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Dobro v adventu

První rok druhého tisíciletí se chýlil k závěru a nastal adventní čas. K slavnostnímu 
dni 4. prosince 2001 na zámku Sychrově se přidalo i krásné počasí a vyzdobilo zámek i celý 
Český ráj stříbřitě bílou nádherou, jakou už dlouhá léta nepamatujeme. Jako třpytivý briliant 
zazářil zámek do celého kraje. V tento den probíhala na zámku slavnost založení dalšího dílu 
Nadace B. J. Horáčka Českému ráji – s názvem PRAEMIUM BOHEMIAE. Původně byla 
založena nadace 30. července 2000 a dle názoru mnohých nemá v celé ČR obdoby.

V tento  šťastný  den  svých  narozenin  navštívil  zámek  i  veliký  český  filantrop  a 
zakladatel nadace Bohuslav Jan Horáček, rodák z Radvánovic pod Hrubou Skálou. Slavnost 
zorganizoval  a  ve spolupráci  s členy nadace a  hradeckého rozhlasu i  hradecké univerzity 
uváděl Mgr. František Horáček, prezident nadace a předseda správní rady.

Byl to den, kdy vítězilo DOBRO. Zakladatel nadace prošel za zvuků klasické hudby 
sálem a pronesl z podia hluboce moudrý a lidský projev, vyjadřující jeho snahu o podporu 
vzdělávání mladých lidí, na nichž závisí budoucnost národa. Ve svém projevu použil i starou 
věčně platnou větu: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!“ (Cokoliv děláš, dělej 
s rozumem a zdárně dokonči!) Celé auditorium vyzval ke spolupráci na svém zahájeném díle 
a zdůraznil, že nadace přijímá návrhy a připomínky.

Zatím  co  jiní  v den  svých  narozenin  dary  očekávají  a  přijímají,  rozdal  filantrop 
Horáček téměř  milion  korun,  a  podpořil  tak motivaci  mládí  ke  vzdělání.  Tyto  činy  jeho 
nadace jsou jedinečné a velkorysé a zahanbují všechny ty, kteří podvádějí, tunelují a vyvážejí 
peníze sobecky za hranice a pohybují se na hranici našich nedostatečných zákonů.

Bylo odměněno 25 vítězů národních olympiád z celé ČR. Slavnosti  se zúčastnili  i 
rodiče  odměněných  žáků.  Mezi  pozvanými  hosty  v sále  seděli  profesoři,  rektoři,  vědci, 
starostové měst, odkud vyznamenaní pocházeli, a samozřejmě rodiče studentů. Přítomna byla 
i  předsedkyně  české  akademie  věd  doc.  RNDr.  Helena  Illnerová,  která  setrvala  s vědci 
v družném rozhovoru s mecenášem. V tento slavný den byla vyhlášena cena za medicínu pro 
rok  2002,  která  bude  udělena  opět  4.  12.  2002 na  zámku Sychrově  v krásném prostředí 
obrazárny. Cena nebude malá a o udělení rozhodne skupina vědců, která zajisté nebude mít 
lehký výběr. Zakladatel i prezident nadace vyzvali celé auditorium v sále k podávání návrhů. 
S organizací  slavnosti  pomáhali  všichni  členové  obou  nadačních  rad  a  rozhlas  Hradec 
Králové.  Fotoaparáty  cvakaly  a  kamery  bzučely.  Byl  to  jedinečný zážitek.  Malý  raut  ve 
východním křídle zámku sloužil k seznámení hostí i vyznamenaných studentů. 

Nadace  B.  J.  Horáčka  Českému  ráji  od  svého  založení  30.  7.  2000  podpořila 
finančními částkami již ve výši tři čtvrtě miliardy různé moudře vybrané projekty v Českém 
ráji  v oboru  školství,  zdravotnictví,  památek  a  kultury,  restaurování  kostelů,  též  ve  sféře 
sociální,  umělecké  a  sportovní  a  naplňuje  tak starořecký ideál  „kalokagathia  –  pěstování 
lidského ducha i těla“.

Adventní večer při tlumené vánoční hudbě zakončilo vedení nadace společnou večeří 
v zámecké restauraci, při níž prezident nadace poděkoval všem za odvedenou práci. Filantrop 
a mecenáš B. J. Horáček zářil spokojeností, že mohl v den svých narozenin učinit zas jeden 
dobrý skutek, vyprávěl nám o svém životě, tvrdé práci i dobrodružstvích v cizině. Byl nucen 
odejít  ze  studií  v Praze po  totalitním puči  1948.  kdy byl  i  vězněn.  Jako naprosto chudý 
chlapec – nejmladší z 8 dětí a polosirotek, narozený v Radvánovicích u Hrubé Skály - chodil 
do školy v Turnově (gymnázium a obchodní akademie). Pracoval tvrdě celý život hlavou i 
rukama. Mluví několika jazyky a výtěžek svého snažení dnes dává pro Český ráj, svůj rodný 
kraj, a pro zvelebení své rodné vlasti. Nic neočekává. Jak říká, jezdí si domů pro dobré slovo 
a je na nás všech i na našich státních představitelích, aby jeho činy řádně ocenili.  Vždyť 
kdyby žil v Anglii, byl by dávno povýšen do šlechtického stavu. Měl by být příkladem všem 
ostatním bohatým Čechům a rodákům.
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Ten večer 4. 12. 2001 voněl člověčinou, byl nezapomenutelný a ukázal nám, jak je 
možné přispívat k vítězství DOBRA nad ZLEM ve světě! Děkujeme Vám i Vaší nadaci.

Milena Šolcová

Motto: Když davu DOBRA štědře rozdáváš, dost ztratíš jich,
než jedno správně umístíš.

Seneka

Milena Šolcová

Tvoje zem

Jsem, jaká jsem. Jsem tvoje zem.
Sem patříš, z mého lůna vzešels,
jsem domov tvůj, tvá rodná zem.

Bývám i suchá, puklá, vyprahlá,
po vláze toužím, po chladivém dešti.
Ty můžeš zkypřit mě a zvláčet,
své DOBRO zasít, i když hlava třeští . . . 

A bývám nevděčná a chybující.
Tvé činy ráda přijímám,
ač neoplácím stejnou mincí,
tvé rady občas nevnímám.

Moc chudá jsem a v mnohém zkažená.
Tak často bez boje se podrobím,
nájezdy mocných na kolena srážena.
Byť po svobodě toužila jsem vždycky,
až podnes si jí vážit neumím.

Jsem, jaká jsem. Jsem tvoje rodná zem.
Tys vrátil se po létech odloučení,
když poznal jsi, jak bez pomoci hynu.
Tvým příkladem i svět náš se už mění,
vpřed vedeš nás k novému povznesení.

Jsem, jaká jsem. Jsem tvoje rodná zem.
Za vše to DOBRO -

děkuji ti - SYNU!

Na poděkování za založení nadace B. J. Horáčka Českému ráji
a Praemium Bohemiae - k narozeninám mecenáši.
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Činnost Nadace B. J. Horáčka Českému ráji

Předseda správní rady Mgr. František Horáček poskytl našemu časopisu následující 
postřehy z činnosti nadace. S jeho souhlasem je předkládáme. 

Je  milou  povinností  předsedy  správní  rady  Nadace  B.  J.  Horáčka  Českému  ráji 
provést stručné zhodnocení naší činnosti za uplynulý rok 2001.

Po zvládnutí všech organizačních záležitostí mohu směle říci, že nadace rozvinula své 
aktivity v rozsahu, který jsme si stanovili a který přesně naplňuje představy zakladatele.

Budete jistě souhlasit, že se často dostáváme do komplikovaných situací při jednání s 
potenciálními zájemci o nadační prostředky. Je naší morální povinností důsledně dbát poslání 
nadace, nevychýlit její zorný úhel a neporušit její statut.

Jestliže se sejdou 104 žádosti na tento rok, nabízí se otázka - jsou tyto žádosti v našem 
duchu  zdůvodnitelné?  Setkali  jsme  se  s  tím,  že  mnohé  projekty  jsou  nadhodnocené,  v 
některých je cítit i snaha o pokus obohatit se na úkor nadace. Některé jsou naprosto nereálné. 
V těchto případech zvlášť vystupuje nutnost zvládnout veškerá jednání na vysoké úrovni 
nadační diplomacie a neslevit v kontrole využívání finančních prostředků. A jistě mi dáte 
zapravdu, že to vyžaduje značného, mnohdy vyčerpávajícího úsilí.

Zmínil-li jsem se o diplomacii, neodpustím si jeden postřeh. Nadace není bezedná. 
Každá vložená částka je výsledkem letitého pracovního úsilí zakladatele a je výrazem jeho 
osobnosti. Přesto jsme se setkali i s nevděkem, pomluvami i tím, že někteří obdarovaní ani 
nedokázali poděkovat. I  to svědčí o kvalitě prostředí, v němž se pohybujeme, a vybízí  k 
úvaze o dospělosti či nedospělosti našeho společného klimatu.

Vážení přátelé, naše pozornost bude v roce 2002 upřena na pokračování v projektech 
a otevření nových, což představuje hodnotu několika desítek miliónů korun.

Budeme  dále  rozvíjet  projekt  PRAEMIUM  BOHEMIAE  tím,  že  k  odměňování 
nejtalentovanějších  studentů  přibude  ocenění  vědců  za  jejich  přínos  k  rozvoji  medicíny. 
Jejich  výsledky  budou  hodnotit  představitelé  vážených  institucí  Akademie  věd  České 
republiky, Učené společnosti ČR a Rady rektorů ČR. Slavnostní vyhlášení proběhne 4. 12. 
2002 opět na sychrovském zámku.

Uvažujeme také o tom, že postupný rozvoj nadační činnosti by mohl nabídnout také 
příležitost k seberealizaci mnohdy opomíjené nejstarší generaci našich spoluobčanů v oblasti 
sebevzdělávání  v  projektu  Univerzity  3.  věku.  Zde  se  jeví  možnost  úzce  spolupracovat 
s Univerzitou v Hradci Králové. Podpořili  bychom tak vedle oblasti zdravotní a sociální i 
možnost naplnění životních představ seniorů.

Vážení přátelé, jestliže jsem zde připomněl naši činnost a vymezil dva základní směry 
práce a výhled pro následující léta, neznamená to, že se uzavíráme dalším námětům. Naopak 
jsme vděčni za každý přínos k rozvoji nadačního působení, za každou dobrou radu či reálný 
námět.

Všem Vám pak musím upřímně poděkovat za práci, kterou jste nadaci věnovali, za 
Vaši obětavost a snahu naplňovat životní poslání Bohuslava Jana Horáčka. Dík patří i všem 
spolupracovníkům v obcích, institucích i všem, kteří pochopili smysl naší činnosti.

Mgr. František Horáček,
 předseda správní rady
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František Xaver Drozen - Mistr houslařský

Každoročně  s  příchodem  jara  si  v  měsíci  březnu  připomínáme  narození  světově 
známého turnovského Mistra houslaře Františka Xavera Drozena a následně v měsíci dubnu 
30 let od jeho úmrtí.

Mistr Drozen právem náležel k vynikajícím tvůrcům mistrovských děl. V jeho dílně v 
Turnově  se  často  střídala  elita  světových  virtuosů  nejen  ze  zemí  Evropy,  ale  i  dalších 
kontinentů. Jeho nástroje jsou dodnes chloubou mnoha předních umělců, virtuosů světa. Jeho 
životním vzorem byl sám Stradivari a právě podle jeho vzorů a vzorů pana Guarneriho stavěl 
svá mistrovská díla.

Vyučil se u slavného tvůrce Jana Baptisty Vávry v Praze. První cenu získal na světové 
výstavě ve Vídni krátce po vyučení, další potom na výstavách v Haagu, Paříži,  Berlíně a 
dalších metropolích Evropy. Dům U tří housliček byl jeho počátečním domovem.

V roce 1928 zhotovil mistrovské housle pro Jana Kubelíka. V roce 1931 pro prof. 
Otakara Ševčíka, prof. Muziku, v roce 1957 pro světového umělce Davida Oistracha a mnoho 
dalších umělců. Světovou raritou byla skutečnost, že tvořil dvoje mistrovské housle společně 
s Antonínem Eserem. Mají vignetu č. 76 a 77. V dějinách světového houslařství se s obdobou 
nesetkáme dodnes. Drozen tvořil nejen housle, ale i violy, cella, basy i kytary a mandolíny. 
Výkvětem pak byla Viola D` amour. Tu věnoval Čajkovského opeře v Moskvě a nástroje ve 
větším rozsahu tvořil pro Filharmonii Národního divadla v Praze. Za svůj život vytvořil přes 
700 mistrovských děl.  Miloval Český ráj a v jeho srdci pak Turnov. Jeho začátky byly v 
krámku mezi mosty, později už ve své dílně v Komenského ulici v Turnově. Tam bylo jeho 
království.

Mistr Drozen žil skromným životem. Často besedoval ve své dílně se žáky škol v 
Turnově, ale i s hudebníky v armádě. Měl svoje známé pořekadlo: „Zakažte lidem hudbu jen 
na  jeden  týden  a  uvidíte  jakou  revoluci  to  vyvolá.“  Měl  zásluhy  na  rozvoji  a  výstavbě 
Turnova.  Právem  byl  jmenován  čestným  občanem  Turnova  a  zasloužilým  umělcem 
tehdejšího Československa.

Byl ale také známým dobromilem. Každý měsíc posílal peníze do slepeckého ústavu 
v Praze a dětem z chudých rodin půjčoval hudební nástroje bezplatně. Byl ale také velkým 
vlastencem jak v první, tak i druhé světové válce. Jeho odbojová činnost byla po zásluze 
oceněna vysokými státními vyznamenáními nejen u nás, ale i v zahraničí.

Nikdy bychom neměli  zapomínat na tyto a podobné osobnosti.  Bohužel našli  se i 
jedinci,  kterým se  nelíbilo,  že  zhotovil  mistrovské  housle  pro  americké  velvyslanectví  a 
později podobné dílo pro Davida Oistracha. K tomu měl úsměvnou poznámku: „Má to Pán 
Bůh všelijakou čeládku.“ Byl křesťanem, často hrával v kostelích na kůru nejen v Turnově, 
ale i v řadě dalších míst a vždy rád a bezplatně. Důkazem jsou dopisy s textem: „Františku, 
přijď nám v neděli zahrát jako vždy, budeme čekat v kostele.“

Světlou památkou dneška je skutečnost, že na jeho housle koncertuje řada umělců a 
vlastníků drozenovek. Je dobře, že je to nejen pan Svěcený, tolik obdivovaný, ale jsou to 
desítky  dalších  jmen.  Páni  Mánkové  a  profesoři  konservatoří,  členové  hudby rozhlasu  v 
Dánsku, ve Švédsku, umělci v Americe, Indii a dalších zemích.

Mistr odešel, ale jeho dílo žije. (8. 3. 1898 - 26. 4. 1972)

Miloslav Podobský
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Ze všedního života profesora Pekaře

Zazní-li jméno Josef Pekař, profesor, historik, rektor KU, představí si téměř každý 
vážného vědce,  zaníceného představitele  nové  vlny ve výkladu české minulosti.  Dne 23. 
ledna tomu bylo 65 let, co tento malorohozecký rodák zemřel. Miloval Daliměřice, kde prožil 
dětství, miloval Turnovsko a Český ráj jako málokdo.

Následující řádky vyjímám z jeho dopisů, které psal ve svých 32 letech a pro mnohé z 
nás se v nich představuje možná trochu překvapivě i jako člověk se sportovním duchem. Oba 
dopisy byly adresovány prof. Jaroslavu Gollovi, který byl na univerzitě učitelem a později 
přítelem J. Pekaře.

Z dopisu ze dne 30. července 1902: 

 Jsem stále  v Turnově a patrně tu  ještě nějakou dobu zůstanu.  Důvodem je  jednak 
hanebné letošní počasí, které k cestám do ciziny neláká, jednak všestranná má spokojenost 
zde a konečně ( ač ne v poslední řadě) práce o Kosmovi . Jsem stále velmi pilný, dosud jsem 
revidoval a doplnil třetí a druhou knížku a jsem ještě hluboko v knize prvé, do týdne budu 
hotov, pak teprv uvidíme, co se s tím dá dělat. Ale materiál pro práci důležitou to bude jistě. 
Zde (v Turnově) je přece překrásně, a co jsem živ, jsem to nepoznal jako letos. Mohu říci, že 
objevuji  Turnovsko  -  tj.  Český  ráj,  nejen  pro  sebe,  ale  i  pro  jiné,  objevuji  krásy,  jež 
průměrnému turistovi, tedy i Turnovanu, jsou dosud nepoznány a neznámy. Divím se, jak 
málo jsem dosud krajinu znal, a bezmála bych nyní mohl vydávat průvodce po okolí, jak 
jsem hrd na své výzkumy. Vydávám se na své výpravy teprv po 5. hodině, rozumí se za 
rychlého  pochodu  do  8  hodin  večer,  a  včera  stanul  jsem  několikrát  u  vytržení  nad 
velkolepými  vyhlídkami  mnou  nazdařbůh  zvolené  cesty,  nad  mně  neznámými  divokými 
skalními místy, rozkošnými údolími a roklemi a především divokou nádherou Trosek z té 
strany pozorovanými. Ne již Hrubá a Malá Skála, ale dvě vsi, obě jménem Bukovina, jsou 
pro mne nadále východisky hlavních partií zdejších. A ráno od 8 - 10 hodin hraji tenis. Tj. 
učím se, ale už tomu rozumím. Víte, že jsem neměl rád tenis - a když jsem ty „protivné 
ksichty pražského krému“ viděl tahat se s raketami, nebyl jsem dalek myšlenky, že je ta hra 
zrovna  tak  blbá,  jako  ty  obličeje.  Ale  dlouho  již  neměl  jsem tak  silný  dojem tělesného 
rozjaření a takřka osvobození jako při první hodině tenisu. Nyní bych to hrál náruživě, ovšem 
kvůli  hře,  lítání,  pohybu  těla  i  interessu  hráčskému,  ne  kvůli  koketování.  Zde  je  silná 
návštěva, největší večer od 6 - 8 hodin. Tam jsem ještě nebyl, nechtěje jako začátečník ubírati 
kurty denním hostům a chtěje se také toulati trochu po okolí. Nevýhodou při hraní tenisu že 
kouřiti bohužel nelze. (Pozn. On sám kouřil náruživě viržinka).

 Z dopisu ze 20. července 1903 adresovaného prof. Gollovi na Slovensko mě zaujalo:

Milý pane profesore, těší mne Vaše zprávy i že jste s bytem spokojeni a zajímá mne 
Vaše folkloristické nadšení. Jsou to tuším dojmy zcela nové a byly i pro mne nové, když jsem 
trávil prázdniny v uherské vesnici. Nové bylo nejen slovácké okolí, ale i život na vsi, neboť 
já pravého vesnického života vlastně nepoznal - v Daliměřicích jsem vždy vyrůstal napolo ve 
městě. Jsem ještě v Turnově a ještě tu asi týden pobudu: co mne tu drží je Jizera a příležitosti 
k rozkošným  výletům  na  stranu  Maloskalska.  V Turnově  zřídila  obec  novou  plovárnu, 
opatřila loďky a je to velký požitek projet se v plaveckém úboru po řece a pak se vykoupati. 
To je jeden trumf turnovského pobytu, druhý je tenis a bloudění po rozkošných alejích za 
Rohozcem,  po  mezích  a  polích  mezi  vysoko  stojícím  obilím,  po  mezích  s dalekými  a 
krásnými vyhlídkami do hor a do kraje. Nervosa je pryč, srdce se již neozývá. Co nás trápí, je 
dusné vedro, jež nedovolí v noci se řádně vyspat a denně má v zápětí bouřku. Teď právě leje 
a hrom tluče. Trochu folkloru tu mám také – bydlím jako loni u Koubusů. 
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Mladý Koubus je řezník a restauratér, chodil se mnou do školy a tykáme si. Je vlastně 
jen řezník a celý jeho obzor nepřesahuje horizont toho řemesla. Při každém mase a každé 
pečeni poví mi, odkud byl vůl nebo to prase - vylíčil mi přednosti císařských volů z Bezna 
(císařské panství, pan správce ho kolikrát pozval k obědu a má hezkou a vzdělanou dceru), 
dále volů šlikovských a aehrentálských atd. Vím, kde v okolí mají nejlepší prasata, čím je 
krmějí apod. Dnes na otázku: “Co je nového?“ odpověděl: „Víš, že umřel starý Přibík?“. 
„Kdo to byl?“ ptám se ho. „Přibík z Oujezda, ten sedlák, co měl nejlepší prasata.“ I lidí váží 
na „kameny“ jako dobytek. O své ženě, kterou si před rokem vzal, pověděl nedávno, že jí již 
od  svatby  přibyl  jeden  kámen váhy.  Ale  hlavní  je,  že  má  vskutku  nejlepší  maso  daleko 
široko!

Jak čtenář  může posoudit,  v  dopisech jsou bezprostřední  slova,  dýchající  i  dobou 
vzniku a duchem Turnova právě před 100 lety.

Ing. Josef Pekař

Pekařovy lípy na Hrubém Rohozci
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Bezemek Josef - 100. výročí narození

V srpnu si připomeneme sto let od narození sochaře Josefa Bezemka, (20. 8. 1902 - 
25. 7. 1976 ) rodáka z blízkých Lažan. Absolvent šperkařské školy se na pražské UMPRUM 
dostal mezi žáky profesora J. Drahoňovského, kteří na Turnovsku a Železnobrodsku výrazně 
ovlivnili  regionální  meziválečné  umění  a  umělecký  průmysl  jako  výtvarníci  i  jako 
pedagogové zdejších odborných škol. Bezemek také po válce nastoupil do šperkařské školy 
jako  výtvarný  pedagog  a  v  letech  1946-62  byl  jejím  ředitelem.  Samostatná  Bezemkova 
tvorba tak zůstala  poněkud stranou a  přestože máme některé  jeho práce takřka denně na 
očích, bude namístě ji dnes připomenout.

Do  Drahoňovského  ateliéru  pražské  uměleckoprůmyslové  školy  byl  přijat  jako 
nadějný rytec - glyptik. Věnoval se výhradně rytí do křišťálu. Drahoňovský však vedl své 
žáky také k sochařině, zejména k dekorativní plastice pro architekturu. Té se pak Bezemek 
věnoval v profesi modeléra známé keramičky Rydl-Thon ve Svijanech, která mimo užitkové 
keramiky  vyráběla  také  plastické  keramické  obklady  pro  budovy  i  zahradní  a  funerální 
plastiky pro náhrobky. Doba budování  I.  republiky skýtala  mimořádné množství  tvůrčích 
příležitostí  architektům i výtvarnému umění, zejména dekorativní plastice, a pozoruhodné 
výtvory  vznikaly  nejen  ve  velkých  centrech.  Připomeňme  sochařsky  zdobenou  budovu 
brusírny Herman a Palma v Turnově mezi mosty a z našeho nejbližšího okolí alespoň budovu 
spořitelny v Železném Brodě nebo budovu spořitelny (dnes Komerční  banka) v Sobotce. 
Neuvádím  ji  náhodou,  protože  její  průčelí  zdobí  čtyři  nadživotní  alegorické  sochy 
Strojírenství,  Vzdělání,  Textilnictví  a  Zemědělství.  Na jejich soklech  můžeme číst  jméno 
autora Josef Bezemek nebo alespoň iniciály JB. Jak vzpomíná sochařův syn, zastavoval se u 
Bezemků cestou do letního  domu v  Karlovicích profesor  Drahoňovský,  aby svému žáku 
pomohl  korekturou  a  radou.  Další  dvě  Bezemkovy  alegorické  sochy,  asi  z  roku  1934, 
najdeme  na  turnovské  chlapecké  škole,  kde  zřejmě  nahradily  starší  výzdobu.  Podle 
Bezemkových návrhů je  v  pískovci  realizovala  hořická uměleckoprůmyslová škola.  Další 
významnou zakázkou byla busta T. G. Masaryka pro pomník padlým ve Veselé u Mnichova 
Hradiště. 

Sochařská práce tak Josefa Bezemka od glyptiky zdá se zcela odvedla. V Tomanově 
Slovníku československých výtvarných umělců se sice dočteme o Bezemkových portrétech 
rytých v křišťálu, ale ve sbírkách pražského Uměleckoprůmyslového muzea ani v muzeích v 
Liberci  nebo Jablonci n.  Nisou se mi Bezemkovy práce nepodařilo zjistit.  V pozůstalosti 
Karla Tučka jsem sice našel návrh na křišťálovou intaglii signovanou J.B., ale realizace již 
asi byla na Tučkovi. Pravděpodobně ale Bezemkovi můžeme připsat čtyři figurální křišťálové 
intaglie  osazené  v  noze  jubilejního  poháru  pro  turnovského  starostu  M.  Koťátka.  Pohár 
zhotovili  podle  nápisu  vyrytého  na  patce  r.  1928  učitelé  šperkařské  školy  E.  Řehák,  F. 
Kulhánek, P. Homola a právě Josef Bezemek, jenž jediný z nich byl glyptik. Dnes můžete 
pohár  vidět  v  turnovském  muzeu.  Byla  to  však  jen  výjimečná  a  zřejmě  také  jedna  z 
posledních glyptických prací tohoto umělce.

PhDr. Miroslav Cogan
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Aviatik Václav Kinský

Mezi významné osobnosti spjaté aspoň částí svého života s Turnovem patří Václav 
Kinský. Byl z těch ve své době dosud nemnohých odvážlivců, kteří po první světové válce 
přispěli  k rozvoji  letectví a které bychom mohli  dnes přirovnávat snad ke kosmonautům. 
Touha využívat nadzemní prostor k překonávání vzdáleností je pradávná, avšak teprve 20. 
století vytvořilo reálné technické předpoklady k jejímu naplnění. Podíl Čechů v tomto úsilí 
nebyl  zanedbatelný -  prokazovali  své schopnosti  jako konstruktéři,  akrobatičtí  piloti  či  v 
průběhu 2. světové války jako piloti bojových letadel.

Václav  Kinský  se  narodil  v  Turnově  28.  září  1899.  Na  turnovské  reálce  byl 
nejmladším  ve  třídě,  avšak  překonával  své  spolužáky  agilností.  Hrával  divadlo,  patřil  k 
organizátorům studentských  akcí,  v  roce  1918  se  už  jako  abiturient  stal  místopředsedou 
spolku studentů. To se jeho zájem už upíral ke vzduchoplavbě, zvláště k letadlům. Jejich 
rychlému technickému rozvoji napomohla ve značné míře, jak to bohužel bývá, i válka. Jako 
student  strojírenství  na  vysoké  škole  sleduje  vývoj  konstrukcí  a  odhaduje  možnosti 
budoucího využití letadel, sestavuje modely. Ve víru první světové války nedokončil školu, 
byl nakrátko povolán do rakouské armády.

Po skončení války nastal v rozvoji letectví krátkodobý útlum, než se prokázaly jeho 
výhody při rychlé dopravě pošty na odlehlá místa a postupně i osob. Ve vyspělých zemích 
rychle  rostou  továrny  -  rozvoj  nabírá  rychle  rostoucí  tempo  podněcované  i  vznikající 
neklidnou  politickou  situací.  I  v  ČSR  byly  vhodné  podmínky.  Republika  v  obklíčení 
Německa a  Maďarska  musela  neustále  pomýšlet  na  obranu,  při  níž  letectvo  by  už  mělo 
významnou úlohu. Výroba letadel zaznamenávala úspěchy a některé typy našich letadel byly 
dokonce i vyváženy. ČSR se pravidelně účastnila evropských přehlídek letecké techniky a 
závodů v nejrůznějších disciplínách.

V.  Kinský  v  této  době  -  počátkem 20.  let  -  absolvuje  kurz  pro  učitele  v  Hradci 
Králové, učil v Chutnovce a v Českém Dubě. V průběhu 14. měsíční vojenské služby se však 
splnilo jeho přání – absolvuje leteckou školu v Chebu a školu pro důstojníky v záloze v 
Jindřichově Hradci. Po skončení prezenční povinnosti dosáhl hodnosti poručíka v záloze. V 
roce 1925 nastoupil jako konstruktér do továrny AVIA v Praze VII a už v říjnu 1926 se s 
pilotem Václavem Bicanem zúčastnili proslulého mezinárodního závodu Coppa d´Italia.

Závod měl dramatický a tragický úvod, když první čsl. posádka havarovala. V první 
reakci se uvažovalo,  že závod bude zrušen. Kinský s Bicanem se však rozhodli  k závodu 
nastoupit.

S  typem  BH-11C  suverénně  zvítězili  a  jejich  úspěch  vysoce  oceněný  odbornou 
veřejností v Evropě byl pro náš letecký průmysl podnětem k dalšímu rozvoji. Už v listopadu 
vyprávěl Kinský o tomto dramatickém závodě a o své práci v turnovské sokolovně hlavně 
mladé, studentské generaci.
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Tragický osud býval častou součástí života těchto v té době stále ještě průkopníků 
létání - nevyhnul se ani V. Kinskému. V květnu 1927 odjíždí zkušená dvojice do Bukurešti, 
aby tu předvedla ve spřátelené zemi nejnovější prototypy letadel, která se v nejbližší době 
měla stát jádrem letecké výzbroje naší armády - šlo především o typ BH-33.

Osvědčená posádka předváděla na vojenském letišti v blízkosti Bukurešti nový typ 
letadla (BH 28), který se po úpravách měl stát (a také se stal) základním pilířem naší letecké 
obrany. Rumunsko bylo spřáteleným státem, členem Malé dohody, a předpokládalo se, že i 
jeho  letectvo  bude  z  části  vyzbrojeno  našimi  typy.  Při  ukázkovém letu  došlo  zřejmě  k 
technické závadě, letoun narazil do země, roztříštil se a posádka zahynula. Dodnes se přesně 
neví, zda to bylo 31. května či 1. června.

Památky na Václava Kinského uchovávala  jeho sestra paní Marie Kinská a  bratr  pan 
František Kinský, který zemřel v roce 1989 ve věku 87 let. Část byla poskytnuta Leteckému 
muzeu ve Kbelích. Zbývající část předala muzeu po jejich úmrtí paní Milada Šantrochová, 
manželka bratrance Václava Kinského. Urny z bývalé hrobky Kinských blízko vchodu na 
hřbitově byly přemístěny na rozptylový palouček.

D.S.

Jaké to bývalo v drogeriích – pokračování z čísla 23

Zvláštností naší drogerie byl přímý dovoz sněhovek-galoší až z dalekého Petrohradu. 
Byly to tři objemné bedny, jež každoročně nasycovaly svým obsahem turnovský kraj. Byla to 
na Turnovsku jediná prodejna do té doby, než výrobu převzal Baťa. 

Byli jsme také dobře zásobeni minerálními vodami všech pramenů, abychom zase 
jimi mohli zásobovat celý kraj i lázně Sedmihorky u Hrubé Skály. Přicházel jich celý vagón z 
ústředního skladu v Praze. Povozník je z nádraží vozil  celý den a po hladkém dřevěném 
žlábku se dopravovaly sklepním okénkem do sklepa. Nebyl to obchod nějak výnosný, ale 
patřil do oboru a náhodou láhve bylo kde uskladnit. Ve vagónu byly láhve baleny do slámy. 
Posunováním  při  dopravě  se  často  vrstvy  láhví  svezly  a  střepů  bylo  požehnaně.  S 
minerálkami nebyla radostná práce.

Zmínil jsem se při přepravě minerálek o povozníkovi. Zde si přeprava vyžadovala 
dopravního prostředku normálního  -  pořádného vozu taženého koňmi.  Jinak  všechen náš 
dopravní styk s nádražím obstarávalo spřežení zcela jiného rodu. Do dvoukolového, důkladně 
stavěného vozíku se zapřahali dva lidé - matka s dcerou. Všechny zásilky s Ventrikulínem na 
venek  měly  ony  dvě  na  starosti,  jako  zase  z  nádraží  přivážely  všechny  zásilky  nám 
adresované. A byly mezi nimi i dvousetlitrové sudy s olejem a jednotlivé skleněné balóny s 
kyselinami. Dvě dříčky, na které se slušelo hledět s úctou pro jejich svornost,  poctivou a 
namáhavou práci, kterou si zvolily. Matka, jistě padesátnice, dceři bylo snad třicet - jakoby 
měly společný a vrozený vztah k tomuto druhu práce, která si žádala praktickou rozvahu i 
sílu, v tehdejší době od žen nikým nežádanou. Jako dnes je vidím, jak svorně, zapřaženy do 
popruhů, vytahují ulicí vozík k nám do vršku. Když to bylo možné, vypomohli jsme jim 
alespoň při  skládání.  Jak dlouho po  mém odchodu z  Turnova svou povoznickou živnost 
provozovaly, nevím. Zanedlouho vypukla válka. A po ní se toho mnoho změnilo. Myslím, že 
se jmenovaly Baudyšovy.

Co  se  u  nás  prodalo  kapek:  míchaných,  skořicových,  hofmanských,  větrových, 
melisových a kozlíkových! Některá babička přinesla i pět, šest lahviček pro ty, kteří nemohli 
přijít.  Masti  jsme  dělali  do  padesátikilových  nádob.  Ale  úžasný  byl  odbyt  větrových 
pokroutek. Velice se žádal i čistý rybí tuk - ihned vypít. Naléval se do zvlášť silných kalíšků s 
polovinou Ventrikulínu, aby to dobré zůstalo na konec. Prodávala se Leichnerova líčidla pro 
ochotnická divadla i bengál několika odstínů vlastní výroby. Měli jsme náboje k ohňostrojům 
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i Tancolín na podlahy sálů, aby při plesech byly hladké, a mnoho, mnoho jiného zboží, že si 
ani všechno nepamatuji. Neprodávali jsme ale košťata.

Jednou, nevím už z jakého popudu, nám soused řezník dovolil, abychom si v jeho 
krásné a čisté dílně mohli na strojku na maso rozmělnit několik beden borůvek. Měli jsme 
jich  mnoho  a  musely  se  rychle  zpracovat.  Ovšem  borůvky  jsou  borůvky  a  při  největší 
opatrnosti se přece jen nějaká odkutálí a rozšlape, i když na krásně vydrhnuté podlaze byl 
kolem  dokola  rozložen  papír.  Nastalo  hrozné  hromobití,  když  jsme  odcházeli.  Mistr  a 
zároveň majitel domu přísahal, že nás rozřeže, neodstraníme-li z podlahy nejmenší skvrnku. 
Celý dům se dusil dýmem kyseliny solné, už ani nevím, jakých jiných odbarvovačů jsme 
použili. Byl z toho dlouhý hněv. Jindy jsme čistili zelené sukno na kulečníku v hotelu Slavie 
po sjezdu hoteliérů. Bylo polité Ventrikulínem, přineseným účastníkům na ochutnání zdarma. 
Vypil se všechen, zakázky se získaly dvě a chudé, ale sukno bylo tak poničené, že svému 
účelu dlouho nesloužilo.

 Běžným zbožím bylo olium, kyselina sírová, která se používá při broušení kamenů. 
Turnovsko je kraj brusičů granátů i polodrahokamů. Tenkrát to byla velice rozšířená činnost, 
provozovaná  jednotlivci  doma,  asi  tak  jako  v  Podkrkonoší  byla  provozována  tkalcovina. 
Proto prodej kyseliny sírové, řečené olium, nebyl nikterak omezován, bylo jen omezováno 
jeho množství.  Přes 100 kg se kyseliny nevydalo. Samozřejmě že při volném prodeji tak 
nebezpečné  kyseliny  docházelo  i  k  neštěstím.  Vzpomínám,  jak  jednou  časně  zrána  nás 
vzbouřily  rány  na  stažené  žaluzie. 
Mladý, uřícený otec žádal tenkrát něco 
skutečně  nemožného.  Děti  se  napily 
oliumu! Samozřejmě, že jsme ho ihned 
poslali k lékaři. Nevím, jak ten případ 
dopadl. Snad došlo jen k popálení úst. I 
druhý  případ,  na  který  se  pamatuji, 
mohl  špatně  dopadnout.  Přišla  k  nám 
žena  -  měla  špatnou  výslovnost  -  a 
žádala olivový olej. Asistent jí rozuměl 
olium, věc zcela  běžnější  než olivový 
olej, a nalil jej. Olej měl být na klystýr. 
Šťastnou  náhodou  při  odzátkování 
láhve se  žena sama popálila,  a  tak se 
předešlo neštěstí. Jiný případ - ne už s 
oliumem  -  stal  se  při  chybném 
rozluštění  lékařského  předpisu.  Lékař 
napsal:  Luhačovická  kyselka  -  a 
nemocného poslal s předpisem k nám. 
U nás se jeho čmáranice četla: lučavka 
královská - a bohužel bez jediného dotazu se majiteli receptu vydala. Až na malé popálení 
nedošlo ani zde k vážnému neštěstí - ale tenkrát se případ vyšetřoval. Také kyseliny octové se 
prodalo velké množství. Velké množství bylo také objednáváno. Kyseliny sírové a octové 
vždy  po  pěti  balónech.  To  bylo  na  povoznice  Baudyšovy  mnoho.  Zde  je  vystřídal  pár 
Valhových  vraníků,  jakož  i  při  dopravě  sudu  s  čistým  lihem,  který  býval  úctyhodných 
rozměrů. I benzínu jsme dostávali více barelů najednou.

Zcela významnou zvláštností - mezi drogeriemi jistě ojedinělou - byly dodávky pro 
tehdy velmi  populární  „Skokovskou  bábu“,  majitelku  léčebného penzionu  ve  Skokovech 
nedaleko hradu Kosti. Nevím, kdy začala a jak svou slávu získala, ale je až neuvěřitelné, co 
nemocných ji vyhledávalo nejen z okolí, ale z celých Čech, ba jednotlivci až z Rakous i z 
pruského Slezska. Léčila různými druhy léčení - mazáním, mastmi, bosými chůzemi v rose, 
masážemi, proťukáváním, vodoléčbou a nevím ještě čím - a lidé se ochotně podřizovali jejím 
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příkazům, rozumným i snad méně rozumným. Škoda, že jsem se za své praxe podrobněji 
nezabýval její popularitou, jen jsem se později podivil článku redaktora Sekaniny v Národní 
politice dávno po smrti této přírodní lékařky, která z lékařství neznala vůbec nic, jak uznaně o 
ní psal, jako o nějaké vědmě.

Když ve Skokovech začínala, přišla k našemu magistrovi, aby jí udělal červenou mast 
z tutinu, frutinu a hadího sádla, hodně čpavé, jedlové a husté mazání, pilulky pro krev a asi tři 
druhy míchaného koření, každé pro něco jiného. To byl základ všeho léčení. Ještě chtěla olej 
na proťukávání, aby vyskakovaly puchýřky. Magistr jí rád vyhověl, vše jí udělal a namíchal, 
ovšem podle svého, a ještě ji mnohou radou obdařil. Jen si vymínil, že olej na ťukání jí bude 
v menších dávkách doručován některým z jeho personálu.

Přemnoho z těchto léčivých prostředků, které tolik pomohly k její popularitě, se u nás 
míchalo. Docházel pro ně jeden její  mlčenlivý a důvěryhodný zřízenec s nůší na zádech. 
Bílého mazání se vždy namíchal celý dvěstělitrový sud a dodávalo se v jedenapůllitrových 
láhvích.  Namíchané koření se skladovalo v celých bednách, mastí  se naplnilo padesát  až 
sedmdesát kelímků po 50 gramech. Někdy se stalo, že při náhlé přepadové zdravotní kontrole 
(měla mnoho závistníků) celá přinesená zásilka byla vhozena do žumpy a druhého dne si 
zřízenec přišel s nůší pro zásilku novou. S krotonovým olejem se vždy vypravil některý z nás 
(byl to několikahodinový výlet), také abychom byli od ní poučeni a napomenuti, že někdy 
bylo v masti málo hadího sádla, někdy mnoho frutinu, a abychom si na vše dávali co největší 
pozor, když se jedná o tolik těžkých a vzácných pacientů. Od cesty jsme dostali pivo a jednu 
korunu, kterou jsme si museli vzít.

Její osobní návštěvy u našeho magistra nebyly časté. Jenom když potřebovala nějakou 
naléhavou radu, vcházela nenápadně domovními dveřmi a porada se odbyla v kuchyni. Aby 
své pacienty rozptýlila, uspořádala pro ně zájezdy po Českém ráji na chvojích ověšených 
žebřiňácích. Jednou nebo dvakrát za rok se ukázala i v Turnově na náměstí, kde se nechala s 
celou  výpravou vyfotografovat.  Byla  malá,  zavalité  postavy,  postavila  se  obyčejně  vedle 
sedícího kočího na kozlík, aby tak celé výpravě dominovala. Za špatného počasí hrávala se 
svými pacienty žulíky.

Mnoho  pacientů  jen  docházelo.  Ti  s  vážnějšími  případy  bydleli  ve  dvou 
jednopatrových domech (v jednom byl hostinec, kde se stravovali) na pokraji lesa, ale i luk, 
po nichž se konaly ranní procházky naboso zarosenou travou. Provoz lázní byl od jara do 
podzimu. V zimě nebývala majitelka penzionu vždy doma. Několik nepříjemností s léčbou a 
dosti  časté  kontrolní  zdravotní  prohlídky  se  staly  příčinou  různých  vyšetřování  a  často 
přivedly majitelku i před soud. Když to už muselo být a pokuty nestačily, jejímu výbornému 
obhájci  se  vždy  podařilo  soud  přesvědčit,  že  zimní  měsíce  budou  pro  jeho  klientku 
nejvýhodnější  k  odpočinku,  který  ostatně  po  všech  těch  letních  starostech  potřebovala. 
Mnoho zavinila skutečnost, že v penzionu dlouho nebyl stálý lékař. Tuto nanejvýš důležitou 
okolnost  se  naštěstí  majitelce  podařilo  vyřešit,  když  svou  mladou  a  krásnou  schovanku 
provdala za ne už mladého lékaře. Zde by měl mít vlastně počátek jistě úspěšný, ale nikým 
dosud nenapsaný román. Pamětníci jistě už dávno odešli - a když se jiné lákavější náměty 
propadly do hlubin zapomnění, nechť tam zmizí i námět tento.

Byl jsem ve Skokovech několikrát, i v neděli odpoledne, když přicházely návštěvy k 
pacientům, a podivoval se tomu hemžení důvěřivců z celého širokého okolí. Byla už taková 
doba. Proudy procesí se tenkrát hrnuly do poutních míst, aby si odnášely útěchu a požehnání 
za své modlitby.  Myslíval  jsem, že kdyby se zde stal  nějaký zázrak,  nějaké to zjevení  u 
studánky, jak to obyčejně bývalo, a k tomu se navíc přidala pověst přírodní lékařky - co by se 
ze  Skokov  stalo!  Ale  i  bez  zázraku  sem  putovali  lidé  v  nezdolné  naději,  že  jim  bude 
prodloužen život prostředky, jakými byly tutin, frutin s hadím sádlem a jinými podobnými 
medikamenty, o kterých nikdo neměl tušení, že vůbec existují a že všechny ty zázračné věci, 
kterými  Skokovská  bába  uzdravovala  své  pacienty,  byly  dle  uvážení  našeho  magistra 
vyrobeny a namíchány na pultech nebo na dvoře a na půdě naší drogerie.
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O čem píši a na co vzpomínám je ztraceno v nenávratnu. Ignát Hermann ve svém 
románu „U snědeného krámu“ líčí život velice ponuře, až je z toho čtenáři teskno. Za mého 
mládí  už  dávno  nic  takového  nebylo  a  mohu  se  přiznat,  že  na  svá  praktikantská  léta 
vzpomínám rád. Ne snad proto, že na svá mladá léta všichni rádi vzpomínáme, ale že jsem s 
nimi prožíval zvláštní  úsek tehdejšího obchodního dění,  plného rozmanitostí,  překvapení, 
jinde sotva možných změn a zkušeností. Zdá se mi všechno si až nepodobné, spíše vysněné, 
porovnáme-li drogerii dnešní s drogerií před první světovou válkou. Ale je třeba si přiznat: 
tenkrát  se  zatajeným  dechem  jsme  četli  zprávu  o  odvaze  Ing.  Kašpara,  když  na  svém 
primitivním stroji přeletěl vzdálenost mezi Pardubicemi a Prahou. Dnes létají lodě s lidskou 
posádkou do vesmíru.

Co  je  proti  těmto  úžasným změnám změna  provozu  dnes  tak  všedních  prodejen, 
jakými jsou drogerie?

 Antonín Kubánek 1966

Touto druhou částí se uzavírá vyprávění, které nás vneslo do doby před téměř 100 
lety, na niž už není mnoho přímých pamětníků. Každý z obchodů měl svou atmosféru, svou 
vůni  či  chceme-li  zápach,  a  svou  hudbu  charakteristických  zvuků.  Kdo  z  nás  si  troufá 
domyslet, jak to tu bude vypadat za 100 let? 

Vyprávění  by  mohlo  být  podnětem i  pro  další  pamětníky,  aby  napsali  svá  líčení 
z ovzduší obchodování i v jiných oborech.

Jak labuťák přepeřoval

Zas vyšlo slunce nad Kozákovem, les mi zavoněl oknem do ložnice,  ptáci  zpívali 
v přírodním orchestru, řízeném dirigentem kosem. Český ráj to na pohled i na pocit. Klid, 
mír, a radost z darů matky Přírody mne vylákala před chalupu Pod Pannou. Plna nové síly 
jsem se napila pramenité vody z pramene pod Hrubou Skálou, sbalila tašku se svačinou a 
ručníkem, sandály vzala do ruky a běžela loukou k lesu. Na trávě se třpytila silná rosa, v níž 
to  bylo  bosky  velice  příjemné  a  zdravé.  Na  kraji  lesa  jsem  se  musela  obout  a  cestou 
k Rokytnickému rybníku jsem vyplašila  rodinku pochodujících koroptviček.  Kolem hráze 
rybníka kvetly naplno bělostné trnky a všude plno zlatých pampelišek. Nikde ani človíčka. 

Voda v rybníku byla čistá a třpytila se v ranním slunci. Hupsla jsem si do ní jen tak, 
jak mě pánbůh stvořil a plavala vstříc nádherné siluetě Trosek. Nízko nad vodou se objevil 
ledňáček,  zářící  tyrkysem  jako  drahokam,  ulovil  rybičku  a  letěl  s ní  zpět  do  hnízdečka 
v břehu. Uprostřed rybníka skotačila rodinka roháčů - rodiče učili dvě svá dítka lovit. Jedno 
z nich vezla matka na zádech a otec dodával krmivo. Bylo i vidět, jak ta obrovská sousta 
ptáčátko  těžko  polyká.  A kolem  opodál  vyplouvaly  z rákosí  úplně  růžové  malé  lysky 
provázeny úplně černými rodiči s roztomile bílými lysinkami na hlavě. Jaká to krása. A jak to 
všechno barevně ladilo s přírodou! Tento zážitek bych nevyměnila za nic na světě a mnozí si 
přírody neumí ani vážit! Dokonce ji i devastují (viz zdevastovaná hráz těžkými cisternami, 
jezdícími  pro  vodu,  a  všude  rozházené  odpadky  svědčící  o  lidské  nekulturnosti  a 
bezohlednosti. Ty sbíráme do ekopytlů a odvážíme často autem do sběrného dvora). 

Jak jsem tak plavala, najednou vidím vzadu u rákosí pohupovat se cosi bělostného, ve 
vodě se odráželo modré nebe a v drobných rozčeřených vlnkách se zrcadlila malá odrazová 
sluníčka.  Uviděla  jsem  několik  nádherných  bílých  brk,  která  shodil  labuťák,  hnízdící 
v rákosí. Jasně! Zas jednou přepeřoval, matka sedí na vejcích a on ji ostražitě hlídá! Od jisté 
doby, kdy mne vyhnal z rybníka, se ho trochu bojím, a tak jsem honem posbírala brka (pro 
vnoučata na indiánské čelenky) a rychle pryč! V jedné ruce držet brka a druhou plavat, to 
nešlo moc rychle a tak jsem si brka napíchala do drdůlku na hlavě a plavala přes rybník zpět 
ke hrázi. Plavky jsem neměla a tak to jinak vyřešit nešlo. 
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Ale co čert nechtěl, když jsem byla už pár desítek metrů od cíle, najednou se na hrázi 
objevil  obrovský mercedes-metalíza a z něj vyskákala hromada německých turistů (nějací 
časní ptáci!), kteří zírali na tu nádhernou jarní přírodu, na rybník s pozadím hradu Trosky, ale 
taky bohužel na mne, na moji  plovoucí  hlavu s brky ve vlasech! Sáhli  pro fotoaparáty a 
kamery a začali filmovat a fotit! A hrozně se smáli, dělali rámus a němčina se ozývala. Co 
jsem v této situaci mohla dělat? Zachránila mě němčina a poprosila jsem je z vody, aby se 
otočili,  že jsem OHNE! Freikörperkultur! Se smíchem a pochopením mě poslechli,  šli  za 
mercedes, otočili se (jestli se dívali do zrcátek, to nevím), já jsem vyndala brka z drdolu, 
vklouzla do froté propínacích šatů, poděkovala,  že jsem „fertig“,  a se smíchem jsem jim 
musela ukázat ta brka a vylíčit, nač je potřebuju a kde jsem k nim ve vodě přišla. 

Srdečně jsme se a s veselou rozloučili a já běžela do Borku na autobus, kterým jsem 
denně jezdila do práce do Jičína. Ještě jsem litovala, že jsem si pár fotek u nich neobjednala 
na památku a že jsem je nepozvala na chalupu. Ale autobus nečekal.  Moji  spolucestující 
v autobuse též obdivovali brka a divili se, co to dneska vezu za divné květiny! Denně jsem 
totiž vozila do práce ze zahrady květiny, jimiž jsem zdobila stůl při ranních RTG snímkových 
vizitách, které navštěvovali lékaři ze všech oddělení nemocnice.

 Když o  tom zážitku  přemýšlím,  zdá  se  mi,  že  jsem vlastně  přispěla  k propagaci 
Českého ráje a turistiky i v cizině, a že možná dodnes si ti účastníci mercedesového zájezdu 
do Českého ráje ukazují  na fotografiích a videozáběrech ve společnosti  a v rodinách tyto 
záběry z veselé dovolené v Českém ráji  a že doporučují  podívat se tam. Ovšem plovoucí 
hlavu  s brky  už  tam  neuvidí.  To  byla  náhoda  a  dnes  je  už  situace  úplně  jiná.  Zbývá 
konstatovat ještě jedna radostná zpráva. Dnes je hráz i schody do vody pěkně upravená a 
těžká auta už tam nesmí jezdit. Ochránci přírody zapracovali. Ale byly to časy, když labuťák 
přepeřoval! Vzpomínat budu do smrti a možná, že vydám vlastním nákladem knížečku o 
českorajských zážitcích a o matce Přírodě, mocné čarodějce!

Milena Šolcová
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Osobnosti Turnova

Na výroční schůzi jsme přislíbili, že budeme připomínat osobnosti spjaté svojí činností či 
původem s Turnovem. Není snadné shromáždit jejich životní data, proto naše připomínání 
kulatých výročí není zatím asi úplné. Omlouváme se, pokud čtenář zjistí, že někdo ve výčtu 
chybí, uvědomujeme si, že daleko lépe by bylo tato výročí uvádět s předstihem a nikoliv „ex 
post“. Upozorňujeme, že připomínky významných osobností jsou k datům průběžně uváděny 
v našich spolkových vývěskách. Veřejnost pak žádáme o případná doplnění.

65 - Prof. Pekařovi je věnován samostatný článek Připomínáme, že prof. J. Pekař zemřel 23. 
ledna 1937. 
25 - Do roku 1989 se téměř neslyšelo o armádním generálu Aloisu Liškovi. Rodák ze Záborčí 
a student státní reálky v Turnově prošel dramatickým životem. Ruský legionář, velitel pluku 
v čs.  armádě,  člen  ilegální  protinacistické  důstojnické  organizace  „Obrana  národa“,  po 
odchodu z okupované vlasti bojoval ve Francii, poté se v Anglii stal velitelem samostatné 
brigády a v závěru války byl velitelem spojeneckých vojsk při obléhání přístavu Dunkerque 
ve Francii. Po válce byl velitelem Vysoké školy vojenské, po Únoru odchází opět do Británie 
do emigrace, kde 7. února 1977 zemřel.
145 -  K Turnovu  patří  neodmyslitelně  malíř  Jan  Prousek,  narozený  12.  února  1857  ve 
Svijanech.  Jeho  starost  o  památky  a  lidovou  kulturu  Pojizeří  mu  byla  posláním. 
Spolupracoval  s  turnovskými  spolky,  měl  velké  zásluhy  při  zakládání  muzea.  Mezi  své 
přátele počítal i M. Alše a mnohé umělce a spisovatele. Zemřel v Turnově 2. července 1914, 
necelý měsíc před vypuknutím 1. světové války. 
100 - Obě kulatá výročí letos připomínáme u turnovského rodáka Arnošta Folprechta, malíře 
akvarelů (stará Praha) – (13. března 1902 – 14. února 1977 v Praze).
125 - Osobnost obrozeneckého národního buditele Antonína Marka se do povědomí obyvatel 
Českého ráje zapisuje nesmazatelně. Byl básníkem, překladatelem, spojení Slovanů mu bylo 
zárukou budoucnosti. Dlouholeté působení v Libuni, kde ho navštěvovaly významné české i 
zahraniční slovanské osobnosti,  mělo velký vliv na utváření českého vědomí i v Turnově. 
Zasloužil se zde o divadlo, čtenářskou besedu a knihovnu, hodně práce věnoval i českému 
školství. Narodil se v domě „Na Sboře“, zemřel 15. února 1877 v Praze.
25 -  Činnost  prof.  PhDr.  Jana  Patočky je  v živé  paměti  asi  většiny  našich  občanů  . 
Nejvýznamnější  náš  filosof  v období  po  2.  světové  válce,  překladatel  a  vysokoškolský 
profesor tkví v paměti i jako významná osobnost Charty 77. Narodil se v Turnově 1. června 
1907, zemřel 13. března 1977.
65 -  19.  března  l937  zemřel  František  Herman,  továrník  a  obchodník  drahými  kameny, 
majitel fy Herman a Palma. Široký obchodní styk s mnoha oblastmi na světě byl podložen 
hlavně  bezvadným  zbožím.  Byl  velkým  znalcem  starožitností.  Jako  zakládající  člen 
Musejního spolku přispěl  k budování muzea.  Téměř denně chodíme kolem jeho původně 
obchodního paláce vybudovaného mezi mosty.
50 - Dlouho působil v Turnově  Antonín Karč, ředitel SUPŠ, šperkař. Jeho velkým zájmem 
byla turistika, byl i autorem turistické mapy Českého ráje. Zemřel 23. března l952 v Turnově.
125 - 27. března l877 se narodil ve Volavci sochař a glyptik  Josef Drahoňovský. Volný čas 
trávil často v Radvanovicích. Některé jeho práce zdobí Turnov (Pomník padlým v Turnově, 
socha M. Tyrše), Rovensko pod Troskami se pyšní jeho sousoším „Rozhovor“. Zemřel 20. 
července 1938 v Praze.
65 -  Turnovské  orchestrální  sdružení  zakládal  i  Kajetán  Tichý a  byl  pak  dlouho  jeho 
dirigentem.  Výborný varhaník  obdivoval  A.  Dvořáka,  složil  přes  200 skladeb v tradicích 
české hudby. Zemřel 27. března 1937 v Turnově.
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30 - U uměleckých děl stojíme často v údivu, když vidíme, čeho je možné dosáhnout. Dílo 
Mistra Drozena má svou zvláštnost.  Jeho téměř 700 mistrovských houslí  a  další  strunné 
nástroje znějí a budou znít vnímavým uším ještě po staletí. Zemřel 24. 4. 1972.
25 - Výraznou osobností města byl Jan Knob, spisovatel (např. Kámen ze všech nejkrásnější 
o Čeňku Pacltovi). Byl autorem řady regionálních studií, v letech 1962-1974 byl ředitelem 
Okresního muzea Českého ráje. Zemřel 29. dubna 1977.
100 -  Eduard Kepka –  dlouholetý šéfredaktor  Pojizerských listů  (od r.  1937),  se  narodil 
v Klatovech 15.  května 1902, žil  však od dětství  v Turnově.  Po únoru mu byla postupně 
znemožňována práce novináře, pracoval v kanceláři podniku „Semena“. Zemřel 29. 7. 1973.
70 - Někteří z generace starších – zvláště muži – si vzpomenou na jména Caracciola, Stuck, 
Chiron. K těmto slavným automobilovým závodníkům předválečné éry se zařadili i závodníci 
čeští – Eliška Junková a turnovský rodák Jiří Kristián Lobkowicz. Zemřel 25letý po havárii 
na proslulé dráze Avus v Berlíně 22. května 1932.
70 -  17.  ledna  1932  se  v Turnově  narodil  Jaroslav  Dudek,  dlouholetý  režisér  pražského 
Vinohradského  divadla.  Televizním divákům je  známý jako  režisér  celé  řady  televizních 
inscenací. Zemřel 31. 8. 2000 v Praze.
15 -  29.  ledna  1987 zemřel  ve věku 92 let  Bohuslav Finke,  rodák z Hrachovic  (*1895). 
Působil  v letech 1921-1956 na škole ve Skálově ulici  jako učitel  a  pozdější  ředitel.  Jeho 
výsostným zájmem byla  hudba,  zvláště  přilnul  k hudbě  B.  Smetany  a  B.  Foerstra.  Jako 
sbormistr Pěveckého sboru A. Dvořáka a často ve spolupráci s dalšími prvotřídními sbory 
připravil řadu vynikajících koncertů. Širší veřejnosti je možná méně známo, že byl nadšeným 
propagátorem radiového vysílání už ve dvacátých letech a za německé okupace byl zapojen 
v odboji jako odborník na vysílačky. V roce 1946 obdržel od prezidenta republiky vysoké 
vyznamenání. Svými přáteli byl znám i jako nadšený turista po celé republice i v okolních 
zemích. Na Kozákově ho potkávali lidé ještě v jeho 85 letech.
75 - 3l. května 1927 zahynul při havárii v Rumunsku turnovský rodák, aviatik Václav Kinský, 
jemuž je věnována vzpomínka zvláštním článkem.

Akademického malíře Jana Solovjeva znají téměř všichni turnovští občané. Jeho osmdesátiny 
byly  oslaveny 6.  března  hudebním a  literárním večerem v divadle.  Večer  ukázal,  že  Jan 
Solovjev umí se štětcem a umí i se slovy. Jeho básně, rovněž navozující atmosféru Českého 
ráje, byly pro řadu přítomných překvapením.
80 let oslavil letos i pedagog Zbyněk Suk, dlouhodobě působící na SUPŠ. Veřejnosti je znám 
jako všestranný výtvarník.
75 let se ve zdraví dožil  RNDr. Ivan Šolc,  fyzik, matematik, astronom a antropolog, člen 
Akademie věd. Jeho vynález - sluneční filtry - se stále uplatňují v kosmonautice. Je náruživý 
radioamatér, hudebník, sportovec – osobnost vskutku renesanční. 

D. Sehnoutka
K sestavení přehledu byly zčásti použity údaje získané v OMČR.
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Ptačí jaro v Českém ráji pod Pannou (pozorování)

Zas přišlo jaro do Českého ráje, matka Příroda čaruje o sto šest a my senioři nesmíme 
být zvědaví, kolikrát nám bude ještě dopřáno užívat si té nádhery. Již třetím rokem hnízdí u 
naší  chalupy  pod  lesem holub  hřivnáč  v rozkvetlé  třešni  Antonínce,  porostlé  břečťanem. 
Hnízdo je poměrně velké, neuspořádané a v něm vždy jen jedno-dvě vejce.  Vše můžeme 
pozorovat malým záchodovým okýnkem, které je ptačímu  domovu nejblíž a každý rok se 
snažíme ten zázrak přírody zachytit fotoaparátem.

Celou dobu od začátku dubna seděla na vejcích samička a její druh jí přinášel nejlepší 
sousta. Oba jsou vybarveni do světlé sametové šedi a kolem krku mají bělostné límečky, na 
křídlech sem tam černá pírka. Občas se vystřídali na hnízdě, matka odlétala se napít vody na 
kraj lesa k nedalekému „haltýři“. Občas pila i se včelami z kameninového pítka na zahradě.

A přišel l. máj, lásky čas. Ve hnízdečku se k sobě tulili oba, líbali se a hladili svými 
zobáčky a občas se protáhli a cvičili na větvi kvetoucího stromu. Bylo dojemné pozorovat, 
jak se nám klanějí při spojených zobáčcích a jak nádherně vrkají. A ejhle! Druhého května se 
objevil u hnízda třetí holoubek, menší a méně vybarvený. Vybral si jednoho z páru rodičů a 
laškovali spolu na větvi u hnízda celý den, klaněli se nám do okénka, zobáčkem si laskali peří 
a vrkali a vrkali. Marně jsme dumali, co se děje! Že by přilétlo na návštěvu domů loňské 
mládě? Nebo si opatřil otec milenku, nebo matka milence? Je máj a sami to nevyluštíme, 
musíme se obrátit na ornitologa a nahlédnout do knížky dr. Mrkáčka Ptáci Českého ráje, 
najdeme-li tam vysvětlení!

Všem  milovníkům  přírody  doporučuji  takováto  pozorování.  Uklidní  to  a  přinese 
člověku jiný pohled na často nesmyslné pachtění lidského pokolení, na hašteření stran, církví, 
na  závist  a  nenávist  mezi  lidmi,  což  oproti  takovým  zázrakům  Přírody  připadá  úplně 
malicherné. Musíme si pořídit videokameru a natočit tu nádhernou šou, až budou holoubci-
hřivnáči učit mladé létat. Letos si to nemůžeme nechat ujít. Tato pozorování zázraků matky 
Přírody  nám pomáhá v boji se stářím na sklonku života.

Milena Šolcová
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Pražští Turnováci bilancovali

Devátého května letošního roku se v Praze uskutečnila za účasti zástupců mateřské 
organizace  Spolku  rodáků  a  přátel  Turnova  11.  výroční  schůze  pražské  pobočky  tohoto 
krajanského sdružení.

V úvodní  části  hodnotili  rodáci  svou  činnost  v uplynulém  funkčním  období. 
Především se podařilo vyřešit letitý problém místa konání našich besed získáním moderně 
vybavené zasedací místnosti v centru Prahy za výhodných podmínek pronájmu. Díky tomu 
jsme  mohli  uspořádat  několik  přednášek,  obohacených  o  použití  instalované 
audiovideotechniky. Tak jsme shlédli původní amatérské šoty nafilmované v první polovině 
minulého  století  v Turnově,  např.  pohřeb  historika  prof.  J.  V.  Šimáka,  snímání  a  odvoz 
kostelních zvonů z chrámu Panny Marie pro válečné účely, nebo konec druhé světové války 
se  záběry  z turnovského  náměstí  a  ze  zajateckého  tábora  v bývalé  aehrentálské  cihelně. 
Videozáznam z nazpívaných oper, promítaný na nástěnné plátno, umocnil umělecký zážitek 
z vystoupení paní Marcely Machotkové na naší první scéně, jímž jsme si připomněli životní 
jubileum této perly naší členské základny. Pozváním předsedy rodáků a přátel kraje Karolíny 
Světlé  pana  Pavla  Bulíře  jsme  navázali  kontakt  se  sesterskou  organizací  a  potěšili  se 
shlédnutím videofilmu o malebném Podještědí. Řadu našich akcí zatím uzavírá přednáška na 
téma Květena Českého ráje, kterou pro nás připravil a barevnými diapozitivy doprovodil pan 
RNDr.  Bohumil  Slavík,  CSc., 
vědecký  pracovník  Botanického 
ústavu  AVČR,  významný  znalec 
ve  svém  oboru.  Beseda 
mimořádně  zaujala  zvláště  naše 
milovnice flóry a přítomné chataře 
či chalupáře.

Na  programu  výroční 
schůze  bylo  též  projednání 
rekonstrukce  výboru,  vyvolané 
žádostmi  o  uvolnění  z funkce 
předsedy  pobočky  Ing.  arch. 
Františka  Kobosila  a  hospodářky 
Dr. Jitky Žákové jednak z důvodů 
zdravotních,  jednak  z potřeby 
zasloužilého  odpočinku  po  12 
letech  průběžné  činnosti.  Oba 
odstupující  jsou  ochotni  dále 
pracovat  ve  výboru  a  být  svým 
nástupcům nápomocni při  rozvoji 
dalších  aktivit.  Po  projednání 
vzniklé  situace  se  výbor  usnesl  navrhnout  do  funkce  předsedy  pražské  pobočky  SRPT 
dosavadního místopředsedu MUDr. Vlastimila Drbohlava a do funkce hospodářky dosavadní 
členku výboru paní Milenu Verichovou. Předložený návrh byl plénem jednomyslně přijat.

Ve  12.  kole  pražských  Turnováků  dochází  tedy  k bezkoliznímu  předání  štafet  a 
činnost pobočky může bez zakolísání pokračovat v dalším běhu vstříc příštím mezníkům své 
budoucnosti.

Ing. arch. František Kobosil
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Z činnosti spolku

O akcích,  které náš spolek pořádá,  je veřejnost informována v našich skříňkách a 
většinou  i  v  Pojizerských  listech.  Nebude  však  jistě  na  škodu  je  krátkým  přehledem 
připomenout i na tomto místě.

Výroční členská schůze se konala 26. ledna 2002 v Sedmihorkách. Byl přijat plán 
činnosti  a  ve  slavnostní  části  bylo  uděleno  čestné  členství  Mgr.  Františku  Horáčkovi, 
prezidentu  Nadace  B.  J.  Horáčka,  a  čestné  uznání  Zbyňkovi  Sukovi  při  příležitosti  jeho 
osmdesátin. V zaplněném sále jsme uvítali řadu hostů, např. poslance PhDr. Petra Mareše, 
Václava Hanuše, Jiřího Dienstbiera, starostu Turnova Ing. Milana Hejduka, místostarostku 
PhDr. Hanu Maierovou a další.

Podíleli  jsme  se  na  oslavě  osmdesátých  narozenin  akademického  malíře  Jana 
Solovjeva, když hlavním organizátorem byl pěvecký sbor Dvořák.

Schválili jsme a poskytli příspěvek na opravu Laupyho betlému a byla podpořena i 
instalace nového turnovského betlému v kostele sv. Matěje na Hruštici.

Na 19. března nám připravil pěkný podvečer ThMgr. Ondřej Halama, který nás velmi 
ochotně  provedl  nově  rekonstruovaným domem Na Sboře  a  poté  vylíčil  dějiny  církve  v 
Turnově  i  postup  rekonstrukce  domu,  na  kterou  přispěla  velkým  obnosem  Nadace  i 
Ochranovská církev. 

V  oblasti  přednáškové  činnosti  připomínáme  přednášku  MUDr.  J.  Bendáka  v 
penzionu pro seniory v Žižkově ulici O životě ve stáří, která se uskutečnila 25. března.

V pátek 12. dubna se v novém sále ZUŠ na náměstí konala přednáška RNDr. Jana 
Prostředníka o nových archeologických objevech v Turnově a okolí.

Významnou součástí činnosti jsou vycházky a výlety seznamující s historií kraje a 
jeho přírodními krásami. Vycházka v sobotu 19. dubna směřovala tentokrát do Rovenska pod 
Troskami, kde měli účastníci ojedinělou příležitost slyšet všechny zvony proslulé zvonice a 
prohlédnout si opravený kostel s novou přístavbou. Významným počinem tu bylo navázání 
styku s místním agilním Okrašlovacím spolkem. 

Autobusový celodenní výlet směřoval 25. května do oblasti Podještědí. Prvním cílem 
byla  Světlá  pod  Ještědem.  S průvodcem,  neobyčejně  znalým života  i  díla  spisovatelky  i 
zdejšího kraje,  jsme prošli  několikakilometrovou trasu kolem městečka  se  zastávkami na 
místech,  majících  vztah  ke  spisovatelce.  Část  účastníků  se  poté  vydala  i  k nedalekému 
golfovému hřišti, kde se dověděli mnoho o tomto náročném, ale i drahém sportu. Druhým 
cílem byl Český Dub, kde jsme si opět s vynikajícím průvodním slovem prohlédli nedávno 
objevený a restaurovaný objekt části johanitské komendy. Vlastivědný výlet se opět vydařil. 
Významnou skutečností je i to, že i zde jsme navázali dobrý kontakt s místním Sdružením 
rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé.

První pololetí uzavřeme setkáním v Ondříkovicích 27. června. Ponecháváme na úvaze 
každému, kdo se chce zúčastnit, jakým způsobem se na místo dostane. Je to možné autem, na 
kole i pěšky.

Členy  spolku  nacházíme  na  řadě  akcí,  pořádaných  i  jinými  subjekty  (vernisáže, 
přednášky, koncerty, atd.). Slabinou zůstává, že těchto akcí, které mají velmi solidní úroveň, 
se účastní poměrně malý počet členů. Výbor může jen doporučit, abyste sledovali vývěsky, 
kde se s předstihem dovíte o všem, co se připravuje.

A. Kuchařová

Krátce před uzávěrkou našeho časopisu nás zastihla smutná zpráva. 10. června zemřel 
po dlouhé nemoci zakládající člen spolku Aleš Svoboda. 

Dal našemu spolku i široké veřejnosti mnoho – své zkušenosti, svědomitost i znalosti.
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                                                                                                    Nezapomeneme!
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Výbor SRPT konstatuje, že naprostá většina členů spolku zaplatila letošní členský 
příspěvek a potvrdila tak zájem na jeho činnosti. Často je stanovený příspěvek 30,-  Kč 
překročen. 

Děkujeme a věříme, že i v budoucnu najdeme pochopení a vůli ke spolupráci.

Ilustrace jsou kresbami ak. mal. Jana Solovjeva, PhDr. J. V. Scheybala, prof. Zbyňka Suka a J. Friedla, býv. 
řídícího učitele v Malém Rohozci.

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova

Tento časopis vychází díky podpoře Nadace B. J. Horáčka Českému ráji

V čele redakční rady Milena Šolcová, Skálova 917, 511 01 Turnov
Jednatel spolku Vladimír Drholec, Komenského 770, 511 01 Turnov

Náš Turnov č. 24, strana č. 22



Číslo účtu SRPT: Česká spořitelna a. s. Turnov, ú. č. 1260857339/0800
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