil v roce 1887 malír Jan Prousek na jedné ze svých
kreseb. Kruchta i strop byly pri rekonstrukci kostela sejmuty a uloženy na pude nudvojovického dvora,podobnejakorustikálnemalovanákazatelnasvyobrazenímctyrevangelistuasv.Václava,kterásepozdejidostaladosbírkyturnovskéhomuzea.Dalšíosudpuvodníhomalovanéhostropudnesznámnení.Kjehomožnémuznicenímohlodojítinevhodnýmuloženímvdepozitáríchturnovskéhomuzea,kdesemádle
soupisu památek nacházet. Odpovídající depozitáre muzea byly postaveny v roce 1991 a rada sbírkovýchpredmetudotédobyvhodnéuloženínemela.Krekonstrukcimalovanéhostropuanikobnovekruchtyjižnedošlo.Vsoucasnédobetvoríplochýstropctvercovápolezprekližkyvprofilovanýchdrevenýchrámech.
Tuto necitlivou úpravu provedli v sedmdesátých letech pracovníci tehdejšího Státního ústavu památkové
péce a ochrany prírody v Pardubicích ajen zásluhou pana Tomáše, který se o kostel s výjimecným nadšením
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více jak tricet let stará, byla pole alespon natrena bílou barvou. Znacne poškozené jsou dnes i vnitrní steny
kostela. Podle Prouska byly zdobeny freskami, malovanými na cervené pude. Pri opravách omítek v roce
]894 cástecne vystoupily obrysy postav Ježíše a andela, ale na jejich restaurování se jednak nedostávalo
financnich prostredku, jednak neexistovala dobrá predloha, podle které by bylo možné fresky obnovit.Podobnetomubyloismandorlou,jejížstopyseobjevilynalevéstraneviteznéhooblouku.Dnesdokostelananekolikamístechzatéká,apresto,žesesprávcekostelasnažíinteríervrámcisvýchmožnostíudržovat,
bez náležité opravy strechy bude interiér trpet dál.Zpuvodníhoinventárekostelasemnohonezachovalo.Kromejižzmínenéhoodstranenívestavenýchcástídošloikvýmenehlavníhooltáre.AždonedávnazdobilainteriérkostelamalovanápredelasmalbouEccehomospostavamip.Marieasv.JanaEvangelistyzpoc.16.století.Vroce]995bylvšakkostelvykraden.Abysezabrániloprípadnýmdalšímztrátám,bylapredelaspolusdalšímicennýmiexponáty
deponována.KpuvodnímumobiliáripatríepitafJiríhoReinolfazeŠtirína,rohozeckéhohejtmana,datovanýrokem]570,sdvematabulemivespolecnémrenesancnimrámcishruboumalbouPosledníhosouduapodobiznamiclenušlechtickérodiny.Naobrazejepozoruhodnápostavatzv.zelenéhocerta,postava,která
zlidovela v rade místních povestí a pover.

Nový hlavní oltár a kazatelna byly porízeny v záveru] 9. století a jsou dílem Karla Buška ze
Sychrova. ]nterier byl v šedesátých letech doplnen oltárem ze sbírky turnovského muzea, s obrazem Krest

KristaasmalovanoudrevenoudeskousvyobrazenímBohaOtce.Jednáseoprácipatrneneškolenéhomalíremístnihovýznamu.Vedleobnovyzchátraléstavbyprineslarekonstrukcevzáveru]9.stoletíivelmicenný
nález, který pomohl kostel sv.1ana Krtitele casove zaradit. Cínová skrínka, objevená pri odstranení menzypuvodníhohlavnihooltáre,sestaladuležitýmpramenemkdataciobjektu.Bylaopatrenactyrmipecetemi,z
nichž dve, s vyobrazením biskupa Daniela, se podarilo zachránit. Pecete biskupa, který kostel vysvetil,
pomohly upresnit datování stavby na pocátek 13. století. Dnes jsou uloženy ve schránce na zadní stranemenzy,opatrenémramorovoudeskouanápisem:"Zdeuloženyjsouostatkysvatých,nalezenévoltární
dutine kostela, kterýž v X]1.stol. pražským biskupem Danielem po dukladné oprave ]894 litomerickýmbiskupemEmanuelemJanemposvecen."Odposlednirozsáhlérekonstrukceneprodelalkostelsv.JanaKrtiteledosoucasnédobyžádnédalší
velké stavební promeny. Pouze v roce 1945 byla vymenena okna v lodi kostela, znicená za války. Je smutné,
že památce, která patrí k významným ukázkám stredoveké architektury, je venována tak malá pozornost.Svedcíotomkromešpatnéhostavustrechyinedobrýstavomítekamístynarušenéobvodovézdivo.
Zejména ohradní zed hrbitova ohrožují vzrostlé lípy a jasany, o kterých v roce] 888 píše Jan Prousek, že "
byly chatrnému kostelíku vždy oporou ". Dnes jsou však pro základy stavby velkým nebezpecím. Stromy
podléhají památkové ochrane a i kdyby se dnes ochránci prírody vzdali svého požadavku je uchránit, bylo byvelkýmproblémemjevbezprostredníblízkostistavbyodbornepokácet.Vposledníchzhrubadesetiletech
jsou postupne odstranovány vetve, které nejvíc ohrožují strechu kostela, jak se zdá, vetším nebezpecím protentostavebnícelekjsouvšakkorenystromu.Svedcíotomroztrženáohradnízed,zekterémuselbýt
vyndánjeden ze dvou renesancních náhrobku a leží dnes oprený o strom uvnitr hrbitova.Aprotoseptám-ustoupíprírodavýsledkulidskécinnosti,monumentužijícímutémerosmsetlet,anebohoznicí?Dohodnousepamátkáriaochranárinaspolecnémrešení?Domnívámse,ženudvojovickýkostelsv.JanaKrtitelebytozasluhoval.Patríkživotuobcepresto,žemádnespouzekolemctyricetifarníku.Bylopravenzjejichsbírkyadodnesjezdrobnýchpríspevkunudvojovickýchobcanuudržován.Je
neodmyslitelnou soucástí nejen koloritu krajiny, ale i kulturní historie Turnovska.
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Turnovan 20. století
MUDr. Jirí Šolc (1898-1971)

Jedna z odvekých moudrostí oprená o
zkušenost ríká: sejde z ocí - sejde z mysli. Ale
obecne to jiste neplatí. Jak by jinak bylo možné,
že si úcastníci jedné z anket "Hlasu a ohlasu"
vybavili na prvním míste osobnost, s níž se
rozloucili pred triceti lety? Clovek proste prežívá
sám sebe v tom, co tu zbývá po nem. Nemyslímhmotnéstatky,alepamátkuvlidskýchsrdcích.AodkazpanadoktoraJiríhoŠoIcejehodnýpameti,anavícjeaktuální.Tucetpametníkumužespovdekemvzpomínat-apritomkaždý
z jiného duvodu.Užkdyžjsempredpulstoletímprišeldo
Tumova jako mladík, mel povest úctyhodnou.Byljsemtehdyhandicapovánrocnímlécením
v Jablunkove, plný vnitrního neklidu, zranitelný
- a pan doktor lécil vždy celého cloveka. Byl
pacientum zpovedníkem. Pres svou

mnohostrannou zamestnanost, bez níž by snad
ani nebyl štastný, našel si cas, aby pohovoril,preptalse,poradil.Nastolujetoduveruaklidvduši.Mystaršiještevduchusúsmevemvídáme
jeho pilnou svetle hnedou tatricku -hadimršku, s níž zdolával úskalí kopcovitého terénu.Je-likantorhistorik,zavítábrzydomístníhomuzea.Tehdyseještesilneopíraloodobrovolnéspolupracovníky.PrekvapilomeŠoIcovoautorstvínejpritažlivejšíexpozice-pro
Turnovsko tak základní - oddelení mineralogie. Pan doktor byl povestný tím, že nejen bezpecne
urcoval jednotlivé nerosty a množství jich nechal brousit a venoval muzeu, ale rozumel i jejich
znakové reci a rozpoznal spolehlive i lokality, z nichž pocházely.Bylprímoideálnímpredsedoumuzejnírady.Užprosvujdarmoudrejednatslidmiazískávatjeprodobrouvec.Bylznalcemzdejšíprírody,jejíchpametihodnostíakrás,vzácné
kveteny, chránených živocišných druhu. Byl doma i v historii kraje a zejména Ceského ráje, jeho
zájmy byly, rekl bych, renesancne rozmáchlé: od geologie, která je práve u nás až dramaticky
poutavá, pres zdejší dejinné dení k osobitosti folklóru s pochopením pro krásu umení lidového,
duchovního i svetského. Pozorne sledoval stav starých chalup, hradu, zámku, príznacných
pískovcových plastik vrostlých do kraje, ale stejne žil i problémy soucasnosti.Ztechtonadosobníchzálibvyplynulyjehoaktivity,kterémohoumítúspechjenulidí
osobne statecných. Stal se autoritou jako okresní konzervátor prírody i historických památek.Dnesbytutonevdecnoufunkcizastávalinejmíndvatriprofesionálovéscelýmštábem.Tadyzatímbylasilnárodáckáláskakdomovu,kterýnikolizdejšílidé,alenávštevníciodjinudpoctilinázvemCeskýráj.Tahleláskamávrodinepevnékoreny.PrevteliIaseidosynu-IvanaaJirího-aprávezúsmevných"vzpomínek"Ivanovýchjsemsedozvedel,žetakovýbyluždedecek,
který po radu let v Tumove starostoval, na nádraží vítal prvního prezidenta republiky a provázel hoCeskýmrájem.Coríciktomu,žesvýmtremsynumdaljménapozvonechzrovenskézvonice-
Václav, Jirí, Jan - jimiž se na sv. Václava vyzvánelo! Prostrední z nich byl náš pan doktor. Sursum
corda! Vzhuru srdce!

Pri lásce ke kraji a jeho památkám, pri vedomí pomíjejícnosti vecí pozemských nemohl ho
minout ani novodobý rozvoj fotografie. Její pocátky byly težkopádné, ale pan doktor statecne
s sebou vlácel Ceským rájem, Pojizerím i Podkrkonoším krom tíživého aparátu i porádný stojan, ba
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nejednou i štafle,aby perspektivalidovýchbarokníchsoch nebyla zkreslena. Jeho výtvarný cit byl
mimorádný,s polozdarilýrnsnímkemse nespokojil,když si své záberypo nocích vyvolával.Takpomaluvznikalasbírkanedocenitelnáumeleckyi dokumentárne. První výber 104zvláštcennýchfotografiívyšelještezaautorovaživotanasamémzacátku60.let.Soubornazvaný"LIDOVÉSTAVBYVPOJIZERÍ"uvádízasvecenývýkladspoluautoradr.J.V.Scheybala,který
jej ilustroval jemnými, názornými kresbamí.

Druhý neméne závažný výbor se podarilo vydat až pet let po autorove smrti, tedy v r. 1976,vtuhéfáziposrpnové"normalizace".Puvabnáknihanazvaná"POJIZERÍ"máautorovoobsažnéashrnujícíuvedení,kteréjepojatošírnežjakokomentárasikestotricetisnímkum.(Nekolik
barevných pripojil, nezapomenutelný pan Jaroslav Hajfler s Lubomírem Vác1avkem). Místmá je na

záložce obálky vzpomínka z pera autorovi ženy Marie Šolcové, detské lékarky. Všechno podstatné
dokázala sevrít do petapadesáti rádku. Je znát, že byla básnírkou.Pozornéhoctenárevknizezarazídrobnevytištenáredakcníglosa.Budídojem,žesive
znejistelé posrpnové atmosfére redaktori dílo prehazovali jako horký brambor. Citujme aspon
zkrácene:

"Rukopis této knížky se dostal do Severoceského nakladatelství oklikou pres nakladatelství
ORBIS v dobe, kdy už autor byl mrtev. Redakce stála pred rozhodnutím má-Ii vydat rukopis v tétopodobe,nebohonevydatvubec.Presvýhrady,kterélzevznést...kvýberufaktu,sedomníváme,že
i v této podobe splní úcel... Pozn. red.:"Snad autorum tohoto alibi dodala kuráže paní Jarmila
Glazarová, která se za autora a jeho dílo plne postavila, ac i její pozice v té dobe - rok pred smrtí -
byla otresena pro její posrpnové postoje. Její jímavé vyznání je venováno nejenom "vroucne,
nejvroucneji" milovanému kraji, ale i "oddanému, vernému milenci tohoto kraje - panu doktorovi
Šolcovi". Jde o uprímnou vzpomínku "na laskavou a moudrou osobnost tohoto vpravde
zasloužilého lékare".Kolikpamátekzobrazenýchvoboukniháchzmizeloodtédoby nenávratne!Bylobytohoopravdumnohokpripomenutí,kdybynášskromnýholdmelbýtúplný.Kde
treba bral tento obetavý lékar, regionální polyhistor a verejný pracovník ješte cas, že príkladne plnil
i funkci starosty turnovského Sokola? Byl za to za nacistické okupace mezi prvními jako rukojmí
uveznen a po propuštení duvodne sledován. Kde vzal cas pro aktivity mezi mládeží?Pusobitdovedlbezdlouhýchrecí.Drobná,zdánlivenicotnávzpomínkamiutkvelapodnes.ChodilijsmesestudentyzdivadélkaKOMPASpomáhatstavetdivadlovprírode,kdejsmesijednoutakéchtelizahrát.Pandoktorzašelmezinás.Chvílipostával,tišesedíval.Akdyžseutvorilaskupinka,prohodilsúsmevem:"Vyjstetakyvšude,kdeonecodobréhojde."Vážilijsmesitéjehoprostévetyvícneždiplomu.StéhovýrocínarozeníMUDr.JiríhoŠolcevzpomnelozdejšímuzeumvýstavouiprogramovouvernisáží.TricátévýrocíjehoskonubudenámrodákumaprátelumTurnovaspolu
s neúnavne pracujícím Okresním muzeem Ceského ráje, príležitostí ke vzpomínce a spolecnému

zamyšlení.

jhPozn.red.:Tešínás,žedíkypaníOlzeŠpikovésezachovalfilmovýmedailonnašehoobvodního
lékare dr. Jirího Šolce.
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Milíprátelé,rodáciinerodáciturnovští,

Advent klepe na dvere a je to poslední
advent tohoto dramatického století. Jak

nevzpomenout na prátelské zárijové setkání s vašímkruhem!Byltopromnevecersblízkýmilidmiavašekoncentracenaonomasarykovskétémabyla
potvrzena i radou následných dotazu.

Dekuji za milé a povzbuzující ohlasy,zavazujímekdalšímushledánísvámi,atonatémauždohodnuté:"Ceskýevergrýn:konfliktmorálky
s politikou". Dekuji touto cestou paní red.
Hlubuckové z Pojizerských listu za fotografie, kterémepotešilyavernezachytilyatmosféruvecera.Píšivámvlastnetaképroto,abychvám
pogratuloval, než zvon na zvonici vašehokamennéhokostelanaposledyuderíamy

dosáhneme na šev tisíciletí. Nenechme se odradit tvrzením vedcu, že v dusledku Dionýsiova

chronologického omylu se narodil Ješua z Nazaretu v Betléme už prý 15. listopadu roku 7 našeho
letopoctu.Vkulturejdepreceprimárneohodnotyasymboly.Atujeposelstvíevangelií,novémorálky
i lásky, stále aktuální. Vlastne jsem chtel jenom vzkázat, že takhle nazíráno je advent stavem duchaapríležitostiklásce,cehožsehistorickéomylynetýkají.Tlumocteprosímmépozdravyimévinšovánízdraví,radostiavíryvšemvašimdrahým.TešímsenashledánívnovémrokusvámivšemiasmládežíTurnova;atakysestarým,prastarýmtématem.

Váš Jan Šo!c

Pozn. red.: PhDr. Jan Šolc je predsedou Etického fóra pri pražském hradu a bydlí v Liberci, našem
krajském meste, není v príbuzenském vztahu s rodinou Šolcu v Turnove. Jehoprednáška"Masarykajehopojetídemokracie"(24.ríjnavZDŠ)melapodlevšeobecnéhomíneníšpickovouúrovenajsmerádi,žemámepríslibdalšíhojeho
brzkého vystoupení.
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Konec sovetské armády v Turnove

~

Letosjižuplynulodesetlet,cojsmesezbavilisovetskéakomunistickénadvládyvnašem
meste. Bohužel k výrocí nevyšla žádná historická publikace o tom, jak to bylo, tak tedy alespon totokusévzpomínání,kteréjsmelovilizesvýchpametíspanemKunetkouaIng.Jindrou,kterísevšeho
zúcastnili jako organizátori.

Byl krásný kveten 1990, probouzela se nejen príroda, ale jasno zacínalo být i v politice.Novénadejenasvobodnýživotvnášelyradostidomyslílidí.By128.kvetenavzhledemkpolitickésituacibylozrejmé,žesovetskáarmádaopustízemiinašemesto.Jižpredtímdocházelokmnoha
jednáním mezi predstaviteli mesta Turnova a sovetské posádky, kde byly zjištovány a
dokumentovány škody, které tato armáda zpusobila na našem majetku, který svévolne užívala.Jednáníseblížilakekonciataknásanineprekvapilopránísovetskéhovelitele,abychomránoprišlidokasárenkzakoncenícinnosti.Melijsmetušení,ženepujdejenobežnýpredávacístykanašepredstavysesplnily.Kdyžjsmeránovurcenouhodinupricházelikekasárnám,vyšlonámvstríc
nekolik vyšnorených dustojníku s tajemným úsmevem ve tvári a uctive nás zvali dovnitr dokasáren.Kdyžjsmevešlibranoudovnitr,uvidelijsmenanádvoríserazenévojákyvútvarech,
pripravené k prehlídce. Uprostred stála tribuna. Doprovázející dustojníci nás ihned zavedli na tutotribunu.Pochopilijsme,žepujdeonejakéslavnostnízakoncení.Armádasichtelazrejmezachovat
vojenskou dustojnost i v techto pro ne nepríznivých okamžicích, proto chteli vojákum a verejnosti
ukázat, že vše je v nejaké vzájemné dohode.Hlavoumiprobehlyvzpomínky,jaktomubyloješteprednekolikamesíci.Zatímcojindeprobíhaldemokratizacnívývojnerušencízímivlivy,Turnovbylvsituacijiné.Vemestebylasilná
sovetská posádka a to jak v kasámách, tak i na blízkém vojenském cvicišti na Vesecku, kde mela
svou techniku raketová vojska. Vojáku prý bylo ve zdejší posádce tolik, že se v kasámách strídali
na smeny. Zatímco cást jich byla na cvicišti, druhá polovina spala ve zcela zaplnených kasárnách.

Je zrejmé, že nejenom prítomnost posádky, ale i neustálé cestování vojáku a jejich težkétechnikyprescelémestovelmizatežovalonejenmesto,aleimyslobyvatel.Odzacátkutedyšloo
to zbavit mesto této cizorodé záteže.

Vzpomínám na onen sychravý den 29. ledna, kdy se na námestí sešlo asi 6 000 lidí, kterísnadšenímvyslechliresoluci,kterouzaOFsestaviliIng.JindraaIng.Pernerjakožtovýzvu
sovetské armáde k odchodu z Turnova. Potom se shromáždení obcané vydali pruvodem kekasámám,bysvujpožadavekkodchodumanifestacnepredalisovetskéarmáde.Nikdotehdy
netušil, jak bude armáda reagovat. Delegace šla proto prímo ke kasárnám a pruvod obcanu vcele

s kapelou pana Sedlácka to obešel a pricházel od parku a to z toho duvodu, aby prišel již do

prošetrené situace a dále i proto, aby pri prípadném jakémkoli nedorozumení a panice neustupovalypredníradyprotitem,copricházejízmesta.
Prekvapením však bylo, že když jsme pricházeli ke kasárnám, otevrela se železná vrata a zanimistálavojenskákapela,kteráprivítalapricházejícídelegaciapruvodhudbou.Kdyžpakkrome

ceských písní zahrála i naši hymnu, nastalo uklidnení na obqu stranách. Soveti zrejme pochopili, ženabubrelámocSovetskéhosvazujižpatríminulosti,takzvolilinovouvstrícnoutaktiku.Tobylleden1990.Atedkténecekanéprehlídcenaodchodnounakoncikvetna:Sesmíšenýmipocityjsmebylidovedenikolemserazenýchvojákunatribunu,kdejižstálipripravenizástupciarmády.Byltozvláštnípocitstátvedleruskýchoficíruashlížetnavyrovnanéctvercevojáku.Apaktoprišlo.JejichvyššívelitelvšemprecetlrozkazpremísteníaodchoduzTurnova.MeliprýjítkamsidoTurkmenistánu.Pakpromlouvalidustojníciizástupciposádkycosiotom,ževlastjepotrebujejinde.ZmínkabylaioGorbacovoveperestrojce.Užbehemprojevujsmemelidivnépocity.Natácelatoiruskátelevizníkamera.Zrejmechtelivyvolatdojem,žejevše
v nejlepším porádku, aby neztratili prestiž.Nakonecprojevuvyzvalvelitelmnejakopredstavitelemesta,abychtakénecorekl.Corícizatétonelehkésituace?Uvedomiljsemsi,ženejúcinnejšíbudemluvitpravdu.Rekljsem,abypochopilinášpostoj,ževítámejejichodchod,nebotjsmenárodem,kterýpostaletíusilovaloto,
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abybylsamostatnýbezcizíhovlivu.MámezvláštnízemepisnoupolohuuprostredEvropy,kdenašízemívhistoriiprocházelaruznácizívojskaasnažilasenašizemiovládnout.Anakonecjsme
dosáhli svobody a chceme žít bez prítomnosti cizích voj sk. Cizínce rádi uvítáme beze zbraní jako

turisty. Mluvil jsem cesky. Moje slova zacal prekládat Ing. Jindra, ale hned jej vytlacil jakýsi
sovetský mladík, zrejme politický pracovník, který prekládal vojákum moji rec zkreslene jakoprátelskérozloucení.Jenžemnozívojácirozumeliceskyavycítilirozdíl.Zjejichtváríbylavidet

zmatenost.Zaprvéodcházelineradi,nebotzejménadustojníciajejichrodinysi tady žili lépe než vjejichdomovine.Všichnibyliznacnezklamáni,kdyžsedozvedeli,žemajírozkazjítkamsido
Turkmenistánu. Meli z toho velký strach. Pozdeji nám dustojníci rekli, že nemají obavy jen z tamní

nepríznivé prírody, ale zejména z obyvatel, kterí tam jsou zamerení proti Rusum a jsou pod vlivemnesmiritelnéhoislámu.Tam,comelijít,nebylyžádnédomyanikasárna,taksiodsudbralissebouvše,comohlinaložit,istaráprknaaplechy,zkrátkavšechno,abysitampostaviliprovizorní
ubikace.Vojácibyliznacnezmateni.Tonebylitivojáci,kterísemprišlivroce1968!Sovetije
vymenili za jiné, kterí nepoznali zbytecnost okupace naší zeme a kterí byli "zpracování"desinformacemiotom,ženásosvobodiliažejsmejimzatomocvdecní.Obycejnívojácitotižnikdysaminesmelizkasárenvenaprotoneznalinázorynašichobcanu.Kdyžtedyslyšelinašenázory,nevedeliužvubec,cosimajímyslet.Aleti,kteríještepotétoprehlídcemohliven(poddustojníci)dohospody,vykládalitam,ženáschápouadocelasejimlíbilo,coodnásslyšeli.
Vždyt byli také z ruzných porobených národu. Možná, že jsme se jim do budoucna stali i trochu
vzorem.

Jenom jednu vec z projevu si vzali príliš doslova, a to, že mohou prijít jako turisté. Nekdejichtadytedmámeažmoc(KarlovyVaryaj.).Toalenejsoutidrívejšíprostívojáci.Mámdokonce
dojem, že ani tenkrát neodešli úplne všichni, že tu nekterí nebo jim oddaní zustali jako zárodek.
Ted tady záležína nás, abychom dokázali znicit podhoubí, které tu možná v klidu vyckává, aby tu
po nich nezustala žádná památka.

Nakonec bych pridal jeden vtip, který se pred jejich odchodem vyprável: znáte nejkratšípohádku?Jeto:"ODEJDOU".Anejdelší?"POJEDNOM".
Zkrátka zelené uniformy odešly. Je ted na nás, abychom i po deseti letech vymýtili všechnošpatné,coponichvmyslíchlidízustaloanahradittolepším-takjakojsmedokázalizkasáren

vystavet krásnou školu.

JUDr. Václav Šok

Naše stredoškolská studia za války

Studium jsme zahájili jako nadejní primáni na Reálném gymnasiu v Tumove v zárí 1937vmesíci,kdyzemrelnášprvnípresidentT.G.Masaryk.Všechnássetobolestnedotklo,chápali
jsme tuto smutnou událost nejen jako nenahraditelnou lidskou ztrátu, nýbrž i jako zacátek národní
tragédie. Již v tomto veku nám nebyly neznámy pojmy jako Sudetendeutsche Partei, Henlein, Hitlerapod.Bohuželneblahépredtuchynašeinašichrodicusezacalyzáhynaplnovat.Napodzimroku
1938 mnichovský diktát, na jare 1939 nemecká okupace, vzárí téhož roku prepadení Polska,
zacátek druhé svetové války. Pak koncentracní tábory, heydrichiáda s údesným vraždením,holokaust,zatemnení,letecképoplachyatd.Našestredoškolskástudiatakbylapoznamenána
fenoménem okupace, pocitem bezmocnosti, kdy nikdo z nás si nebyl jist svým životem. Stacilo

udání za poslouchání zahranicního rozhlasu, a to se trestalo smrtí.
Protipólem této zrudné reality byla vzájemná soudržnost celé trídy vcetne rodinného zázemí.Ztohotodnesužtrebanepochopitelného,jedinecného,bezmeznéhopocituduvery,ženikdoznás

nemuže zradit, vznikly vlastne i naše "Dopisy".

8



Vše zacalo. tím, že nemectí okupanti za prispení

domácích zrádcu nás v prubehu léta v roce 1944 vyhnali ze
školských lavic a postihli nás totálním nasazením do

válecné výroby k záchrane již skomírající tretí ríše.Zrelativníhokliduškolyjsmenajednoubylirozprášenidonejruznejšíchmíst"Totaleinsatzu".NekteríkTechnische
Nothilfe, jiní do semilského Zittwerku a jenom nekolik

z nás zustalo v Turnove v manufakturní výrobe autobateriíapod.Znicehonicjsmeztratilikontaktvytvorenýpredchozímirokystudia.Zacalijsmesidopisovatnavzájem,avšakindividuelníkorespondencíjsmetomy,kterízustalivTurnove,nemohlizachvílizvládnout.Atak
vzniklo rozhodnutí informovat se navzájem jednotnoutiskovouformou.Sehnalijsmerozmnožovacístroj,prísne
evidované propisovací blány, nezbytný papír, obálky a 25.
listopadu 1944 jsme rozeslali všem spolužákum první

výtisk.Nejvícestarostínámdalovymysletnázevtiskovinytak,abypriprípadnémprozrazenijsmesemohlihájittím,
že nevydáváme žádný casopis, nýbrž jen a jen rozesílámesvýmspolužákumcyklostylovanédopisy.Ataknaprvnístráncebylvždynadpis"Oktavánisi

dopisují". Zduraznovali jsme, že to není žádné periodikum, neexistuje žádná redakcní rada, jsou to

dopisy, v nichž se navzájem informujeme o svých osudech. Naivne jsme se pritom domnívali, žetaktozduraznovanépojetítiskovinbynásmohlozachránitpredeventuelnímzásahemGestapa.Dopisuvyšlocelkempet,vícejsmedototálníporážkyNemeckanestihlinapsat.Prácesprípravouarozesílánímdopisunebylajednoduchá,avšakzezacátkunámnejvícepotížídelalozískávánípríspevku.Atakprvnídvavýtiskynaplniliprevážneti,jimžsepoštestilozustatvTurnove.Tiostatnínemelizezacátkunapsanímoccasu.Proty,kterítonezažili,nutno
podotknout, že v procesu válecné výroby se pracovalo 12 hodin denne. Napríklad ti, kterí dojíždelidoSemil,vstávaliránokrátcepo4hodineadomusevracelivecerkolemdeváté.Ríkáse,ženavšechnosiclovekcasemzvykne,atakpotrec.hmesícíchnámzacalydocházetpríspevkyiodtechto
spolužáku.Vprvníchdvoucíslechnašichdopisuprevažovalasiceinformativnísdelení,avšakpostupnezacalopribývatiromantickýchapoetickýchpríspevku.Bylytukrátkébásneomládí,lásce,
prátelství, nechybely baladické príbehy, sdelení o mílostných setkáních pri zatemnení. S ironií
mládí vlastní byly popisovány príbehy z nových pracovišt, príbehy ze studentského života apod.Vedoucímmotivemvetšinytechtopríspevkubylonostalgickévzpomínánínaživotveškolních
lavicích, kterého jsme si nedokázali vždy dobre vážit.

Technicky se na príprave dopisu nejvíce podílel Mirek Hajný, který soustredoval

korespondenci, František Kobosil vše prepisoval vcetne ilustrací na rozmnožovací blány. Autor
tohoto sdelení tiskoviny rozmnožoval a rozesílal. Pomáhali samozrejme i všichni ostatní v Tumove

zbylí spolužáci.
Jednotlivá císla našich "dopisu" jsou dnes zažloutlá stárím. Kdykoliv je vezmu do rukou,

neubráním se dojetí i rozporuplným pocitum. Krutou realitu nemecké okupace nemuže z našichmyslívymazatanivzpomínkovýidealismus.Bylijsmevšakmladí,verilijsmepevnevporážkuNemeckaaverilijsmezejménasobenavzájem.Tutonašispolecnouvirunikdoznásnezklamal.A
to v našich myslích i srdcích stále žije.VlastíkDrbohlav,maturitnírocník1945Poz.red.:StaršíobcanézTumovapamatujíautorajakoturnovskéholékare,kterýpresídlildo
Prahy.
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Mejte svuj Turnov rádi!Jsemjiž801etáženaadoTurnovajsemseprivdala.OdsvéhomanželajsempoznávalaTumov,obajsmesimestozamilovali.Zapustilajsemtuhlubokékorenyažijivdomkuu
Mariánského kostela.Vnašemkrásnémmeste,kteréporevoluci1989rozkvetlo,mužemebýtstálesvedky
rozmanitých události. Nedávné setkání rodáku a prátel Turnova v našem krásném Mestském

divadle bylo jednou z nich. Sjeli se zde paní a pánové, aby si zavzpomínali na doby minulé, baještedrívejší.Vprostredíútulnéhodivadlasesetkávalipráteléaznámí,castopomnohýchletech
poznávali své tváre, casto tak duverne známé. Turnováci si vymenovali vzpomínky a byli štastni,
že se zase vidí. "Je to možné, jsi to ty, kde žiješ, co deláš ajak se máš?" Dotazování nebylo konce.
Všem bylo tak nejak velmi krásne na duši, pocit radosti a dojetí sálal z hledište i na chodbách oprestávce.PocityznásobilahudbaB.MartinuOtvíránístudánek,kteráseneslaztichlýmdivadlemaznásobilapocityradostiadojetí.Nacoasivzpomínalitínaslouchající?Nasvéprvníláskya
prátelství, na studentská léta? Následné promítání fotografií pana Hajf1era, dobrého cloveka, kterýužbohuželnebylmezinámi,pripomnelonámvšempromenyTurnovaavprubehucasu.SpolekrodákuaprátelTumovaudelalsvouzáslužnoupracívšemprítomnýmradostapripravilijim
zážitek, na který budou dlouho vzpomínat a budou se tešit na další setkání. Dobrovolné vstupné

bylo venováno na opravu nudvojovického kostelíka, nejstarší to památky v kraji a odevzdáno na
farním úrade panu víkári Vlasákovi.Myslím,ženekaždémestomátakobetavéaschopnéobcany,abyvesvémvolnémcase
založili spolek, pomáhali krísit tradice, svou kulturní cinností pomáhali vedení mesta! Dekujemejimzajejichsnažení,zainiciativu,díkyjimsenašenámestímužechlubitkrásnoukašnou,kteroupomohlmestuzaplatitcestnýclenspolkupanB.J.Horácek.Rádabychnatomtomístepoprosila
mladou turnovskou generací, aby í ona pristupovala ke svému rodnému mestu s láskou, verností a

ochotou prispet kjeho vylepšování a kvalitnímu rustu.
Možnost být cinný pro verejné vecí našeho mesta nabízí Spolek rodáku a prátel Turnova,kterýseradujezkaždéhodobréhocinuveprospechnašehomesta.Jeotevrenvšakitem,kterí

budou'o osudu mesta rozhodovat v dobách budoucích - našim mladým i mladším spoluobcanum.MejmesvujTurnovrádi!
Božena BrožovápaníucitelkaaclenkaSRPT
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Prof. Ferdinand Klein

Byl jsem požádán, abych napsal své vzpomínky na pana prof. Ferdinanda Kleina. Psátvzpomínkynacloveka,kteréhojsemsíhlubocevážilanavícjsemhomelvelmírád,jeovšemúkolvelmimilý.JaksedostalpanprofesorKleinkmuzicesepamatujijenvútržcích.Byltotižvyucenýmelektrikáremadojíždelkvehlasnémupedagogoviprof.ŠevcíkovidoPísku.Unehosechtelnaucitdobrezahrátjakousiskladbu.Kterátobyla,užnevím,asnadtoaninenímocduležité.Alenaprof.
Ševcíka casto a rád vzpomínal. Jednou se morili nad krkolomným prstovým cvikem. Student Klein

to do príští lekce nacvicil a panu profesorovi s pýchou predvádel. Ten prý rekl: "Dobre, dobre, jentakdál."(toprýbylajehooblíbenáveta)."Tedpopultónechnahoruažkekobylce."("Mordyje",bydodalbudoucíhudebnípedagog).Zahodinuprýbral100Kc.Chodilvevesticceskapsickou.Ta
prý byla celá ušoupaná od tech stokorunek, které do ní po hodine zasouval.Nežserozepíšuomuzice,chtelbychvzpomenoutnamimorádnoumanuálnízrucnostpanaprofesora.Meldomašlapacísoustruh(vyrobilsihozestaréhošlapacíhošicíhostroje)ananemdelalzázraky.Dodnessivážímšroubováku,kterýmivyrobilzjakéhosistaréhotkalcovskéhoinštrumentu.Kdyžjsemsivoktávestavelkatodovýosciloskop,vyrobilminanejceloudrevenoukonstrukci.Prozacínajícíhouslistyvymyslelazhotoviljakésiudelátko,nanemždemonstrovalprstoklady.Natotoudelátkodokoncedostalpatentovýdekret.Mojeintenzívnívzpomínkynapanaprofesorazacínajíažvznikemnašehostudentskéhokvarteta.Melosložení:JiríKlein(synpanaprofesora),RudolfMánek,JiríChvalajá.Bylijsme
studenty tumovského reálného gymnázia (každý zjiného rocníku, já z oktávy) a así proto jsme se
jmenovali Studentské smyccové kvarteto reálného gymnasia (tehdy se to tak psalo) Turnov. Bylo to
ve školním roce 1946-1947.Vkvartetujsmepodvedenímpanaprofesora(tehdyužvlastnerediteleMestskéhudebníškoly)cvicilitrikráttýdne,vždyckytrihodiny-tedydevethodintýdne.A
to byl -prosím-mujmaturitnírok!Pravda,mojematuritnívýsledkynebylynijakvynikající,ale
verte mi: skvelé hudební zážitky s Kleinem bych nikdy za lepší maturitní vysvedcení nevymenil.Pamatujise,žejsmezprvuhrálictyrinárodnípísne(pamatujisejenna"Poddubem,za
dubem... ")v úprave Kassmayera - (snad se to tak píše). Byly to velmi vkusné a dobre delanéúpravyprosmyccovékvarteto,proklukyjakojsmebylimyjakostvorené.TakéjsmecviciliznáméAndantecantabile,volnouvetuzII.smyccovéhokvartetaDdurP.I.CajkovskéhoavolnouvetuzDvorákovakvartetaF-dur(ztzv.Amerického).Tytoskladbyjsmehrávalinaruznýchverejných
vystoupeních. Klein vedel, že teprve skladba, která obstojí i v tlaku soustredeného poslechu i
pohledu publika, je dobre nacvicená.

Ale! Zlatým hrebem byla tvrdá a intenzívní práce na Dvorákove kvartetu Es-dur, op. 51, natzv.Slovanskémkvartetu.ZacínalijsmeRomancí,tj.tretívetou.Pamatujise,jakjsmeprvnítrihodinypracovali(muzikantivedí,žetotojesprávnývýraz)naprvníchosmitaktech.Adalšítrihodinyopet.Bylatoskvelápráce,bylytozážitkynacelýživot.Cítilijsme,jakznašehoneumelého
vrzání najednou vystupuje hudba. Byla to úmorná, rekl bych milimetrová práce, ale výsledek nás

okouzloval. Nepripadalo nám to nijak namáhavé a nudné tomu tech devet hodin týdne venovat. PonejakédobebylaRomancehotová-amybylinadšení,jaknašeneumeléhranívyrábí(tobylKleinuvoblíbenývýraz)žijícíadýchajícíhudbu.Samozrejmenenaší,aleKleinovouzásluhou.Myjsmesnadjenprispívalínadšenímatrpelivostí.
Pan reditel Klein byl nesmlouvavý, ale vždycky klidný, nikdy na nás nekricel, i kdyžpríležitostíktomubybylmelhabadej.Kdyžseneconepovedloneboneodpovídalopresnejeho

predstave, zastavil nás sluvkem "Pozor!". Bylo to jeho oblíbené a casto používané slovo. Podobne
jako "mordyje", což nebyla nadávka ani zaklení, bylo to spíše neco jako slovní zvýraznovac,používalhozejménavesvýchprirovnáních.Temiprokládalsvárcenívelmicasto,tabylasoucástíjehovyjadrování.Kdyžneconebylodocvicené,ríkával:"Pozor!Tojejakobysríkal,žejdešnaHradcany,akdyžbysjezdálkyvidel,reklbys:JsemnaHradcanech.Tone,panecku,(takéjehooblíbenéslovo),tomusíšnožickamapekneještedlouhošlapat,ažtamskutecnejsi."Nebo:"Toje,jakobysukázalvenkovskýzáchodaríkal:TojsouHradcany,mordyje."
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Kdyžseblížilkonecškolníhorokuapanreditelvedel,žetímnašekvartetokoncíGájsem
po maturite zacal studovat matematiku a fyziku na univerzite v Brne), prohlásil jednou: "Škoda, vyklucipitomí,žeužvživotenebudetetakpeknehrát."Tehdyjsemtomunerozumelaríkaljsemsi,žesesnadješteneconaucím.Alebrzyjsempochopil,comelpanreditelnamysli.Hrávaljsempak
v mnoha amatérských komorních souborech, ale vždycky to bylo jen takové amatérské prehrávání,bezhlubšídisciplínyahlavnebezKleinovymuzikantskéjiskry.MocjsemtoužilpoKleinovestylupráce.Alesámjsemtoneumelamíspoluhrácimnohdyaninevedeli,ocomijde.Jenomvtechnicehranítonení.Tamuzikálnosttotižjeneconadtím.NakonciškolníhorokubylvSokolovnezáverecnýkoncertMestskéhudebníškoly.MyjsmetamhrálisamozrejmezmínenýDvorákuvkvartet-všechnyctyrivety.Bylijsmejakdrezírovaníkone,jinaknežjaksitopanreditelpredstavoval,jsmetoprosteneumelizahrát.Abylijsmepyšnínato,jaknámtamuzikapekneapresvedcivezní.Asitambylyitechnickékazy,vždytjsmebyliusmoleníkluci-aleKleinovamuzikálnostztohovyzarovala.Atobyltenvelkýpoklad,kterýjsmesivšichniodKleinaodnášelidoživota.Všichnictyri.Amnohdysiríkám:jestlipakmne
se podarilo v živote nekoho tak zásadne ovlivnit, jako ovlivnil minimálne nás ctyri pan reditel
Klein?Nazacátkuprázdnin(r.1947)jsmesesDvorákovýmkvartetemzúcastnilikulturnísouteževrámcistredoškolskýchtelovýchovnýchsoutežívPraze.Predsedousoutežníkomisebylprof.LadislavCerný,jižtehdysvetováviolováhvezda.VjakésipublikaciLidovéškolyumenívTurnovejsemcetl,žejsmezískalidruhoucenu.Omyl.Myjsmezískalicenuprvníatanámtakybylakomisípredána.BylatopoctapredevšímKleinovi,vjehožbarváchjsmesoutežili.Ajaktobylostou.druhoucenou?Dodnestocítímjakonanás(aKleinovi)spáchanýpodraz.Posoutežitotižzanámiprišelkdosizporadateluatvrdil,žemámedostatcenudruhou,protožeprýpanŠkampa(ano,
pozdejší violista Smetano va kvarteta) prohlásil, že soutežil v komorních souborech, protože hrál
houslovou sonátu, což je - prísne vzato -komornískladba.Alemezihouslistyseneprosadil,zvíteziltotižpanSnítil,pozdejšíhouslistaVlachovakvarteta.ŽeŠkampasoutežilmezikomornímísouborytotižprohlásilažposouteži.Amy,venkovštíjelimáni,jsmeposlušnediplomodevzdaliadostalijinýsdruhoucenou.Onicuždávnonejde,alestáletocítímjakonespravedlnost.Meljsemtoštestíanalezljsemkamarády,kteríchtelidelatmuzikupoctíve,takjaksitopanreditelKleinpredstavoval.Založilijsmepred33letykvartetoHOPAKAJU(Holický,Pavlík,
Kaplan a Juna - tento soubor ve stejném složení dodnes hraje!) a snažili jsme se delat muziku
poctive, v Kleinove duchu. Naše snaha byla ocenena prátelstvím s profesíonálními muzikanty, kterí
nám v našem snažení pomáhali. Bylo to presne ve stylu Kleinova pojetí amatérské muziky.

Jmenujme namátkou Talichovo kvarteto, Ivana Štrause, Jana Bubleho z Ceské filharmonie, vedleradydalších.VzpomínámnanezapomenutelnýzájezdtohotokvartetanachatudoPríchovic,kam
jsme s sebou vzali i pana reditele. Byl to vynikající výlet. Hráli jsme celý vecer až hluboko do nociapokracovalijsmedruhýdendopozdníhoodpoledne(smalouprocházkouaodpocinkem),kdy
jsme se vraceli do Prahy. Byli jsme panem reditelem a jeho muzikantskou duší nadšeni a on byl

štasten, protože cítil, že je mezi muzikanty.Hrávaljsemspanemreditelemještecasto.KdykolivjsemprijeldoTurnova,sešlijsmese
obycejne u manželu Zelených a hrávali komorinu. S Milenou Zelenou, Vaškem Žákem Zl' panemreditelem.Nebylatoužsystematickápráce,natobylymézájezdydoTurnovaprílišnáhodné.Ale
muzikantské ovzduší tato setkáni mela vždycky, vždycky to bylo obohacení té chvíle i dnu kolem.NazáverbychchtelpoprositlaskavéhoctenáreovzpomínkunaJirkuChvala,violistu
našeho studentského kvarteta, který v Turnove pred necelým rokem zemrel.RNDr.JaromírJuna
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Zajímavé setkání
TumovskýobchodníkpanJan May (roz.6. 12. 1934)z Buenos Aires

Pokaždé, když prijíždí pan May do Tumova, setkáváme se na prátelském posezení. PobývávTumoverád,mázdevesvémdome(vrácenémvrestituci)svatýklidadumizahradusizvelebujesvytríbenýmvkusem,abysetulíbiloijehokrásnéamiléženeIsoline.Namariánskémhrbitove
mají rodinnou hrobku, do níž nedávno pohrbil svoji vzácnou matku, která milovala Tumov a porevoluci'89semjezdilaaobdivovala,jakTumovvzkvétá.SedelijsmespanemMayemtentokrátunejdomaavzpomínali.Upeklajsemtaženýceskýštrúdl,který

zachutnal príteli Mayovi i jeho asistentovi PepoviPluharovi.Bylotovelmimiléapoucnéposezení.Honza
vzpomínal, jak s rodici ve 13 letech prchal pres hranice,

v Tumove chodil pouze do kvarty na reálném gymnáziu.SholýmarukamaputovalipresZnojmodoRakouskaapresruskouzónudozónyamerickéadoVídne.Vposledním
úseku je hnal klusem prevadec pres nebezpecný úsek. Melifalešnépapíry.PakjelivlakempresSemering,peškypo
serpentinách v horách. Dostali se do zóny anglické pres
Salzburg a Bregenz. Otec hledal, kde by dostal vízum doAmeriky,bralialejenmladédo55let.Otcibylo56!
Nakonec je vzalo Španelsko a pomohl jim jeden prítel,kterýsotcemobchodovalvTumove,bralodjejichfirmyzbožídociziny.OtecumelšpanelskyadíkytomudostalinakonecvízumdoArgentiny.Plavilise

lodí Sebastiano Caboto z Janova pres Rio de Janeiro do Buenos Aires, pres Montevideo a Uruguay.OcekávaljeceskýkonsulVladimírSuchan,ceskýdiplomat,kterýjimdoporucilhotelproemigranty(bydlenízdarma!),pomohljimpakžidovskýobchodníkHermanzahájitobchodníkontaktyavýrobubižuterie,obstaraljimibydlení.13letýJannavštevovalprumyslovku.Zacátek
podnikání byl pomalý, po malých cástech import z Evropy (syntetické kamínky), casem pak otec

pribral obchod s kultivovanými perlami, korály, smaragdy, rubíny a safíry, pak i polodrahokamy.
Syn pomáhal otci i matce v obchodu a sbíral cenné zkušenosti.

Dosud velmi rád vzpomíná na štastné detství a jinošství v Turnove. S první láskou chodilJandokinadoposlednírady,pakdolóže.Janvzpomíná,jakmívalinazahradevrohukurník,kamchodiliskamarádyklukykourit(melisvéfumadero-kurámu).Tamsekamarádiliisdevcaty,pálilisiohýnek,peklibramboryaipárky.UStebénkybývalokrásne-dolestarábrána(dnes
zdevastovaná a zasypaná), kudy jezdily povozy. Jedna socha z techto vrat je na Valdštejne ve
výklenku kostela. Zachránil ji pan Koucký. Kdepak jsou další asi? Kopalo se u brány a jedna senašlavhlíne,buderestaurována.VrohuuStebénkyvzahradebylaikonírnaapovozyvyjíždely
touto tehdy funkcní a krásnou bránou. Jan by vše dal rád z piety ke starým zlatým casum jejich
rodiny do porádku. Dnes dává do porádku i budovu zvláštní školy, kterou provozuje v jeho domemestoapanMaymestuTumovurádpomáháifinancne.VzácnýtoTurnovan,kterýpoznalsvet
obchodu a podnikání, které prináší nejen tvrdou práci, ale i radost a zadostiucinení.Janovibylo6.prosince200066letamymuprejemehodnezdaru,sílyazdraví,abyse
ženou ješte dlouho jezdil do svého milovaného Tumova, kde nalézá vzpomínky ze štastného mládí,dobrépráteleazaslouženýklidpriodpocinkuodovolené.VTumovejedoma.JehomiláženaIsolinasituvúnorupostavísnehulákaasvezesenasánkách.VBuenosAiressníhnemají.

Milena Šolcová



Slavný rodák František Khynl

Touha po vlasti a rodném Tumove privádí každorocne v léte umelce - zlatníka z dalekécizinydoCeskéhorájenadovolenou.VdoprovodupríteleMílyHolasepodnikajídrobnévýletyamyvkruhurodákujsmesesnimisetkalinavecerivtradicníaoblíbenérestauracivSokolovne.Se
zájmem jsem vyslechli zajímavé vyprávení o jeho živote a práci.

Narodil se v roce 1907 a vystudoval zde posléze strední šperkarskou školu, kde maturovalvroce1925.VTurnovepusobil2rokyvsoukromézlatnickéfinne,pakzískalmístovPraze,kdese
naucil zasazovat do zlata brilianty."MojebabickapocházelazTatobit,kdesinamluvilapotomkaitalskýchbrusicuamelispolu12detí.Všichnipodedilikdejakéumeleckévlohy.Jájsemchtelpuvodnestudovatrytectví,alenakonecjsemsioblíbilprácisezlatemakameny.Bohuželjsemnikdynebylnato,abychseusadilnekdenatrvalo,vždymeužodmalickalákalocestování.Maminkachtela,abychpoškolepracovalutumovskéhozlatníkaJežka,alejáužjsemmelve3letechcestovatelskésklony.Kdyžšlamaminkananámestínakupovat,ztratiljsemseaobycejnemeprivedlipakpolicajtidomu,ažodželeznicnízastávky.Ukašnyjsempárkrátdostalporádnenazadek,alemarne.Cestovánímizustalovkrvi.Dvacetletjsempracovalujednépražskéfinnysbriliantyakdyžsejejímajiteléodstehovalipoválcedozahranicí,pomohlimipozdejikvycestování.Vúnoru1946jsemsevTurnovehlásilopráciajedenzturnovskýchkomunistu,kterýmelrozhodnoutomémprijetípravil:"Cožeumíte?Zasazovatbriliantyagranátydozlata?Clovece,mypotrebujemechlebaanenejakéšperky!"kricelnamne.AtakjsempožádalovystehovánídoAustrálie,kdejsempracovalpakubývalétumovskéfinny,kteráobhajovalavesvetetradiciturnovskéhošperkarstvíakamenárství.PozdejijsemzatoužilpodívatsedoAmeriky,kdejsempracovaluTiffanyhoaCartieraazacaldelatšperkypodlevlastníchnávrhuazezáliby.Navýstavejsemdaldovitrínysvojikolekciahnedjsemseobjevilnatitulnístranenovin.PakužbylomoješperkyneustálezájemasverilimiivýrobuzlatýchdeseknávštevníknihyvBílémdome.VyrábeljsemšperkyproJacqelinuKennedyovouaprodámy
z nejlepší spolecnosti."MistrKhynlbydlívNewYorku,rádcestuje,alenejradejisevlétevracídoTurnovaaCeskéhoráje.BydlívmalémdomkuvJiráskoveulicipodMikulášskýmkostelemasprítelemsi
užívají prírody. Své rodné mesto miluje a požádalo ceské státní obcanství. Príští rok, ve svýchtriadevadesátiletech,budezaseprávoplatnýmCechem.Toríkáspatricnoudávkouhrdosti
Tumovák - umelec.

Takovéto jedince je nutno oslavovat, ti prinášejí našemu malému státecku respekt ve svete.

Prejeme mistru Khynlovi zdraví a sílu do dalších let, které hodlá žít ve svém rodnémTumove,kdejeDOMA.
MŠ~-=--~~~.--'--"--~~~~~::-~':"'--<.S>'~~~~{~~~~14!



Vlastivedná vycházka Spolku rodáku a prátel TurnovNanedeli5.listopadupripravilSpolekrodákuaprátelTumovavlastivednývýlet,jehožcílembylaprohlídkanovevybudovanéhodomusenioruvKarlovicíchapráslavickéhokostela.ZpoledníhovlakuvystoupilnaHrubéSkáleprekvapivepocetnýhloucekúcastníku,kterísevpríjemnémpodzimnímpocasívydalikrátkýmpochodemksvémuprvnímucíli.Naparkovišti
pred rozlehlým novotou svítícím domem se pocet ješte rozrostl na 50 osob, nebot nekterí dojeliauty.HistoriivznikudomusenioruzdevysvetlilastarostkaKarlovicpaníŠpacková.

Její vyprávení bylo živé, vtipné, pro ložené radou vlastních zážitku. Po celou dobu i pozdeji
pri prohlížení vnitrku budovy její tvár neopustil úsmev a svého úkolu se zhostila s príkladnouochotou.VprojevuocenilatakézásluhymístníhorodákaB.1.Horácka,jehoždarumožnilstavbu.
Poté si úcastníci výletu prohlédli vnitrní prostory a ocenovali nezvykle velkou plochu bytu a jejich
zarízení, vybavení koupelen a spolecných místností. Mohli se už i ptát nekolika prvních uživatelu.
Soucástí bytového fondu je i místnost, kterou bude obývat sám pan Horácek, jemuž byl za souhlasuvšechprítomnýchzaslánpozdrav.Budovujenepochybnemožnopokládatzavzorovouabudejiste
sloužit ke spokojenosti zde bydlících.Poskonceníprohlídkyseúcastnícivýletuvydalinapešítúrukpráslavickémukostelu.Ojehoopravu,osvetleníabarevnouúpravuvnejšíchstenmáopetvelkouzásluhupanHorácek.Po
krátkém výkladu o bývalé vsi Práslavicích a vývoji kostelíka si všichni mohli prohlédnout hrbitov
plný kvetu na hrobech, vnitrek i okolí kostela, dovedeli se i o jeho vykradení, mnozí zustali i na

mši.

I záver výletu se vydaril. Auty ci pešky se premístili témer všichni úcastníci do sympatické

hospudky v Horensku. Dobré jídlo i pití a družný hovor vyplnily cas do odjezdu vlaku zeSedmihorek.Mnohýmseaninechteloverit,žeužmusínanádraží.DokronikySpolkupribudezasejedenzápisovelmiúspešnémpocinu.Nebudejiste
poslední. Ješte dokonce roku je pripravován predvánocní výlet, jehož hlavním bodem bude

prohlídka betlému v Kryštofove Údolí.

Dalibor SehnoutkaPozn.red.:Vtechtodnechjsmesedozvedeliradostnouzprávu.Ukradenépredmetyzvybavení
kostela (14 barevných drevorezeb, Krížové cesty rovenského pana faráre) byly opet nalezeny a
vrací se na své místo.
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Spolek rodáku a prátel Turnova
od kvetna do prosince r. 2000CinnostnašehospolkuodlednadokvetnajestrucnepopsánavminulémcísleNašeho

Turnova.

Kveten - mimorádne krásný, teplý až horký mesíc, zacal pro nás velkou ztrátou, 5. kvetna
nás náhle a navždy opustil pan Jaroslav Hajfler, náš verný a neúnavný clen. Ztráta to byla
nenahraditelná a vzhledem k blížícímu se sjezdu spolku povážlívá.Sjezdrodákuseschází27.5.Napražskérodákycekámedopolednenanádraží,spolecné
posezení je v restauraci Kleopatra. Odpoledne v 15 hod. následuje program v Mestském divadle.
Zacínáme velkoryse - Pevecký sbor Antonín Dvorák,detský sbor Carminaa sólistépaní AdamováaPetrPešekpodvedenímBohuslavaLédlaprovedliOtvíránístudánekodBohuslavaMartinu.
Úspech byl jednoznacný. Po prestávce následuje pásmo o pocátku 20. stol. v Turnove s promítánímhistorickýchdiapozitivu.ZdenámpanHajflernejvícechybel.Tatocástprogramubylanarušenaprerušenímdodávkyel.proudu,venkusepovelmihorkémdnirozpoutalaboure.Díkypanu
Feštrovi a dr. Jirímu Šolcovi nenastala panika, ale rozvinulo se neformální povídání mezi hledištem

a mezi úcinkujícími. Po ztišení boure byl program normálne dokoncen. Dobrovolné vstupné bylo
venováno na opravu kostela v Nudvojovicích.NapocátkucervnapobývalvnašemkrajipanBohuslavJanHorácek.VespoluprácispanemvikáremjsmeseobrátilinajehonadaciCeskýrájsežádostíopomocpriopravestarobyléhonudvojovickéhokostelíka.Našežádostbylaposouzenaabylojívyhoveno,dokonceníopravmá
probehnout v príštím roce.

Výjezdní zasedání spojené s vlastivednou vycházkou jsme si naplánovali na 21. cerven, naMalouSkálu.Pocasínámtentokrátpráloažpríliš.Bylovražednéhorko.TomupricítámemalouúcastclenuprivycházcenaOstrov,kdejsmevenovalipozornostpomníkuTadeášeHaenkeho,jehoživotuaosudu.PodmohutnýmistromynabrehuJizerybylodocelapríjemne,myvšakmužemerícisKarlemPoláckem~bylonáspet.NazasedánívpenzionuKavkapozdejiodpolednenásbylojiž
více, ale pouze asi tretina proti jiným rokum.Vícesenámzdarilavycházkaporádaná13.7.navyhlídkuULvíckameziHrubouSkálouaValdštejnem.Vyhlídkajerozšírenáaupravená,jenaníumístenapanoramatickámapaokolníchskalníchvežíakrajiny.ZasvecenýmpruvodcemnámbylRadovanKuchar.ZhotovenímapyfinancovalIng.B.J.Horácek.VycházkyseúcastnilpanJUDr.MilanBruncHkzRTT.Vzárívsázímeještenapeknépocasí.JedemenavýletdoNáchoda,mestamládíclenavýboruSRPT-KarlaZeleného.UžcestousedozvídámezajímavostizásluhouIng.Ducháce.VNáchodesiprohlížímezámekaarchitektonickyzajímavéstavbyvemeste.Odjíždímekpevnosti
Dobrošov, seznamujeme se sjejí historií. Ješte obhlížíme nedalekou Jiráskovu chatu, která je

v rekonstrukci. Následuje veselé až bujné posezení v restauraci nedaleko rodného domu KarlaZeleného.OcelémvýletuporídilVladimírDrholecvideozáznam.Vríjnubylustanovenclenvýboru,kterýsebudeúcastnitjednáníPekarovyspolecnosti.StalsejímMgr.DaliborSehnoutka.Dne24.10.sipripomínámevznikCeskoslovenskérepublikyvsálkuZUŠ.Vhudebnícástiúcinkujížákažackytétoškoly.HlavnímbodemprogramujeprednáškaPhDr.JanaŠolce,predsedyEtickéhofóra'99,natéma"Masarykovopojetídemokracie".Prednáškamávelkýohlas.Celému
programu predchází setkání s práteli z Reeuwijku, kterí oficiálne zavítali do našeho mesta. Pri této

príležitosti predali publikaci o židovském hrbitove, jeho historii a probíhajicích opravách.
Den 7. 11. je dnem besedy pražské pobocky. Tentokrát doc. Ing. arch. Václav Girsa

informuje o záchrane a rekonstrukci památek v Cechách a též o svém pusobení na hrade Valdštejne.Acjsmeneodborníci,uzrávávnáspresvedcení,žehradValdštejnakostelvNudvojovicíchbudou
v té nejlepší péci a ochrane.Mestskáknihovnaserozhodlavydattiskemveršepanaprof.JaromíraHorácka.Imysepripojujemekjejímuúsilíapodporujemetutosnahunejenmorálne,aleifinancne.Panprofesor
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Horácek byl nedostižným a laskavým širitelem kultury a poezie nejen mezi mládeží, ale i mezi

staršími lidmi v dobách nejtežších.

Další naše vlastivedná vycházka smeruje 5. II. odpoledne do Radvánovic, do nove
postaveného penzionu pro seniory. Stavbu financoval Bohuslav Jan Horácek. Provází nás paní
starostka Vlasta Špacková, která není zaskocena velkým poctem úcastníku. S úsmevem a laskavostí
sobe vlastní nás informuje o historii a prubehu stavby. Vycházka pokracuje prohlídkoupráslavickéhokostelaahrbitova,historiimístanámpusobivepribližujeMgr.Sehnoutka.Nekterí
zustáváme na odpolední bohoslužbe. Zakoncením v teple hospody Horensko se loucíme s pekným

listopadovým dnem.Na2.12.jsmepripravilivýletvlakemdoKryštofovaÚdolí.Naželeznicnítratijsoupozoruhodnétechnicképamátky.Prohlédli
jsme si místní drevený kostelík, výstavu betlému a unikátní betlémJosefaJíry.PruvodcemnámbylJanRon,turnovskýrodák.

Samostatnou kapitolou v naší cinnosti je vždy vydání Našeho
Turnova a nutno dodat, že jednou z nejpracnejších. Podílíme se natétoprácivšichni.Nejvíceodpovednostiležíovšemnašéfredaktorcearedakcnírade.Onášcasopisjezájemimimookruhnašichclenu,
takže vetšinou musíme porizovat dotisk. Vyzýváme naše cleny a

ctenáre, aby prispívali svými postrehy, názory a úvahami, aby casopisbylopravdu"náš".Totoprosincovécísloobsahujepozvánkuna'valnouhromadu20.1.2001zvuVásvšechnysrdecne,doufám,že
náš program bude pro Vás zajímavý.

Strucný výcet naší cinnosti koncím projevem díku všem, kterínámvnašíprácipomáhají.Bezjejichzájmuaúcastisenemužeme
obejít. Neodvažuji se jmenovat všechny naše dárce, pomocníky a spolupracovníky jednotlive, abychnanekohonezapomnela.Dekujinejenjim,alevšem,kterísevnašemmesteaokolísnažíozlepšení
vecí hmotných i duchovních. Pokoj lidem dobré vule!

Dagmar Jandová



Cesta k Valdštýnu
Marie Vítezslava JežkováTvrdáastnnáakamenitá,
tisíci kroceji zdupaná, zrytá.Coklesumcestjeschudnýchabílých,
kapradím obrostlých, duverne milých,navšechnyláskamávzpomíná-
ale ty, milá, v bíde i kráse své
jsí jiná, jsi jiná,jsi jediná!

Ubíháš vesnickou, zaskocíš v les,naskaláchuprostredsmrcíabuku
tri kríže... Nikoho do výše nenutíš.Neslibuješ.Cíltvujsenadkrížemtycí.Achodcijdou.
Jeden si cestou zpívá a výská,
druhý si v srdci potichu stýská,
pro všechny pohled máš holubicí,
všem bez rozdílu nadlehcuješ,acsamaranamimnohýchstuneš-
vedeš a neseš trpeliveacímstnnejistoupáškvýši,tímjsivábnejší,tiššíatišší...

Básnirka,jejírnž oblíbeným místem byl Valdštejn žila v Turnove 1872-1951.Inásledujícíbásensetýkáhradu,zhudebniljiJ.B.Foerster(1939)veskladbe"Na
Valdštýne". Pozorný ctenár vycítí aktuálnost techto jinotajných veršu.

NaValdštýne

Neco se zlého ve svete snulo?Tadynicsenepohnulo.Bukviceslétlanaparez.
Oblácky pokojne odplouvají,

kamení mlcí,

svatí se na moste usmívají.
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Tichá vzpomínkaKuctenípamátkyslecnyVlastyÁbelové,starenkyzestaréhomlýnavCeskémráji,poslední
dedicky z Ábelova rodu, která letos opustila toto "slzavé údolí" u Jizery v požehnaném veku 93roku.Odešladalší"kyticka"Ceskéráje:"Prachjsmeavprachseobrátíme...",jakjepsáno-a
stalo se!

Odešla opet jedna "dobrá duše kraje", hodná venkovanka, korenárka, ke které chodili ruzní
lidé pro radu - a nebo jen tak "na kus reci", pro nejaký ten "drb". Ten kdo ji znal, jiste vzpomene!

Odešla osa~elá kyticka Ceského ráje.

J.Mliller,Chicago,USA19



VánocnínáladuVámnavodívýjevyzJírovabetlémunadeje(vystavenýnaMaléSkále).
Spolek rodáku a prítel Turnova

Pozvánka
na výrocní clenskoua schuzi

Lázne Sedmihorky - sobota 20. Ledna 2001 ve 14.00 hodin'djezd:Tumov-nádražíve12.40sezastávkouuzávoduGranát,
Tumov -KarelIV.Ve13.25sezastávkouuZDŠabývalémasny.

pet pojede autobus v 17.00 hodin. VýborSRPT
Vydává: Spolek rodáku a prátel Tumova, v cele redakcní rady Milena Šolcová, Skálova 917, 51101 Tumov.

Jednatel spolku: Vladimír Drholec, Komenského 70,511 01 Tumov.
CísloúctuSRPT:Ceskásporitelnaa.s.Tumov,ú.c.1260857339/0800.


