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Tento pozdravný list byl našemu spolku zaslán k výroční schůzi v roce 2000 panem Bohuslavem 
Janem Horáčkem. Je to dnes historický dokument s trvalou platností a výzvou.
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60 let Turnovské městské nemocnice

Motto: Milovat svůj rodný kraj znamená sloužit mu. (Fráňa Šrámek)

Poznání historie domova, místa kde člověk žije pracuje a odpočívá, je součástí vytváření 
vztahu,  jehož  naplnění  patří  k pozitivním prvkům lidské  osobnosti.  Citové  vztahy  k domovu  a 
všemu,  co  k němu  náleží,  je  třeba  stále  rozvíjet  a  upevňovat.  Jen  hluboký  a  pevný  pocit 
sounáležitosti  a  spoluzodpovědnosti  za  prostředí,  ve  kterém  žijeme,  může  každého  z nás  vést 
k tvorbě těch nejlepších duchovních hodnot.

Historii zdravotní péče lze v našem městě sledovat již od 16. století. Špitály v té době byly 
v moci a správě církevní. V Turnově tak tomu však nebylo, vrchní moc nad špitálem městským 
měla vrchnost. Špitální domy byly v průběhu staletí umísťovány dle potřeb narůstající zdravotní 
péče v místech pro ně vhodných.

Potřeba kvalitní zdravotní péče vyústila k výstavbě staré nemocnice v roce 1890, která již 
měla svého vedoucího lékaře.

Již několik let po otevření staré nemocnice se ozývají kritické hlasy k nedostačující činnosti 
tohoto zařízení a okresní zastupitelstvo prosazuje stále výstavbu nové turnovské nemocnice. Zápis 
ze zasedání okresního zastupitelstva ze 16. 1. 1908 konstatuje, že kvůli špatnému stavu okresních 
financí není možno velkou okresní nemocnici stavět.

Do nepříznivého vývoje zasahuje negativně i první světová válka. V letech 1925-1926 se 
usnáší městské zastupitelstvo na rekonstrukci staré nemocnice, ale Zemský úřad toto řešení zamítl. 
Proto se okresní správní komise usnesla na tom, aby byla vybudována nová okresní nemocnice.

Na podnět města přichází nová komise Zemského úřadu 18. 10. 1937 a z jejího posouzení 
dochází ku dvěma zásadním rozhodnutím:
1. byla prokázána nutnost výstavby nové nemocnice v Turnově, protože stará naprosto nevyhovuje 

a nedá se nijak upravit na žádoucí úroveň veřejného léčebného ústavu
2. bylo rozhodnuto o místě stavby, tj. onom, na kterém nemocnice nyní stojí

Po tomto rozhodnutí se rozvinula široká diskuse, která zaplnila stránky okolních krajinských 
časopisů, takže s pocitem ulehčení čteme zprávu o konečné dohodě, jak ji do Pojizerských listů 
napsal městský správní rada Dr. Grimm 23. 2. 1938. Zástupci města i okresu se dohodli,  že se 
budou vzájemně podporovat a při jednání na Ministerstvu sociální a zdravotní správy 27. 10. 1939 
byla  zhodnocena  velikost  města  a  okresu,  zajištění  přílivu  nemocných,  připravenost  projektu  a 
pohotovost finančních prostředků. Usneseno, aby Turnov byl pojat do navrhované sítě nemocnic 
jako město s veřejnou místní nemocnicí s maximálním počtem lůžek 150.

Přípravné práce byly prováděny ve stínu neblahých událostí roku 1938 a je s podivem, že 
v těchto těžkých dobách se v těchto pracech neustalo.

V prvých dnech roku 1940 byly započaty stavební práce bez okázalostí a velkého vzruchu.
Toliko  tehdejší  starosta  města  Dr.  Josef  Plíhal  napsal  do  Pojizerských  listů  5.  4.  1940 

v článku s názvem Místo stavebního kamene:
„V těchto dnech byly započaty stavební práce na naší nové nemocnici. Za normálních časů 

byli bychom kladli základní kámen s oprávněnou slávou, která by odpovídala významu věci. Dnes 
není doba na oslavy, a proto místo poklepu na základní kámen píši tento článek s nadějí, že bude 
přijat týmž způsobem, jako by to byl projev veřejný. Jsme naplněni radostí a také trochu hrdostí, že 
máme štěstí, abychom přivedli k realizaci dílo, o něž usilovaly dvě generace a jež přispěje ku zdraví 
občanů nejen našeho města, ale celého širokého okolí.“

V původním projektu byla stavba rozvržena do tří etap. V první mělo být postaveno levé 
křídlo a střed hlavní budovy s křídlem administrativním, budovou hospodářskou a kotelnou. V této 
době  měla  sloužit  stará  nemocnice  jako  infekční  pavilon.  V druhé  etapě  měl  být  vybudován 
samostatný infekční pavilon. Ve třetí etapě mělo být postaveno pravé křídlo hlavní budovy.

Tento  plán  ve  své  realizaci  doznal  několika  podstatných  změn.  Musíme  ovšem říci,  že 
v mnohém tyto změny znamenaly zlepšení a doplnění původního projektu.
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Po odkrytí stavebního místa se ukázalo, že pozemek výhodný polohou svým složením pro 
stavbu výhodný není. Půda je neúnosná, je tu skalní město zavalené jílem a pískem prostoupeným 
vodou ve vrstvách velmi rozdílných hloubek. Na základě posudku znalce bylo nutno zřídit hluboké 
trativody pro odvedení vod ze staveniště a základy pak zapuštěny až na odvodněný písek a na 
zvětralou skálu. Zvýšený náklad však dovolil doplnit projekt o zvýšený suterén pod celou hlavní 
budovou, takže vzniklo pět podlaží proti projektovaným čtyřem a rovněž budova hospodářská byla 
vystavěna  o  jedno  poschodí  vyšší.  Nedošlo  k vybudování  infekčního  pavilonu  a  k dobudování 
pravého křídla nemocnice.

Celkový stavební faktický náklad i s nákladem na vnitřní zařízení dosáhl částky téměř 20 
milionů korun.

Před zahájením vlastní činnosti  došlo i ku jmenování a obsazení lékařských míst v nové 
nemocnici. Došlo tu proti obsazení lékařských míst ve staré nemocnici k úplné personální změně. 
V roce 1942 pracovali ve staré nemocnici primáři MUDr. Panocha, MUDr. Koťátko a krátkodobě je 
zastupoval MUDr. Jiří  Šolc.  Jako sekundární lékař zde krátkou dobu pracoval MUDr. Staudek. 
Zdravotní  personál  reprezentovali  Emilie  Brožová  jako  vrchní  sestra,  porodní  asistentka  a 
instrumentářka  Anna  Richtrová,  Jarmila  Neumannová  a  Ludmila  Lahodná  jako  ošetřovatelky. 
Správcem nemocnice byl tehdy tajemník Fr. Svárovský.

V nové  nemocnici  byl  jmenován  primářem  Němec  MUDr.  Thoma,  jako  sekundář  na 
chirurgii nastoupil MUDr. Smejkal, na interně byli sekundáři MUDr. Hykel a MUDr. Bělogorský. 
Správcem nemocnice byl ustanoven pan Jansa.

Ošetřovatelská  služba  byla  svěřena  dvanácti  sestrám  řádu  premonstrátek,  které  bydlely 
v klauzuře v posledním patře budovy administrativy. Tyto sestry vykonaly během svého působení 
pro nemocné Turnovska veliký kus obětavé zdravotnické práce. 

V sobotu  28.  11.  1942  byla  nová  nemocnice  slavnostně  otevřena  a  předána  veřejnosti. 
Jakému  zájmu  se  nemocnice  těšila  a  jak  si  obyvatelé  našeho  města  a  okolí  vážili  realizace 
dlouholetého úsilí, svědčí počet návštěvníků, který přesáhl pět tisíc osob. 

Vlastní provoz nemocnice byl zahájen 1. 12. 1942 radostnou událostí,  narozením dcerky 
paní  Marie  Svobodové  z Turnova  (manželky  známé  turnovské  osobnosti  Františka  Svobody, 
vedoucího Rybárny v Sobotecké ulici a organizátora průvodů z dob již dávno minulých).

Podle zájmu čtenářů můžeme vyprávět o zdravotnictví z dob minulých a vyprávět o lékařích 
a sestrách, kteří již mezi námi nejsou, nebo o těch, kteří z Turnova odešli.

MUDr. Miloš Halama
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Konec symbolu zla

Když v Německu převzal moc Hitler (1933), měla tato politická změna vliv i na vztahy mezi 
Němci a Čechy v našem pohraničí.  Z přátel a sousedů se stali  nepřátelé.  Ta změna se politicky 
projevila  v květnu  1935,  kdy  při  volbách  dostala  velký  počet  hlasů  „sudetoněmecká“  strana 
Konráda Henleina. Nepřátelské vztahy sudetských Němců vůči českým obyvatelům se až neúnosně 
vyhrotily.

Organizovala  se  branná  výchova  německé  mládeže  v Hitlerjugend.  Vedoucí  skupinek 
dospělých byli ordneři. Život našich lidí v pohraničí se stával velmi těžký. Protože němečtí fanatici 
byli vychováváni po duchovní stránce v pohanských rituálech (kult ohně, arijská doktrína, okultní 
společnost Thule, tajná prasíla vril se schopností telekineze apod.), bylo nutné zřizovat (opět tajná) 
shromáždiště pro konání těchto kultů. 

Jedno takové místo bylo vybráno na hoře Hvězda (959 m) v Jizerských horách u Kořenova. 
Není bez zajímavosti, že v této žulové lokalitě je vysoký obsah uranových rud a že genius loci celé 
oblasti sahá do pradávné historie.

Na vrcholu Hvězdy stojí nejstarší zděná rozhledna v Jizerských 
horách Štěpánka,  jejíž  stavbu započal  kníže  Rohan roku 1847 a 
dokončena  byla  v roce  1892.  Cesta  k rozhledně  vede  od  jihu 
z Příchovic,  na severní straně směrem ke Kořenovu je hned pod 
rozhlednou poměrně velká rovinka, asi jako menší fotbalové hřiště. 
Toto  místo  sloužilo  hitlerovským  aktivistům  jako  vybrané 
shromaždiště. Na severním okraji této rovinky si vybudovali svou 
svatyni, což byl kamenný kříž postavený na skalním podstavci ve 
tvaru Hitlerova vojenského vyznamenání, železného kříže. To není 

kříž Kristův, kříž naděje a spásy! Je to kříž krutého, ďábelského fanatismu. 
A tak  už  určitý  čas  před  válkou  zde  byli  stoupenci  těchto  idejí  pod  vedením  ordnerů 

vychováváni k nesmlouvavé tvrdosti i krutosti, jak prosadit říši herrnvolku, nadřazené rasy, která by 
v krátké době měla ovládnout Evropu a pak celý svět. Bezmezná věrnost tomuto zvrhlému učení se 
často ztvrzovala vlastní krví.

Válka  byla  krutá,  mnoho  lidí  zemřelo.  Nakonec  však  byly  s Boží  pomocí  temné  síly 
poraženy. Také to však nebyla poslední tečka, řada Hitlerových stoupenců počítala s odvetou.

Krásné jaro vítalo mír, vojáky vítězných armád i zbytky těch, kteří přežili hrůzy koncentráků 
i jiného mučení. Kříž u Štěpánky však dosud stál. A tak se vypravila asi měsíc po konci války 
skupina  Turnováků,  aby  obešla  vrcholy  našich  pohraničních  hor  a  vyčistila  je  od  temných 
ďábelských sil.

Štěpánka byla první v pořadí. Byli jsme s bratrem a otcem u toho. Sešlo se nás snad 150, jeli 
jsme ve dvou autobusech. Vedli nás bratr Pavel Glos a bratr Karel Fišer. Shromáždili jsme se na 
hřišti  za  rozhlednou  a  začali  zpívat  vlastenecké  písně.  První  byla  Čechy  krásné,  Čechy  mé. 
Následovaly  známé písně  bratrské  i  sokolské.  Pak  měl  bratr  Glos  kázání,  kde  svým zvučným 
hlasem poděkoval Bohu za mír a poprosil  o Boží ochranu našeho národa.  Následovalo několik 
modliteb, uzavřených společnou modlitbou Páně. Pak jsme zazpívali naši národní hymnu, vroucně a 
hlasitě,  takže  prý  to  slyšeli  velmi  daleko.  Když  dozněla,  skupina  mladých  siláků  se  opřela  o 
kamenný symbol zla a svalila jej dolů mezi skaliska. Bratr Glos ukončil shromáždění požehnáním 
pro naši zemi i celý svět. V té chvíli se ani on neubránil dojetí. Než jsme odešli, bratr Fišer zavolal 
směrem k Jizerským horám i Krkonoším: „Čí jsou hory?“ – a všichni jsme odpověděli: „Hory jsou 
naše!“ V dobré náladě, ale i v hlubokém zamyšlení jsme opouštěli Štěpánku. Úkol byl splněn.

Zbytky kříže zla leží dosud mezi kameny, kam jsme je tenkrát svalili. Spodní podstavec s dolním 
ramenem kříže stojí  stále  na místě.  Skupiny zahraničních návštěvníků se prý snaží o  obnovení 
tohoto neblahého symbolu. Už se zajímají o mechanizaci pro vyzvednutí poražených částí. Také 
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jsem tam viděl zahraniční cyklisty na horských kolech, kteří 
programově obhlíželi tato místa. Je to jen náhoda?

Kříž by v té dominantě překrásné krajiny 
stát měl. Ne však kříž démonů zla, ale poctivý 
dřevěný  kříž  Kristův,  symbol  lásky,  naděje  a 
spásy.  Symbol návratu  našeho národa k Bohu. 
třeba takový, jaký postavili nedaleko odtud na 
Bílé skále naši katoličtí bratří.

Ivan Šolc

Jak se v Turnově lyžovalo

Po první světové válce zejména na přelomu třicátých a čtyřicátých let se jízda na lyžích 
rozšiřovala i do podhorských oblastí. Lyže původně sloužily obyvatelům horských samot hlavně 
v Krkonoších  jako  dopravní  prostředek  jednotlivců v zimě,  kdy chůze  ve  sněhu byla  obtížná  a 
pomalá. Rozšiřováním lyžařství se postupně měnil i jeho charakter, původně účelový prostředek se 
stával prostředkem sportovním. Vznikaly samostatné lyžařské kluby nebo lyžařské oddíly, které 
výrazně přispívaly k rekreačnímu pojetí tohoto zimního sportu. Organizovaly se víkendové zájezdy 
do hor, z Prahy byl dokonce vypravován speciální lyžařský vlak do Krkonoš.

Protože  v době  mého  mládí  bylo  půl  metru  sněhu  v podhůří  normálem,  lyžovalo  se 
v Turnově od prosince do půli března. Sportovci od nádraží to měli proti nám klukům od kasáren 
složitější, protože my jsme si většinou lyže připínali před domem. Vyhlášená lyžařská střediska byla 
tři.  Začátečníkům stačil  svah  na  Hruštici  od  Zelené  cesty  dolů,  tomu  tehdy  vévodil  hruštický 
kostelík a Loumova vila. Svah to byl povlovný, přerušený pouze v jedné části malou terénní vlnou, 
která byla příčinou častých pádů.

Zkušenější lyžaři se soustřeďovali ve Struhách, údolí to Stebenky pod nemocnicí. Bližšímu 
svahu se říkalo Velký buben, za potokem byl Malý buben. Ten sice skýtal delší sjezd, překážkou 
jeho dostupnosti byl zmíněný potok, který se musel překonávat „násilným způsobem“. Napřed se 
hodily lyže a hole a potom se skákalo. Občas se přitom někdo vykoupal nebo se ulomila špička 
lyže. V této lokalitě se pro snadnou dostupnost vyskytovalo hodně lyžařů i ve všedních dnech

Nejodvážnější lyžaři brázdili svahy nad Zrcadlovou kozou, kde sklon srázu se blížil dopadu 
velkého skokanského můstku.  I  pro kluky od kasáren to bylo dosti  daleko a tak více lyžařů tu 
bývalo jen v neděli. Do batohu se vzal kousek chleba se salámem a bandaska s čajem, což muselo 
vydržet až do čtyř odpoledne, kdy jsme se museli vracet, abychom před soumrakem byli doma.

Kolikrát jsme za ten den vystoupali od Jizery až k silnici do Klokočí, to dnes nevím. Protože 
zimy bývaly za našeho mládí opravdu mrazivé, odpočívat se příliš nedalo, člověk musel být stále 
v pohybu. Domů jsme se proto vraceli docela unavení.

Dostupnost těchto lyžařských center byla v době mého mládí usnadněna tím, že na lyžích se 
dalo jak sjíždět, tak i pochodovat nebo i běhat. Umožňovalo to vázání Huitfield, což byla pérová 
spona upínaná na podpatek. Špička boty pevně seděla v čelistech, ale pata byla volná. Pro pohyb na 
rovině to bylo ideální, při sjezdu však horší. Zatáčelo se většinou přívratem z pluhu nebo čistým 
přívratem vnější zatížené lyže. Rozhodujícím stejně jako dnes bylo umět přenést váhu na vnější 
spodní lyži. To znamenalo odklon od svahu, což začátečníkům dělalo potíže. Elegantním prvkem ve 
sjezdu byl telemark. Dnes náznak tohoto prvku vídáme při doskoku skokanů. Při sjezdu se vnější 
lyže předsunula do mírného přívratu, zatížila se, přičemž vnitřní lyže odlehčená ji těsně sledovala. 
Podmínkou byla volná pata, výsledkem byl elegantní oblouk i v hlubokém sněhu.

Průlomem ve sjezdovém lyžování se dá nazvat zavedení spodního tahu. Nejprve bylo toto 
vázání  známo  pod  označením  Kandahar.  To  nesouviselo  s městem  v Afghanistánu,  nýbrž  se 
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sjezdovkou v Alpách. U nás se zavádělo těsně před vypuknutím druhé světové války a vyrábělo se 
pod označením „Nohýnek“. Špička boty byla zasunuta do speciálně upravených čelistí, pod nimiž 
procházelo ocelové pero, které se upevňovalo na podpatek lyžařské boty. Při chůzi se nezapínal tzv. 
spodní tah, což byla úchytka přímo pod patou. Tak se dalo na lyžích dobře chodit. Před sjezdem se 
pero pod ni zasunulo a napnuly se upevňovací řemínky, aby se podpatek nevysmeknul. Bota tak 
k lyži seděla jako přibitá a umožňovala snadnější zatáčení, tzv. kristiánky. Začínalo se s mírným 
přívratem s výrazným přenesením váhy na vnější lyži a snížením těžiště těla. Tento styl umožnil i 
krátké oblouky, které dnes vidíme při slalomu.

Jízda  to  byla  opravdu  pěkná  a  pohled  na  lyžaře  házejícího  jednu  točku  za  druhou  při 
rychlostech kolem 80 km v hodině byl uchvacující. Méně pěkné však bývaly následky pádu. Bota 
k lyži pevně upevněná neumožňovala vysmeknutí z lyží a tak o zlomeniny dolních končetin nebyla 
nouze. Součástí organizovaného lyžařského výcviku byl i proto nácvik pádů. Pěkně se překotit na 
záda, zvednout nohy a zabránit tak rotaci těla.

Pokud v Turnově nebyl sníh, jezdilo se lyžovat do vzdálenějšího okolí. Až do záboru Sudet 
se nejvíce lyžovalo na Kopanině, kam firma Tomsa v neděli vypravovala mimořádné spoje. Když 
byl vrchol Kopaniny zabrán, chodilo se lyžovat na svahy nad Frýdštejnem. Chodilo se většinou 
Vazoveckým údolím,  dostupné  byly  tyto  svahy  i  z Malé  Skály,  kam se  dojelo  vlakem.  Dobré 
sněhové podmínky v předjaří bývaly i na Kozákově, za války to nejvyšší hoře v Čechách. Cesta 
pěkně s lyžemi na ramenou to byla delší. Lyžařští fanatici si cestu usnadňovali tím, že lyže a hole 
přivázali k rámu kola a jelo se přes Klokočí do Vesce, kde v poslední chalupě jsme nechali kola a 
strmě vzhůru šlapali na vrchol Kozákova. Tam se na severní straně sníh držel hodně dlouho. Zpět 
jsme se sešoupli asi do poloviny hory a z Vesce pokračovali na kole. Po celodenní námaze výstup 
s kolem  a  lyžemi  Klokočskými  průchody  nebyl  jednoduchý.  Byli  jsme  mladí  a  co  by  člověk 
neudělal pro radost z nádherného pohybu na lyžích. A tato láska k horám, sněhu a lyžím se nás drží 
i v kmetském věku.

MUDr. Vlastimil Drbohlav
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Vánoční vzpomínání

Rok  co  rok  v 
adventní  době  se  vracím 
ve vzpomínkách do svého 
dětství.  V  té  době,  více 
jak  před  70  léty,  bývalo 
pěkným  zvykem,  že  od 
Stříbrné    neděle   až    do

 Štědrého dne podnikaví obchodníci se zbožím vhodným pro vánoční dárky každý 
den  po  ukončení  prodejní  doby  ponechávali  své  krámy  otevřené  k  nahlédnutí. 
Prodejnu  vždy  po  posledních  zákaznících  uklidili,  do  otevřených  dveří  vsadili 
dřevěný plůtek a na pulty a podlahu svého krámu vystavili lákavé zboží. Byly to 
takové předměty, které poutaly pozornost malých diváků, tedy hračky, knížky a jiné 
věci dětského světa. Pamatuji se, že každý večer mě maminka teple oblékla a vydali 
jsme  se  spolu  na  každovečerní  obhlídku  těch  několika  obchodů.  V krámě  pana 
Kopeckého v Jiráskově ulici jsem denně obdivoval houpacího velkého koně, bubínek 
s paličkami a lesknoucí se trumpetu, u pana  Laveckého v Hluboké  ulici to byl zase 
huňatý  hnědý  medvěd a barevné míče, v pasáži  pana Hermana se mi  líbila všechna 

ta autíčka, letadla,  lokomotivy,  parní stroje a cínoví vojáčci a u knihkupectví pana Baumrta ve 
Skálově ulici  jsem dlouho postával u pestrobarevných knížek.  Vím, že to mamince dalo hodně 
práce  a  přemlouvání,  aby  mě  vždy  odtrhla  od  těch  krásných  lákadel  a  k  návratu  domů  mě 
přesvědčila jen tím, že všechny ty hračky už také musí jít spát, a slibem, že zítra se na ně zase 
přijdeme podívat.

Když pak už jsem byl větší a byl jsem školákem a mohl jsem takové předvánoční procházky 
podnikat bez maminčina doprovodu, poutaly moji klukovskou pozornost nejvíce dva obchody, oba 
se stejným zbožím. Byly to elektrikářské obchody pana Tokana na náměstí při ústí Markovy ulice a 
pana  Zelinky  na  začátku  Trávnic  před  tehdy  novou  budovou  městského  kina.  V  osvětlených 
výkladech  obou  těchto  krámů mě  svým kouzlem přitahovaly  všechny  ty  malé  elektromotorky, 
pohánějící  tam kopie různých řemeslnických strojů,  točící  se větrníky,  svítící  žárovky a  mnoho 
dalších předmětů okouzlujících už tehdy technicky založenou duši malého kluka. A nad tím vším 
stála  kovová stavebnice Märklin,  ze které  se  nechaly podle návodu postavit  všechny ty jeřáby, 
větrníky,  auta,  vozy,  stroje,  které  jsem  tolik  obdivoval.  Byla  tam  i  dětská  laterna  magica  s 
pohádkovými filmy a jezdící vláček.Velkým  zájmem dětí,  které  bydlely  blízko  středu  města,  se 
každý den po 18. hodině stávala Hníkova drogerie. Shromažďovali jsme se tam hodně brzo před 
uzavřením prodejny, abychom získali to nejlepší místo před levou výkladní skříní. Tam totiž na 
zadní stěně tohoto výkladu byly denně promítány americké kreslené Disneyovy grotesky s Mickey 
Mousem,  Pepkem  námořníkem,  kačerem  Donaldem  a  německé  s  kocourem  Felixem.  A  je 
samozřejmé, že ve snaze získat to nejvýhodnější místo hned v první řadě docházelo tu stále k velké 
tlačenici a strkanicím. A tak sám pan magistr Hník, z obavy, abychom mu nerozbili sklo výkladní 
skříně, usměrňoval naše chování výchovnými pohlavky. Ale když začalo promítání, okamžitě jsme 
se  uklidnili  a  se  zatajeným dechem jsme  sledovali  odvážné  kousky  našich  kreslených  hrdinů. 
Titulek oznamující konec promítání jsme neradi viděli a hned jsme si slibovali, že příští den zase 
přijdeme.

V mých vzpomínkách se vybavuje i vánoční stromeček umístěný u kašny uprostřed náměstí, 
obehnaný dřevěným plůtkem, ve kterém byl malý stoleček s pokladničkou na dary, za které byly 
nakupovány vánoční dárky pro chudé děti.

Těch čtrnáct předvánočních podvečerů bylo pro nás opravdu pěkným obdobím prožívaným 
v naději, že Ježíšek nám snad přinese ten vysněný dárek, neboť jsme byli přesvědčeni, že jsme celý 
rok byli těmi nejhodnějšími dětmi.

Vladimír Drholec
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Optika v Turnově

V tomto  čísle  uvádíme  stručně  vývoj  oboru,  který  v Turnově  zapustil  hluboké  kořeny. 
Seznámí Vás s ním hned několik zasvěcených . . .

Lída Svobodová (Mařanová) vzpomíná na svého otce Jana Mařana, zakladatele prvního optického 
závodu v Turnově.

Jan Mařan se narodil v roce 1869 a pamětníci začátku výroby již nežijí. Já jsem se narodila 
v roce 1920, začátky znám sama i z vyprávění.

Otec jako mladý člověk měl zájem o řemeslo a vždy toužil podívat se do světa. V jeho době 
se chodívalo na „vandr“ na zkušenou. V plánu na nějakou takovou cestu se otec začal v raném 
mládí učit řeči. Naučil se perfektně německy, přijatelně francouzsky a anglicky, později také rusky. 
Na svůj první vandr se vydal po skončení vojenské služby a procestoval několik evropských zemí. 
Všude se musel nějak živit, protože z chudého domova nemohl větší podporu čekat. Zajímal se o 
různá řemesla a protože se uměl dobře uplatnit, našetřil si i nějaké peníze.

Když se vrátil domů do Turnova, chtěl začít s výrobou knoflíků. Pak si to ale rozmyslel a 
zajel do Nýrska, kde pracoval nějaký čas u optické firmy Eckstein. Na základě zkušeností potom 
začal  s výrobou  optiky  v Turnově.  Zpočátku  zaměstnával  jen  pár  lidí,  později  se  mu  výroba 
rozrůstala. Vybrušovali dioptrická skla, vyráběli celuloidové a niklové rámečky, brýlová skla do 
nich na brusech zabrušovali. Zaměstnával stále více lidí a výroba i obchod dobře šly. Až přišel rok 
1921,  kdy  nezodpovědný  pracovník  celuloidárny  odložil  cigaretu  vedle  celuloidu  (přestože  byl 
zákaz kouření) a vznikl požár, který se rychle rozšířil a celá budova vyhořela.

Mně bylo tenkrát půl roku a když jsem po mnoha letech více chápala a tatínka se ptala, proč 
to neměl pojištěné, tak říkal, že měl, ale na málo, velmi nízko, takže finance stačily jen na odvoz 
ruiny a popela. A tak můj statečný otec začal zase znovu. A přece se vypracoval na tolik, že později 
zaměstnával 25 lidí. Bohužel to netrvalo dlouho a začali jsme pozorovat, že začíná hospodářská 
krize. Několik továren v Turnově zastavilo výrobu. Otec si chtěl dělníky udržet a tak se pracovalo 
alespoň dva dny v týdnu, ve čtvrtek a v pátek. Do toho přišla velká starost rodinná, zemřela nám 
maminka  přes  veškerou  péči  a  drahé  léčení  v Tatranské  Poliance.  Tím  otec  ztratil  výbornou 
spolupracovnici. Já jsem mu pomáhala ze všech sil a on rozhodl, že polovinu závodu zdědím já. 
Nebyla  jsem však  ještě  plnoletá  (21)  a  otec  mi  musel  stanovit  poručníka,  strýce  z Nymburka. 
V závodě jsme pak pracovali nějaký čas naplno, odbyt však byl malý, dělalo se na sklady. Příbuzní 
radili závod prodat, ale otec se bránil. Až v roce 1938 se přihlásila firma, která měla velký zájem. 
Byl  to Srb a Štýs Praha,  měli  v Košířích optickou firmu a vyráběli  dalekohledy a  mikroskopy. 
Přijeli autem se svým právním zástupcem a otec bez velkého rozmýšlení k 1. 1. 1939 závod prodal 
se vším všudy. Můj poručník sice protestoval, ale já už byla k 1. lednu 1939 plnoletá (rozená 26. 12. 
1920), otec mne nechal předčasně zplnoletit, já souhlasila a bylo to. Pánové Srb a Štýs měli každý 
syna v mém věku a závod koupili pro své syny. Původní název firmy byl „Srb a Štýs“ synové. 
Později OMAT (Optika Mařan Turnov), pak OKULA a potom konečně DIOPTRA Turnov.

Na otce vzpomínám ráda, jen kdyby takových pracovitých a seriozních podnikatelů dnes 
bylo více! To by republika rozkvetla!

Ing. Jiří Kalina napsal o historii a současnosti DIOPTRY Turnov.

Jsem rád, že mohu prostřednictvím tohoto časopisu přiblížit veřejnosti akciovou společnost. 
Úvodem bych chtěl napsat ve stručnosti něco o historii optické výroby v Turnově, neboť právě před 
třemi lety jsme si připomněli 100 let od jejího vzniku.

Základy  optické  výroby  v Turnově  položil  již  v roce  1896  Jan  Mařan,  který  v té  době 
obchodoval v Čechách a na Moravě s optickým zbožím, převážně nakupovaným v Německu. Tato 
obchodní činnost ho brzy inspirovala k založení vlastní řemeslné výroby a v krátké době ji přeměnil 
v průmyslovou tovární výrobu. Rozvoj firmy byl utlumen příchodem první světové války. Po této 
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válce  se  výroba  podstatně  rozšířila.  Po  přechodu  světové  hospodářské  krize  se  však  výroba 
v Turnově nedokázala prosadit, zaostala technická úroveň a neobstála v konkurenci. Majitel firmy 
již neměl sílu k podnikání a továrnu prodal. Novými majiteli se od roku 1939 stali pražští továrníci 
Srb a Štýs. V té době došlo k podstatné změně v konstrukci brýlové čočky, neboť binokulární čočky 
byly  nahrazeny  v souladu se  světovou změnou  kvalitnějšími  meniskovými  brýlovými  čočkami. 
Krátce po roce 1945 se ukázaly nové perspektivy ve výrobě brýlové optiky, neboť v tuzemsku byl 
citelný nedostatek brýlových čoček a nabízely se možnosti v exportu.

Od roku 1956 se stal turnovský závod samostatným podnikem a od roku 1958 nese název 
Dioptra.  Od  vzniku  samostatného podniku  bylo  soustředěno  úsilí  na  výstavbu nového  závodu, 
neboť v té době byla výroba rozdrobena v deseti provozovnách v Turnově a okolí. Výstavba tohoto 
velkého závodu byla uskutečněna v letech 1969-1971. V roce 1993 byla uskutečněna privatizace a 
podnik byl převeden na akciovou společnost.

A nyní  jaká  je  současnost.  Nosným  programem  naší  akciové  společnosti  jsou  sériově 
vyráběné brýlové čočky všech druhů. Dále vyrábíme různé druhy lup, některé opticko-mechanické 
výrobky a v posledních letech jsme zavedli zakázkovou výrobu nejen brýlových čoček, ale i ostatní 
optiky.

RNDr. Ivan Šolc – zakladatel a stálý spolupracovník a
Ing. Zbyněk Melich – ředitel ČAV Turnov

vzpomínají na činnost Optické skupiny ČAV v Turnově.

Optická skupina ČSAV (Československá akademie věd) v Turnově začala pracovat v roce 
1952. Letos slaví tedy 50 let své existence.

Původně  se  toto  pracoviště  zaměřovalo  na  astronomickou  optiku,  proto  bylo  přiřazeno 
k astrofyzikální  observatoři  v Ondřejově.  Vedle  astronomické  skleněné  optiky  byla  v programu 
optika krystalová a rentgenová. Turnovská skupina měla převážně program výzkumný a vývojový. 
Proto se zde od začátku dělaly výrobky zcela unikátní, sloužící především vědeckým pracovištím 
v naší republice i v zahraničí.

V současné době patří optická skupina v Turnově přímo pod prezidium ČAV. Značnou část 
provozních nákladů hradí pracoviště přímým prodejem svých výrobků. Program je velmi bohatý a 
do značné míry unikátní. Samostatný směr je např. rentgenová optika, navazující na průkopnické 
výsledky galvanotechnické výrobní metody, která zde byla v roce 1962 použita jako první na světě. 
Stálý  program  je  i  optika  krystalová  včetně  klasické  optiky  skleněné.  Optická  skupina  ČAV 
v Turnově patří do celého širokého sortimentu všech směrů broušení, které jsou zvláštností našeho 
kraje. Od kamenářství přes brejlařinu až k přístrojům pro kosmické výzkumy.
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Vzpomínka na všesokolský slet v roce 1948

Tento  slet  se  konal v roce,  který  přinesl  našemu 
národu, jednotlivcům i jejich rodinám,  ale  i  samotnému 
sokolstvu  velkou  zkázu, ztrátu  svobody  a  smutek,  který 
způsobil  mnoho  bolestí  a devastaci  toho,  co  jednotliví 
občané  vybudovali.  Po dlouhodobé  německé  okupaci 
nabytá svoboda byla v tomto osudném  roce  znovu  ztracena. 
Mnoho  neštěstí  a  strádání přinesl  tento  rok  do  našich  řad. 
Mnozí  byli  odsouzeni, zatýkáni,  ztráceli  velkou  část 
majetku a životní jistoty. Také naší rodině byl konfiskován závod 
a  sklad,  dům  byl  zabrán  a rodina se musela vystěhovat.
Po válce a skončené německé okupaci jsme se znovu sešli, bratři 
a  sestry,  k zahájení  nového sokolského  života.  Nebylo  to 
vůbec  jednoduché,  zvláště  získání  mládeže  bylo  už  tehdy  složité.  Z mnohých  řad  jsem  slyšel 
špatnou kritiku na Sokol. Cvičení na nářadí bylo zesměšňováno a přednost se dávala spíše sportu, 
kde se nepředpokládalo tolik discipliny. Přes radost, že válka skončila, byl hodně znát politický 
směr,  který Sokolu nepřál.  Ale nová činnost  se přece jen začala  vyvíjet  a nové plány k úpravě 
sokolovny  a  jejího  okolí  byly  projektovány.  Po  okupantech  částečně  poškozená  tělocvična  se 
opravovala a začalo se cvičit. Konaly se brigády na rozšíření hřiště stadionu do dnešní velikosti. 
Hřiště  bylo  prodlouženo  k tak  zvané  „Patočkově  louce“,  která  byla  majiteli  přenechána  nám. 
K rozšíření byla použita severní část doleního pruhu louky. Byla zbourána jízdárna a vykácením 
stromů  na  parcele  hraničící  se  školními  zahradami  získán  prostor.  Pracovalo  se  brigádnicky 
s velkým elánem,, tehdy ještě hodně ručně. Odborně se angažovali bří Ing. Fišer a Ing. Šimák Vedly 
se spory, zdali by se nemělo použít strojů, konkrétně buldozeru, který tehdy byl ještě dost neznámou 
věcí a jeho použití bylo dost nákladné. Tak se vypůjčily v cihelně koleje a sklápěcí vozík a začala se 
přemísťovat hlína. Hodně nedělí se pracovalo také v Pleskotech na zřízení vodovodu. Na zvětšení 
sokolovny  byl  zadán  projekt  pražskému  architektu  Krásnému.  K získání  informací,  jak  ji 
modernizovat, jsme navštívili nejmodernější sokolovny na Vinohradech a v Českých Budějovicích. 
Areál na Vinohradech zabírala částečně Vltava. Účastni zájezdu byli br. Dr. Jiří Šolc, br. JUDr. 
Václav Šolc a já. Tak asi probíhala první doba v obnovené republice.

V roce  1948 pořádané  šibřinky již  byly  provázeny  těžkostmi  ze  strany  úřadů,  např.  při 
povolování  vstupného  do  haly,  ale  byly  ještě  jiné  potíže,  značné,  které  vyvolaly  mnoho 
nepříjemností mezi námi, ale bohužel si již nemohu připomenout o jaké přesně šlo. Byly určitě 
politického  druhu  a  snad  ještě  někdo  by  si  vzpomněl,  aby  se  o  tom  pravdivě  zmínil.  Byly 
předepsány nové stejnokroje, velice praktické pro více účelů, pro dorost i členstvo. Barva látky a 
střih odpovídaly tak trochu tak zvanému „battle-dressu“ (bojovému ústroji) americké armády, ve 
kterém jsme se již zúčastnili  při státních svátcích.  Uvolnění takového množství látky nám bylo 
často vytýkáno, neboť byl jejich velký nedostatek. V roce 1947 se začalo s přípravami na sletový 
rok, který měl být o to slavnější, neboť šlo o první slet po osvobození. Začalo se s nacvičováním 
všech složek. K výstupu starých bratří se nedostávalo cvičenců potřebných ke každému stožáru, se 
kterým se  cvičilo  (devět  mužů),  a  tak  někteří  z nás  mladších  dobrovolně  doplňovali  potřebné 
jedince, vše za nacvičování bratra Viveka.

Nastala  zima  a  s ní  se  blížily  sletové  zimní  hry  v Tatrách.  Zvláštní  vlaky  dopravovaly 
účastníky  na  Slovensko.  Byli  jsme  ubytováni  ve  Svitu  a  po  večerech  jsme v tamní  sokolovně 
společně se slovenskými Sokoly cvičili  sletový výstup.  Byla to velmi srdečná společná družba, 
předcvičoval br. Jarka Müller. Byli tam také z Prahy z náčelnictva a starosta Hřebík při proslovu 
prohlásil: „Kdyby se Češi a Slováci měli tak rádi jako se mají čeští a slovenští sokolové, nebyl by 
žádný československý problém.“
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Počasí nám dosti přálo a tak jsme poznali hodně krás zimních Vysokých i Nízkých Tater. 
Připomínám si dvě příhody, které však poměrně dobře skončily. Jeden den jsme pořádali výlet ze 
Štrby hoření cestou k Popradskému plesu na Rysy. Při traverzu přes asi 100 metrů velmi strmý 
svah, jsme museli opatrně za sebou udržovat stopu, když náhle asi uprostřed svahu se sestra Vlasta 
Štaudková sklouzla a jela svahem dolů značnou rychlostí. Měli jsme obavy, že až začnou stromy, 
hlavou na některý narazí, ale náhodou se stočila lyžemi zase dolů a zůstala zavěšena. Bratr Václav 
Šolc pro ni sjel a pomohl jí  zpět.  Tak jsme všichni byli šťastni a věc se odbyla jejím a šokem 
některých z nás. Jiný úraz, který trochu ovlivnil naši náladu, nastal při posledním sjezdu a postihl 
sestru Směšnou zraněním nohy tak, že jsme ji museli odnést do vlaku v Tatranské Lomnici. Při 
vystupování ve Svitu jsem si vypůjčil tam stojící drážní kolečko na odvážení balíků, maroda jsem 
naložil a takto jsem ji přes město odvezl do hotelu, kde se jí dostalo lékařského ošetření.

Předposlední den v sobotu jsme si dopřáli trochu pohodlí a cvičili na Hrebienku, když se 
rozezvučely tlampače a šířily děsivou zprávu o tom, jak Gottwald vyhlašuje začátek komunismu a 
znárodňování dalšího soukromého majetku. Krásná nálada v mnohých z nás uhasla a někteří, i já 
s manželkou,  jsme  použili  příštího  vlaku  a  jeli  domů  s chmurnými  představami  a  obavami  o 
budoucnost. K obávanému krutému osudu pak opravdu došlo. Hořko u srdce - ale díky již částečně 
vylíčené  sokolské  minulosti  a  svému  závazku  pomoci  uskutečnit  župní  slet  v Turnově  jsme 
společně hleděli zajistit tuto událost jak pro Sokol, tak i pro naše město.

Jako místo sletu byl určen stadion SK Turnov. Stadion byl v tomto čase přebudováván na 
hřiště  pro  kopanou  a  také  pro  Automotoklub,  který  připravoval  pro  budoucí  léta  plochodrážní 
motocyklové závody. Stavěly se jakési lože z betonu pod hlavní tribunou a samotné hřiště bylo 
zcela rozryté k úpravě dráhy.

Naše povinnosti byly:
1. pomoci dokončit betonování do termínu
2. pomoci dokončit úpravu hřiště
3. zajistit přemostění Jizery pod jezem a spojit tak gymnázium, kde bylo ubytování cvičenců
4. vybudovat hudební pavilon
5. zajistit stožáry pro vlajkovou výzdobu
6. upravit seřadiště cvičenců
7. upravit a postavit náčelnický můstek na střeše tribuny
8. zhotovit lavice pro publikum v místech za brankami
9. shánět materiál, hlavně fošny, prkna, kůly, stěžně apod.
K dokončení  těchto  úkolů  přispěla  bezpříkladná  pomoc  všech  bratří  dle  možností  každého 

jednotlivce.  Dle  mých  záznamů  bylo  odpracováno  přes  3  000  hodin,  nepočítaje  v to  hodiny 
věnované na stlučení lavic dorostenci pod vedením br. V. Šípa. Jen při stavbě mostu a hudebního 
pavilonu  byli  použiti  z bezpečnostních  důvodů  odborníci  s naší  pomocí.  Prováděl  br.  Ouvín  – 
tesařská firma. Fošny k zapůjčení jsem sháněl na pilách v Železnici, Turnově, Harrachově, ale také 
v pivovaře  Malý  Rohozec.  Kácení  stromů pro  vysoké  stožáry  nám bylo  povoleno pod Hrubou 
Skálou za Podhájem. Stromy pro lavice jsme si mohli vybírat v lese blízko Tábora. Tyto práce jsme 
mohli zdolat jen díky velké ochotě desítek bratří, ale hlavně zapůjčením nákladního auta bratrem 
Pepou Světlíkem, starostou jednoty Daliměřice. Jemu jsem byl osobně velmi zavázán, že se nám 
vše a včas podařilo. Stačilo jen zavolat, kdy nám auto může zapůjčit a dohodnout se s br. Frantou 
Krausem a další zájezd do lesa byl zajištěn. Před tribunou jsme postavili tři stožáry, jeden uprostřed 
asi 9 metrů a ostatní dva po stranách - jen si nemohu vzpomenout, jak byly vlajky vyvěšeny. Jedna 
byla státní, druhá sokolská a třetí asi musela být sovětská. Možná, že někdo si ještě vzpomene. 
Stavba hudebního pavilonu byla ulehčena tím, že jsme jej získali z Tatobit, kde se předtím odbyl 
okresní slet.  Tak jen stačilo jej  rozložit a u nás znovu vystavět. Slet nám dopadl velmi zdařile, 
nádherná atmosféra, neboť ještě ne na všechny dopadlo, co v budoucnu přišlo. Počasí nám přálo a 
stále si představuji vysoko na střeše  tribuny župního náčelníka a župní sestru náčelnici s vlajkou 
jak velí hlavnímu cvičení. Pak nastaly již jenom přípravy na zájezdy do Prahy, nejdříve žactvo a 
dorost. Jak slavnosti v Praze dopadly, o tom je již mnoho podrobněji napsáno jinými, jako např. o 
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rozkazu před státní tribunou na Staroměstském náměstí „vpravo hleď“, který pro někoho dopadl 
katastrofou.

Toto jsou mé hlavní vzpomínky na poslední slet 1948. Jelikož od té doby uplynulo již půl 
století, bylo by jistě dobré, kdyby ještě někdo jiný pomohl svými zážitky a vzpomínkami tyto řádky 
doplnit.

Na podzim náš život sokolský musel již skončit.  Náš výbor musel být až na dvě osoby 
rozpuštěn a osobně jsem s velkým dojetím vyklízel svoji skříňku v šatně a cvičitelský úbor odnášel 
domů. Až po několika letech jsem se díky bratru Karlu Novákovi vrátil, ale ne do Sokola, nýbrž do 
Turistického oddílu ČSTV.

Vzpomíná 97 letý pan Ladislav Posner 

Výročí uplynulého pololetí

I v tomto čísle uvádíme několik „kulatých“ výročí osobností, v jejichž životě měl Turnov 
významnou roli.

V Českém ráji snad není člověka, který by neměl povědomí o Dlaskově statku v Dolánkách. 
Zvláště  v posledních  letech  se  stává  místem,  kde  se  vždy  hojný  počet  návštěvníků  seznamuje 
s obyčeji minulých staletí. Několikrát v průběhu roku tu pracovníci Muzea Českého ráje připraví 
přitažlivou podívanou, kde si všechny generace najdou co je zajímá a zabaví. Zde se 11. července 
1782 před 220 lety narodil  Josef  Dlask , proslulý kronikář nejen v našem regionu. Jeho paměti 
jsou barvitým zdrojem poučení a představ o životě v posledních letech roboty, kdy už nastupovalo 
nové  období  vývoje venkova a  celé  společnosti.  Tragická  byla  jeho smrt,  která  ho zastihla  při 
chytání ryb v Jizeře.

Zdeněk  Juna  je rodákem z Hranic na Moravě (18. července 1897 – před 105 lety), ale 
byl to Turnov a jeho okolí, které mu učarovaly. Žil zde od dětských let (od roku 1902), vystudoval 
zde reálku a jeho úsilí směřovalo do umělecké tvorby. Po absolvování UMPRUM v Praze učil řadu 
let na sklářské škole v Železném Brodě, kde pronikl i  do tajů práce se sklem, s jeho výzdobou. 
Vytvořil i novou techniku leptání. V roce 1939 se stal ředitelem šperkařské školy v Turnově, kde 
vedl obor stříbrnictví a prosadil obor rytí kovů. Po válce na Vyšší škole umělecké v Brně se věnoval 
hlavně grafice. V roce 1953 se stal profesorem užité grafiky na Výtvarné škole v Praze. Jeho práce 
se  nacházejí  na  mnoha  místech,  a  byly  často  vystaveny  i  v zahraničí  (Stockholm,  Paříž).  Byl 
vynikajícím pedagogem a jeho organizační schopnosti se prokázaly na turnovské šperkařské škole, 
kde  ve složité  době  německé okupace  dokázal  sestavit  a  udržet  pedagogický sbor  vynikajících 
odborníků. Zdeněk Juna zemřel 23. května 1975 v Praze.

(Podrobněji viz článek V. Jenšovského ve sborníku Od Ještěda k Troskám – IV. (XX) č. 2-3).

Pravos lav  Rada , ve své době známý herec Národního divadla, se narodil v Turnově 21. 
července 1852 – před 150 lety.

Před  100  lety  (20.  srpna  1902)  se  v Lažanech  u  Turnova  narodil  Josef  Bezemek . 
Absolvent šperkařské školy se do ní vrátil jako ředitel (1946-62). Byl žákem prof. Drahoňovského 
na UMPRUM a zůstal s ním ve spojení i po studiích. Věnoval se zprvu glyptice, rytí do křišťálu. 
V pozdějších letech uplatnil široké umělecké i technické nadání i v sochařství, zvláště v dekorativní 
plastice (např. 4 alegorické sochy v průčelí banky v Sobotce, sochy ve výzdobě budovy brusírny 
Herman&Palma mezi mosty, sochy na chlapecké škole). Zemřel 25. července 1976 

(viz článek PhDr. Miloslava Cogana ve sborníku Od Ještěda k Troskám).
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28. září 1735 se v Turnově narodil Václav  Fortunát 
Durych ,  kněz řádu paulánů –  stojí  na  počátku soustavného 
vědeckého bádání o slovanských jazycích. Jeho nedokončeným 
dílem je „Bibliotheca slavica“. Slavistika se pak stala oborem, 
od  něhož  se  odrazil  rychlý  vývoj  národního  obrození  v  19. 
století. Durychovi patří i zásluha, že ke slavistice přiměl i Josefa 
Dobrovského,  s nímž  udržoval  stálé  spojení.  Dobrovský  se 
postaral  o  uložení  jeho  rukopisů  v Českém  muzeu,  v době 
Durychovy nemoci ho v Turnově i navštívil. Těžce nemocný a 
v nuzných poměrech  žijící  Durych v Turnově  31.  srpna  1802 
zemřel (před 200 lety). O pochopení jeho významu svědčí, že 
Čtenářská beseda turnovská dala zřídit nad hrobem pomník. Ani 
současný Turnov nezapomíná – letos byla u Durychova hrobu 
posvěcena pamětní deska.

Významným  organizátorem  turnovského  kulturního 
života byl  prof.  Josef  Jeřábek .  Byl znalcem výtvarného 
umění  a  jsou  dosud  pamětníci  výstav  uspořádaných  z jeho 
popudu. Zemřel v Turnově 11. října 1957 ve věku 80 let – před 
45 lety.

20. října 1907 – před 95 lety zemřel v Turnově Karel  Zapp , glyptik, od roku 1888 učitel 
na šperkařské škole. Z jeho žáků se proslavil hlavně Josef Drahoňovský. Zapp byl odborníkem na 
heraldiku (kniha „Heraldika“).

Před 170 lety 24. října 1832 se v Turnově narodil  Václav  Bendl  (literární pseudonym 
Čeněk Stránický), žák a přítel V. K. Klicpery. Silný vliv měla na něho i Božena Němcová. Už jako 
student byl literárně činný, později působil v redakci známého týdeníku Lumír. Pod pseudonymem 
psal  hlavně lyriku,  uznávané byly jeho překlady polské a ruské literatury (Puškin,  Lermontov). 
Několik  let  řídil  satirický  časopis  Rachejtle.  Po  vysvěcení  (1860)  byl  kaplanem v Klatovech a 
katechetou ve Volyni. V tomto městě 1870 zemřel. I jeho činnost významně přispěla k formování 
českého národa.

Osudy zpěváků populárních písní jsou si podobné tím, že nejprve jejich výkony oceňuje 
mladá generace, které je blízké hledání nových výrazových možností a stylů. I popularita rodačky 
ze  Sekyrkových  Louček,  zpěvačky  Petry  Janů ,  měla  podobný  vývoj.  Dnes  si  ji  s oblibou 
poslechnou mladí i starší – stala se jednou ze stálic naší populární hudby. Její elán a optimismus jí i 
v budoucích  letech  toto  místo  zajistí.  19.  listopadu  oslavila  pro  mnohé  možná  neuvěřitelnou 
padesátku.

Malíř Dal ibor  Matouš , rodák z Horní Branné, srostl s Turnovem. Jeho přátelé a známí 
v něm nacházeli  i  něco z horácké důslednosti  a snahy po perfektním výsledku práce.  Jeho dílo 
významně rozhojnilo umělecké bohatství  města.  Na Vysoké škole umělecké v Praze ho ovlivnil 
hlavně Emil Filla nejen svým uměním, ale i životními postoji a filozofií. Matoušovy práce vznikaly 
často  na  podkladě  filozofického  promýšlení  podstaty  jevů.  Pozornost  je  věnována  tomu,  co 
ohrožuje  společnost.  Svět  je  jakoby  chaotická  až  absurdní  změť  jevů,  které  obklopují  někdy 
bezradného člověka. Významnou částí díla jsou technicky dokonalé výtvory užitého umění, které 
zdobí  některé  prostory  v severních  Čechách.  Pozornost  zasluhují  i  jeho  grafické  listy.  Dalibor 
Matouš zemřel před 10 lety 20. prosince ve věku 67 let. Velmi pěkný článek o tvorbě a názorech 
tohoto hluboce uvažujícího umělce napsal jeho přítel PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc. 

(Od Ještěda k Troskám III. (XIX.) č. 1 - leden 1996).
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Již před 1. světovou válkou měla česká kopaná řadu vynikajících hráčů. Mezi nimi pak zářil 
miláček obecenstva, tvrdý střelec, který uměl překvapit brankáře i ze 30 metrů, Jan  Košek . Asi 
málokdo dnes  ví,  že  tento slávistický útočník se  narodil  v Turnově (1884).  Od mládí  byl  však 
v Praze, téměř celou sportovní kariéru spojil s SK Slávií, v jejímž dresu nastřílel přes 700 branek. 
Jeho  silnou  stránkou  byla  rychlost  –  100  metrů  prý  běhal  za  11  vteřin,  což  by  byl  i  dnes 
pozoruhodný výkon pro hráče kopané.  Fotbalové  hřiště  opustil  v roce 1913 a  tehdejší  novináři 
konstatovali, že ze scény odchází jeden z nejlepších hráčů v Evropě. Jan Košek zemřel 31. prosince 
1927 ve stáří 43 let – před 75 lety.

Život turnovského rodáka Čeňka Pacl ta  by se mohl stát námětem mnoha dobrodružných 
románů. Tento světoběžník 19. století snad nemá obdoby, neboť poznal všech pět světadílů velice 
zevrubně, jejich bohatství i  chudobu. Všude se zajímal o veřejný i  politický život, jasnozřivě a 
pokrokově je dokázal posoudit. Lidstvo mu bylo společností rovnocenných, odmítal násilí. Přesto, 
že měl vypravěčské nadání, nepsal soustavně a proto se o jeho osudech v některých letech ani neví. 
Na rodnou zemi nikdy nezapomínal. Pobytem Čeňka Paclta se může pochlubit i Rovensko (1862-
64).  Roku  1869  musel  odejít  z Čech,  když  mu  hrozilo  zatčení  za  pobuřující  řeči.  Výčet  jeho 
zaměstnání by šel do desítek (mydlářský dělník, brusič diamantů, voják ve válce USA proti Mexiku 
1848, farmář ve Virginii, hledač diamantů a zlata v Brazílii, Austrálii, Indii a nakonec v jižní Africe; 
příležitostná  zaměstnání  topič,  dřevorubec  a  mnoho  dalších).  Zemřel  roku  1877  v Keiskammě 
v jižní Africe – před 115 lety.

Okruh činnosti  Josefa  Boháčka ,  majitele  první české strojní továrny na provaznické 
výrobky (založeno 1872) Dr. Fotr, Boháček a spol., nebyl zaměřen jen do výroby a jejích problémů. 
Josef Boháček byl i mecenášem turnovského muzea, spolu s manželkou působil v řadě spolků a 
v dobročinných nadacích. Zemřel v Turnově v roce 1932 – před 70 lety.

Známým podnikatelem byl  i  Frant išek  Šlechta .  Jeho  firma  na  broušení  drahých  a 
syntetických kamenů vlastnila naleziště surových drahokamů i na Madagaskaru, dodala kameny na 
restaurátorské práce v chrámu sv. Víta a pro kapli sv. Kříže na Karlštejně. Šlechta měl velké zásluhy 
na vznik šperkařské školy, působil v dobročinných organizacích a spolcích. Zemřel roku 1927 – 
před 75 lety.

První  elektrické  světlo  se  v Turnově  rozsvítilo  roku  1886  ve  Shořalém  mlýně.  Jeho 
majitelem byl  Ing.  Zdenko  Možný .  Narodil  se  v roce 1877 – před 125 lety,  zemřel  1941 
v Turnově. Jeho manželka Narcisa Kolihová – Možná byla ve své době známou operní pěvkyní.

Velká  většina  z nás  si  ráda  zazpívá  písně  „Čechy  krásné,  Čechy  mé“,  nebo  „Bývali 
Čechové“. Jejich text napsal Václav Jaromír Picek , který se roku 1812 narodil ve Svijanském 
Újezdě – před 190 lety (zemřel v Benátkách 1869).

Dalibor Sehnoutka

(Pozn. Některé údaje byly ochotně vyhledány pracovníky OMČR paní J. Petruškovou a panem R. Novotným.)

21. srpna jsme se rozloučili s panem Karlem Zeleným,
                                                  Byl dlouholetým členem výboru a pečlivým zapisovatelem 

                                                  výborových jednání. Jeho zkušenosti v organizační práci,
                                                 jeho propracované návrhy, přemýšlivý přístup k jednání, 
                                                 laskavý vztah byly nedocenitelným vkladem i do naší činnosti.
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                                                                                                         Kdo ho znal, nemůže 
zapomenout.
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Z činnosti spolku

V minulých letech se činnost spolku v prázdninových měsících odmlčela – nebyly v této 
době konány ani výborové schůze. Letos tomu bylo jinak. První pololetí bylo zakončeno 27. června 
v   zahradní restauraci v Ondříkovicích, kde se přes 40 členů sešlo a v příjemném prostředí a při 
pěkném počasí dobře pobavilo – ani hudba tu nechyběla. Tam vznikl i návrh na pořádání letního 
koncertu  v nově  opraveném  kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále.  Tento  návrh  byl  přijat  a  jako 
účinkující byli pak získáni manželé Lédlovi. 12. července zcela zaplněný kostel utvrdil náš výbor 
v přesvědčení, že stojí za pokus pokračovat v pořádání těchto koncertů. Na úvodním se zúčastnil též 
pan Mgr. František Horáček s chotí, předseda Nadace J. B. Horáčka Českému ráji, která opravu 
kostela  z velké  části  hradila.  Byly  pak  uspořádány  ještě  dva  koncerty  (10.  8.  MUDr.  Petráň, 
varhaník Strahovského kláštera, se svými dětmi; 31. 8. Turnovské kvarteto) opět před naplněným 
kostelem. Přípravy koncertů vyplnily práci výboru a nebyly jednoduché.  Je nutno znovu ocenit 
zásluhy paní Kuchařové. Výtěžek koncertů byl věnován na opravu varhan hruboskalského kostela.

V podzimních měsících jsme se zaměřili na uspořádání přednášek. Z nich nejúspěšnější byla 
beseda PhDr. Jana Šolce z Liberce, který promluvil a pobesedoval na téma terorismu v současném 
světě (23. října v hotelové škole). Celkem dobře bylo navštíveno 27. listopadu i filmové pásmo 
s besedou, které předvedl předseda Spolku přátel kraje Karoliny Světlé pan Pavlů. Pásmo obrazů ze 
Světelska bylo doprovázeno zajímavým textem o životě a díle spisovatelky. V srdečné besedě se 
přihlásili  i  někteří  přítomní,  kteří  okolí  Světlé dobře znají.  Zklamáním byla účast  na přednášce 
poslance RNDr. Františka Pelce o jeho dojmech z práce v parlamentu a o stavu ochrany životního 
prostředí. Pouze něco přes 20 přítomných vyslechlo zajímavé údaje i diskusi.

Dne 5. prosince se náš spolek podílel (hlavním organizátorem byla Městská knihovna A.M.) 
na křtu nové knihy Jiřího Dienstbiera „Daň z krve“. Beseda měla zásluhou autora vysokou úroveň. 
Škoda jen, že účast nebyla větší.

Nevydařilo se uspořádání podzimního výletu. Původně navrženou trasu na Mělník a Veltrusy 
nebylo možné následkem povodní uskutečnit.  Byla tedy vybrána nová trasa na Chlum, Pecku a 
Kuks. Domnívali jsme se, že bude možné vyjednat přístup do těchto míst, i když jsou v říjnu už 
během týdne uzavřena. Toto se však nepodařilo a výlet musel být zrušen. Snad to bylo i dobře, 
neboť v předpokládaný den výletu bylo pramizerné počasí. Na 11. prosince (tedy v době uzávěrky 
časopisu) je připraven půldenní výlet do Svijan.

Členové spolku se opět účastnili řady akcí pořádaných i jinými organizacemi a při zvláštních 
příležitostech.  Smutným dnem byl  21.  srpen,  kdy jsme se loučili  s dlouholetým členem výboru 
panem Karlem Zeleným. Někteří z členů byli přítomni na mši v den pohřbu pana B. J. Horáčka a 
30. listopadu při uložení jeho urny na hřbitově v Přáslavicích. Z dalších účastí uveďme 27. říjen – 
při kladení věnců a při slavnostním předávání čestných cen vyhlášených městem. Účast na vernisáži 
archeologické výstavy v muzeu, na křtu knihy J. Dientsbiera a dalších akcích.

Finanční příspěvky věnoval spolek obci Píšťany u Litoměřic, jedné z nejvíce postižených 
povodněmi; dále na opravu varhan v kostele na Hrubé Skále, vyplacen byl i příspěvek na opravu 
Turnovského betléma (Laupyho betlém).

Výbor se několikrát vyslovil i k některým aktuálním otázkám a vybídl městské zastupitele, 
aby se jimi zabývali. Bylo to např. v případě udělování čestného občanství a cen, v případě stavby 
rychlostní silnice Turnov – Jičín a další.

Členy spolku i veřejnost znovu upozorňujeme na informace o činnosti v našich skříňkách, o 
některých informuje i tisk, zvláště Pojizerské listy. Vítáme každou spolupráci, uvítáme i nové členy.

Výbor děkuje za spolupráci všem, kteří činnost spolku podpořili. Poděkování patří zvláště 
vedení městské knihovny za poskytování místnosti ke schůzím výboru, ředitelství hotelové školy a 
ředitelství  gymnázia  za  ochotné  propůjčení  místností  pro  přednášky,  pracovníkům  muzea  a 
penzionu v Žižkově ulici (kde jsme se mohli scházet v době oprav knihovny) a všem, kteří spolku 
pomohli v jeho činnosti.

DS
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Dne 3. prosince 2002 pořádal pražský Spolek rodáků a přátel Turnova besedu na Karlově 
náměstí v domě čp. 3. Bylo to setkání, jehož se pravidelně zúčastňujeme i my, turnovští. Tyto akce 
jim umožňuje syn Dr. Pravoslava Svobody v sále auditorské firmy, jemuž patří náš veliký dík.

Předseda MUDr. Vlast. Drbohlav uctil památku zemřelých minutou ticha. Především jsme 
vzpomněli osobnosti velkého filantropa Českého ráje B. Jana Horáčka, který zemřel 18. 10. 2002, 
aniž by se dočkal vyznamenání na pražském hradě od prezidenta republiky. Věděl však o tom a měl 
radost.  Václav Šolc vzpomněl  jeho obrovských dobrých skutků pro rodnou zemi  a  přiblížil  ho 
přítomným i jako člověka zásadového, moudrého a lidumila. Kolovaly fotografie z nadační kroniky. 
Vzpomněl též zesnulé turnovské rodačky paní Körberové, která přežila svých 101 let. 

Přednášku  měl  tentokrát  Jan  Prostředník  z  turnovského  muzea.  O  archeologických 
vykopávkách na Troskách, na turnovském náměstí a v bývalé Maškově zahradě, kde se chystal 
mecenáš B. J. Horáček vybudovat nádherné aquacentrum a sportoviště s hotelem.

Sál byl tentokrát plný, přednáška vysoce hodnotná, diapozitivy vrcholně zajímavé. Program 
doplnila i návštěva Ing. Jiřího Krause ze Švýcar, předsedy Spolku Svatopluka Čecha, který tlumočil 
pozdravy Čechů žijících ve Švýcarech a vyvíjejících bohatou kulturně společenskou činnost.

M. Š.
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Praemium Bohemiae 4. 12. 2002 na zámku Sychrově

V době adventní,  stejně  jako vloni,  4.  12.  02,  byla  velká  slavnost  na  zámku Sychrově. 
Udělovaly  se  ceny  Nadace  B.  Jana  Horáčka  Českému  ráji:  Praemium  Bohemiae.  Byly  78. 
narozeniny  zesnulého  českého  filantropa  B.  Jana  Horáčka.  Zatímco  většina  lidí  v  den  svých 
narozenin dary očekává, on z lásky k rodné zemi – i po své smrti! - rozdává. Slavnosti v obrazárně 
zámku se zúčastnily velké osobnosti z akademie věd, Karlovy univerzity, Kolegia rektorů a Učené 
společnosti z Prahy, Olomouce a Hradce Králové. Přítomni byli i starostové obcí, ředitelé škol a 
političtí  představitelé  měst,  též  rodiče  vyznamenaných  studentů.  Vyznamenáno  a  finančně 
odměněno bylo 23 studentů, kteří zvítězili v mezinárodních olympiádách. Za všechny poděkoval 
nejlepší z nich, Josef Cibulka, který obdržel zlatou medaili v oboru matematiky ve Velké Británii a 
Koreji.

Hlavní první velkou cenu, květ lotosu, vyrobený turnovskou šperkařskou školou a 1 milion 
Kč obdržel lékař endokrinolog – prof. MUDr. Vratislav Schreiber (1924) za objev v biomedicíně, 
mozkový hormon TRH, řídící činnost hypofysy. Jako člověka ho přiblížil přítomným MUDr. Cyril 
Höschl.  Hlavní  projev  přednesl  předseda  správní  rady  Nadace  B.  J.  H.  v  duchu  svého strýce, 
zakladatele  Nadace  –  Mgr.  František  Horáček.  Dále  promluvila  předsedkyně  AVČR  Helena 
Illnerová, prof. dr. František Švihel, prof. doc. Pavel Hobza, rektorka university v Olomouci prof. 
MUDr. Jana Mačáková a prof. ing. Boh. Vybíral z university Hradec Králové. Všichni zdůraznili 
význam vědy pro naši společnost, ocenili výsledky vědy, dosahované i v nepříznivých podmínkách 
a za malé popularizace.

Překrásnou adventní atmosféru navodila živě ryze česká hudba manželů Evy a Bohuslava 
Lédlových, velkých obětavých a nedoceněných umělců Českého ráje. Sklidili velký aplaus a mnohé 
oko zaslzelo při vzpomínce na velkého Čecha B. Jana Horáčka, který dal morální příklad všem, kdo 
by se měli a mohli připojit k velkému boji DOBRA se ZLEM ve světě.

M. Š.

Časopis Náš Turnov č. 25 – prosinec 2002, strana č. 20



Vážení přátelé, 

Spolek rodáků a přátel Turnova uvažuje o svolání sjezdu rodáků, který by se měl konat na 
konci května pravděpodobně ve dnech konání Turnovských staročeských trhů. Taková akce není 
jednoduchá – vyžaduje  pomoc mnoha lidí.  Prosíme všechny,  aby kontaktovali  výbor  SRPT na 
adresách uvedených v závěru článku.

Zvláště  bychom uvítali  poskytnutí  adres  rodáků,  kteří  žijí  mimo Turnov ať  už  v ČR či 
v zahraničí. Je pravděpodobné, že třídy absolventů škol (zvláště gymnázia) mají své svolavatele, 
kteří řadu adres znají. Rodáci žijící v zahraničí mají možná spojení mezi sebou a bylo by možné 
takové spojení využít k informaci.

Věříme, že tato výzva se setká s pochopením a že tedy s Vaší pomocí získáme do konce 
ledna  takové  podklady,  které  umožní  adresně  pozvat  co  největší  počet.  Za  hlavní  bod  sjezdu 
pokládáme neformální setkávání těch, kteří v Turnově vyrůstali a život je pak rozvál na všechny 
strany.

Kontaktní  adresy:  Vladimír  Drholec,  Komenského  770,  511  01  Turnov,  nebo  e-mail 
rodaci@centrum.cz.

Prosíme členy, aby na valné hromadě uhradili své členské příspěvky. Jak víte, příspěvky 
zůstávaly od vzniku spolku stejné – 30 Kč. Vzhledem k růstu nákladů na poštovné,  telefony a 
tiskařské služby ad., rozhodl výbor o podání návrhu na zvýšení minimálního příspěvku na 50 Kč.

Věříme, že se to setká s Vaším pochopením.

Krásnými kresbami obohatili  náš časopis opět naši členové ak. mal.  Jan Solovjev (věnoval kresbu kostela 
v Přáslavicích na titulní stranu a kresbu Hrubé Skály na str. 17), Zbyněk Suk je pak tvůrcem PF a Aleš Suk je autorem 
portrétu pana B. J. Horáčka.

Jistě naše čtenáře potěší, autorům moc děkujeme.
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P o z v á n k a

na výroční valnou hromadu
Spolku rodáků a přátel Turnova

Lázně Sedmihorky – sobota 25. ledna 2003 ve 14 hodin

Sál bude otevřen již od 12.00 hodin, možnost občerstvení

Doprava autobusy zajištěna

Trasa autobusu : Nádraží ČD, nádraží ČSAD, Karel IV., bývalá LUŠ, 
                                       U masny, Výšinka Granát

Odjezd :     11.30 hod, 13.00 hod od nádraží ČD
Zpět jedou autobusy od 17.00 hodin

T Ě Š Í M E  S E  N A VA Š I  N Á V Š T Ě V U

Výbor SRPT
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Příloha časopisu Náš Turnov,
věnovaná památce 

Jana Bohuslava Horáčka

Opustil nás, ale jeho dílo přečká další staletí

Uvedená  slova  nejsou  ničím 
nadneseným,  ničím  neskutečným,  ale 
nejčistší pravdou v souvislosti s tím, že 
nás  náhle  opustil  člověk  –  jeden 
z největších  dobromilů,  vlastenců  a 
obhájců  Českého  ráje  pan  J.  B. 
Horáček.  Nekrolog  smutečního 
oznámení nejlépe potvrzují slova „Kde 
domov můj“  a  pod  oznámením verše 
dodané paní Milenou Šolcovou „Tvoje 
zem“.

Je  to  těžká  rána  pro  širokou 
veřejnost,  pro  nás  pro  všechny,  ale 
žijeme  v přesvědčení,  že  jeho  dílo, 
které  po  sobě  zanechal  pro  další 
generace,  je  věčné.  Stačí  se  podívat 
kolem  sebe  v Turnově,  Rovensku, 
Hrubé  Skále,  Tatobitech  a  na  mnoha 
dalších  místech  našeho  Českého  ráje. 
Desítky  milionů  věnoval  na  opravy 
kostelů,  další  na  zvelebení  Turnova  a 
dalších  obcí,  domov  důchodců, 
nemocnice  a  podobně.  Jeho  nadace 
podporuje studenty v podobě Nobelovy 
ceny.

Jak rádi jsme každoročně čítali před Novým rokem ve skříňce rodáků a přátel Turnova jeho 
zdravice všem občanům nejen Turnova, ale celého Českého ráje. Kolik víry a síly, kolik nadějí 
v nich bylo vždy vyjádřeno. Sám pocházel z chudé rodiny, Němci jej věznili, ale nepokořili, zůstal 
věrným vlastencem a je příkladem pro další generace. Vlastní pílí a obětavostí dosáhl vysokých 
met.

To  všechno  krásné,  co  J.  B.  Horáček  pro  rozkvět  Českého  ráje  udělal,  nemá  srovnání 
s žádnou  jinou  osobností  a  přestože  mu  bylo  v měsíci  září  schváleno  čestné  občanství  města 
Turnova, je veliká škoda, že mu nebylo schváleno již v minulých letech. Nebo se snad někdo jiný 
více zasloužil o rozvoj města Turnova? Tuto otázku si i my dnes právem klademe.

Jsme  přesvědčeni  o  tom,  že  i  když  nás  dobromil  J.  B.  Horáček  opustil,  nikdy 
nezapomeneme, že jeho dílo, které nám zanechal, přečká další staletí.

Miloslav Podobský

Podobiznu B. J. Horáčka vytvořil Aleš Suk.
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Vzpomínka starosty

Byl jsem požádán, abych na konci volebního období zhodnotil  do časopisu rodáků naše 
čtyřleté úsilí. Těšil jsem se na psaní tohoto článku, ale osud života mi nakonec zadal jiné téma. Tou 
je moje osobní vzpomínka na pana Horáčka.

„Tady nějakej  Horáček,  tady  nějakej  Hejduk.“  Tak začínaly  naše  telefonické  rozhovory. 
Volali  jsme  si,  když  bylo  něco  opravdu  důležitého.  Z obou  stran  telefonu  pokaždé  vyzařovala 
zvláštní atmosféra. Z mé strany ohromná úcta a snaha o nalezení jakékoliv humorné příhody, abych 
odlehčil rozhovor. Zároveň jsem se vždy snažil o absolutní upřímnost. I na panu Horáčkovi bylo 
vidět,  že  si  jí  takoví  lidé  ohromně  váží,  protože  většina  lidí  neumí  jednat  s opravdu bohatým 
člověkem přímo.

Z jeho  strany  vyzařovala  maximální  slušnost.  Když  bylo  nejhůř,  tak  mi  říkal  trošku 
s humorem, ale zároveň vážně a svým způsobem i s nevyřčenou omluvou – „Máte si kde sednout? 
Tak si radši prosím Vás sedněte“ – a pak začal. Často bylo cítit v jeho hlase i nádech pokory – „Ke 
starostovi se přeci musím chovat uctivě.“ Byl opravdu velice hodný a slušný člověk. Zároveň byl 
svou osobností velice silný. Snažil se mi říkat o mých chybách, abych se zlepšil a většinou měl 
pravdu. Ale občas také překvapil až nečekanou paličatostí – „Ani mě nezkoušejte přemlouvat, už 
jsem se rozhodl. Řekněte Turnovákům, že jsem starej dědek a tohle je moje konečné stanovisko.“

Oceňoval jsem také jeho spravedlivost. Říkal – „Vy v Turnově jste největší, tak dostanete 
nejvíc, ale musím se postarat o všechny, kterým mohu ve svém rodném kraji pomoci.“ Snažil jsem 
se jej alespoň trochu v této správné vlastnosti podporovat a vštípit mu – často i proti našim nadějím 
– že nikdy nemá navyšovat slíbenou částku, a že každý obdarovaný by měl přispět svým dílem.

Znal jsem ho pět let. Po seznámení při jeho pevní – v té době absolutně nečekané – pomoci 
na obnově kašny na náměstí se na pár měsíců odmlčel s dovětkem, že se určitě ozve. Ozval se 
začátkem dubna 1999 s tím, že si četl můj článek o koupališti a kluzišti v Hlasech a ohlasech. Že o 
něm dlouho přemýšlel  a že se stal  záměr nového sportoviště v Turnově navždy jeho prioritním 
cílem podpory regionu. A také se mě upřímně optal, jestli má město ještě nějaké přání.

Když jsme pak byli mnohokrát spolu, nemluvilo se jenom o práci. Moc rád jsem poslouchal 
jeho názory a vzpomínky. Připadal mi svými životními vlastnostmi oproti jiným lidem, které často 
vidím okolo  sebe,  jako  oáza,  kam s nadějí  směřujeme.  Přímý  člověk  –  bez  závisti,  lhaní,  bez 
jakékoliv  přetvářky.  Člověk,  který  klade  důraz  na  zdánlivou  maličkost,  že  musí  za  každých 
okolností splnit slovo, jež našemu městu dal. O svojí neuvěřitelné až zázračné pomoci mluvil jako 
kdyby o nic nešlo, jako kdyby se jednalo o běžnou věc. Tuhle svoji přirozenost možná zákonitě 
doplňoval určitou plachostí. Nechtěl zviditelnění, oslavná setkání a představení v médiích. Ceny a 
výrazy díků chtěl přijímat, prý až bude něco dlouhodobě vidět. Stále měl pocit, že nám dává málo.

Dříve  jsme  se  často  připravovali  na  momenty,  které  jeho  peníze  musí  přinést.  Závist, 
pomluvy, desítky podvodníků a žadatelů o peníze na totální nesmysl, a na druhé straně nemožnost 
splnění oprávněných proseb. Na složitější situaci ve vzájemné komunikaci po založení potřebné 
Nadace, na velký houf zaručených vyznavačů jeho aktuálních názorů, stanovisek a myšlenek. Na to, 
jak bude jeho důvěřivá a upřímná povaha vystavena mnoha zkouškám. Magie peněz v kombinaci 
s maloměstským a vesnickým prostředím je neskutečně účinná. Jednou si vzpomínám, že jsme se 
dokonce smáli, jak už „to očekávané přišlo“ a jen jsme kroutili hlavami. Upřímně však přiznám, že 
mi často do smíchu nebylo. Naposledy při uměle vyvolané atmosféře o udělení opravdu čestného 
titulu občanství města Turnova.

Často  si  říkám,  jestli  mu  těch  několik  tvořivých,  ale  zároveň  hektických  a  pro  jeho 
organismus neúměrně zatěžujících let, kdy se vrátil na pomoc rodnému kraji, vůbec stálo za to. 
Jestli  by  nemohl  žít  třeba  ještě  dalších  deset  let  na  zaslouženém  odpočinku  v příjemném  a 
zamilovaném prostředí Kanárských ostrovů. Byla by to ta správná odměna za jeho neuvěřitelně 
tvořivý život, plný každodenního úsilí,  optimismu i  víry v lepší svět.  Potom si  ale odpovím, že 
nešlo jenom o těch pár let a peníze, které pomáhají potřebným. Šlo o myšlenku, o příklad ostatním a 
o jeho odkaz. Proto založil nadaci, aby po jeho odchodu pokračovala v načatém díle. Dovolím si 
nyní  vyjádřit  osobní  přesvědčení,  že  představitelé  Nadace  B.  Jana  Horáčka  Českému ráji  svoji 
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úlohu zvládnou a jeho odkaz i celoživotní myšlenky budou nadále naplňovat. Jeho neuvěřitelné 
dary dají i v budoucnu šanci našemu regionu a celé České republice.

Pan Horáček byl moje šťastná hvězda, člověk který mě osobně i celému městu stál čtyři 
roky stále po boku, aniž o tom věděl. Byl tím, který nám dával pracovní motivaci. Hledal jsem 
v něm jako  mnozí,  kdo  ho  znali,  svůj  vzor.  Bude  mně  osobně  a  věřím že  i  absolutní  většině 
Turnováků opravdu moc chybět.

Náš poslední rozhovor pár dní před smrtí byl o jeho chřipce, o tom jak je rád, že nakonec 
přijede, o předání ocenění na Pražském hradě a o ujednání, jak se v klidu sejdeme a všechno si 
řekneme. O tom, jak jsem se kouloval s manželkou prvním sněhem na Kozákově a kdyby tam byl 
s námi, tak že se z toho čerstvého povětří určitě uzdraví. Smál se, když jsem mu říkal, že bych se do 
něj určitě také trefil.

Až v Turnově postavíme náš společně vysněný areál, tak po něm tu symbolickou kouličku 
hodím. To panu Horáčkovi jménem nás všech slibuji.

Milan Hejduk

Pro svůj rodný kraj

Snad každý ví, kolik prostředků věnoval pan Ing. Bohuslav Jan Horáček na zvelebení svého 
rodného kraje, Českého ráje. A mnozí vyslovují podiv, proč to dělá. Je to těžko pochopitelné pro 
generaci, jejíž myšlení je pokřiveno dobou socialismu, kdy si každý mohl vydělat stěží na zajištění 
vlastní  existence  a  soukromá podpora  veřejně  prospěšných  prací  neexistovala.  Jestliže  se  však 
vcítíme do myšlení Ing. B. J. Horáčka, vytvářeného celým jeho životem, snadno pochopíme.

Narodil se v chudé chalupě na venkově. Když brzy zemřel otec a zanechal početnou rodinu, 
poznal život na venkově i  tvrdou práci z bezprostřední blízkosti.  Poznal  tak nejenom přírodu a 
krásnou krajinu, ale i život lidí a cenu práce a vzájemné pomoci. I další léta studií na střední škole 
v nedalekém Turnově a později vysokoškolské studium v Praze, na které si musel sám vydělávat, 
byla  pro  něho  dobou,  která  utvářela  jeho  duši.  Bylo  to  však  i  období  přátelství,  na  které  se 
nezapomíná.

Když poznal během studií na své kůži tvrdost a nesmyslnost totalitních režimů, rozhodl se 
emigrovat.  Po různém putování  v zahraničí  zakotvil  v Německu ve Stuttgartu.  Život  v emigraci 
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nebyl  lehký  a  musel  se  těžce  vypracovat.  Cizinec  bez  prostředků  a  zázemí  má  velmi  těžké 
postavení. Spoléhat musel jen na sebe. A tak houževnatě pracoval, rukama i hlavou.

Když jednou utrpěl při sportu úraz a byl poslán na rehabilitaci na Kanárské ostrovy, nepřišel 
tam jenom jako pacient, ale i jako přemýšlivý obchodník. Vystihl tamější možnosti mírného klimatu 
a zhodnotil možnosti vzrůstajícího turistického ruchu a tak se v něm zrodila myšlenka postavit tam 
na  dosud  nevyužitých  plážích  hotely.  Vsadil  tak  na  svůj  instinkt,  riskoval,  ale  vyhrál.  Turistů 
přibývalo a hotely prosperovaly.

Léta plynula, práce přibývalo a sil ubývalo. A tak prosperující hotely prodal. Zajistil rodinu a 
ještě uvažoval, co dál. A jak to ve vyšším věku bývá, přebíral své životní zkušenosti, vzpomínal na 
mládí a rozhodl se podpořit snaživé lidi a svůj rodný kraj.

Z počátku rozhodoval o podporách sám, ale brzy poznal, že požadavky jsou veliké a výběr 
nesnadný a navíc si uvědomoval, že ve svém věku nemůže zajišťovat dlouhodobé podpory. A proto 
se rozhodl zřídit nadaci a stanovit pravidla pro její činnost, tak jak to známe dnes.

Jde o značné a významné podpory, až to mnozí nechápou a tak často kladou otázku PROČ? 
Znám některé názory pana B. J. Horáčka, pokusím se odpovědět na některá proč.

Proč zřídil Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji a jakou má vlastně působnost? Nadace má 
územní omezení pro region Českého ráje a jeho nejbližší okolí s výjimkou části zvané Praemium 
Bohemiae,  která  má  udělovat  ceny  vynikajícím  vědcům,  umělcům  a  studentům  z  celé  České 
republiky za dosažené výsledky. Proč vlastní nadace působí v Českém ráji? Vyplývá to z již dříve 
uvedeného: Český ráj je rodný kraj B. Jana Horáčka a každý má citový vztah k místu, kde se narodil 
a  prožíval  své  mládí.  Proč ale  Praemium Bohemiae má působit  v celé  České  republice,  ne jen 
v Českém ráji? Zřizovatel nadace poznal ve svém životě význam vynikajících vědců a umělců pro 
rozvoj celé společnosti. Původní myšlenka B. Jana Horáčka byla dokonce ještě širší: chtěl by, aby 
jeho nadace působila v celé Evropě. Když však s námi konzultoval tuto svoji myšlenku, namítli 
jsme  mu,  že  v ostatní  Evropě  již  podobné  nadace  působí  a  navíc  v tak  velkém celku  se  jeho 
prostředky rozplynou bez větší účinnosti. Lepší bude, když své prostředky soustředí do menšího 
celku. Po zvážení tak učinil a tak máme nadaci v dnešní podobě.

Proč podporuje školy, vzdělání a vědu, když by to měla být věc státu? Dnešní zchudlý stát 
nemá dost prostředků. Navíc si B. J. Horáček uvědomil, že význam vzdělání je pro celou společnost 
obrovský a stát by stěží stačil ocenit významné úspěchy. Bez významných vědeckých a odborných 
úspěchů a vzdělání naše společnost nedosáhne vysoké životní úrovně.

Proč podporuje sport? Jde zejména o podporu sportu mládeže, aby vyrůstali jedinci zdraví a 
fyzicky připravení pro život, ale také aby byli zaujati sportem a odvrátili se od drog a nepříznivých 
činností.

Proč  podporuje  záchranu  a  obnovu  kulturních  a  přírodních  památek?  Jde  o  to,  aby  se 
zabránilo jejich nevratnému poškození nebo i zničení, neboť škody by byly nenahraditelné. Navíc 
jsou součástí naší krajiny a životního prostředí.

A jak  je  to  s podporou  občanů na  poli  sociálním a  humanitárním?  Na tomto  úseku již 
existuje dostatek institucí, které tuto podporu řeší. Jejich rozšíření by mohlo vést k znesnadnění 
kontroly a k případnému nespravedlivému posuzování z několika stran. I na tomto poli však nadace 
podporuje výstavbu domů pro seniory a osoby potřebné a financuje i pořízení některých přístrojů 
pro nemocnice.

Domnívám  se,  že  pan  Ing.  B.  J.  Horáček  zde  zanechal  dílo  a  prostředky,  které  svým 
významem a rozsahem převyšují na poli dobročinnosti všechno, co zde v současné době známe a je 
to dílo, které bude sloužit obecnému prospěchu po dlouhá léta. Svědčí  to o jeho velké lásce k lidem 
a rodné zemi a o hluboké moudrosti, kterou nabyl během svého nelehkého života.

Věřím, že jeho dílo bude dlouho sloužit k obecnému prospěchu, tak jak si vždycky přál, a že 
najde i u lidí patřičné ocenění.

Kéž by bylo více lidí s takovou mírou filantropie a pochopení pro lidi a rodný kraj.

JUDr. V. Šolc 
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HUDBA V TURNOVĚ XX. STOLETÍ

První  leden  1901,  začátek  20.  století,  zastihl  Turnov  v plném rozvoji  hudebního 
života  jak  profesionálního,  tak  amatérského.  Působili  zde  významní  varhaníci,  učitelé  i 
skladatelé, nebo sem zajížděli na odpočinek. Obrozenské spolky, vznikající v Turnově od 
pol. 19. století, byly povětšinou v plné tvořivé síle a neztratily dosud nadšení, se kterým 
byly zakládány. V umění to byla doba trochu překotná, kdy se vlastenecké nadšení přelévalo 
v očekávání nové, moderní doby 20. století.

Turnovská společnost znala již 40 let 
Zpěvácký  spolek,  v té  době  čítající  desítky 
činných  členů  a  ..  členů  přispívajících.  Na 
sklonku 19. stol., v březnu r. 1900, zemřel ve 
věku  51  let  učitel,  sbormistr,  archivář  a 
organizátor  hudebního  života  František 
Čepelík,  svými  pokračovateli  zmiňovaný 
jako  "předobrounký  Čepelík",  který  udal 
směr  činnosti  spolku  na  dlouhou  dobu 
dopředu.  Jako  nesmírně  vzdělaný  a 
inteligentní  člověk  si  totiž  uvědomil,  že 
nastala  doba,  kdy  je  společenská 
mnohostrannost  spolku  spíše  na  škodu a  je 
třeba  se  zaměřit  na  oblast  uměleckou,  tedy 
hudební.  Už  v  r.  1880  ve  výroční  zprávě 
spolku  píše:  "Usiluje  spolek  o  stanovisko 
umělecké  a  vlastenecké,  stává  se  faktorem 
kulturním a národním. Vzdal-li by se tohoto 
stanoviska, klesl by na spolek zábavní a jsa 
spolkem  toliko  zábavním,  neměl  by  jiného 
významu  než  lokálního".  A o  rok  později 
dodává: "Zjednati uznání pracím, které mají 
skutečně  hodnotu  uměleckou,  zůstane  vždy 
pěknou  úlohou  zpěváckých  spolků".  F. 
Čepelík  žil  v  době,  kdy  svá  díla  tvořili 
géniové  jako  Ant.  Dvořák,  B.  Smetana,  K. 
Bendl, Z. Fibich a s řadou z nich byl ve styku 

osobním či písemném. Repertoár sboru pak obohacoval i cizí klasikou (Beethoven, Mozart, 
Palestrina, Mendelson-Bartholdy) a nezapomíná ani na tvorbu místní.

Na přelomu století už stál v čele spolku i kůru (to ještě dříve) Josef Kuhn. V dubnu 
1901  řídil  slavnostní  koncert  ke  40.  výročí  sboru  a  l.  večer  A.  Dvořáka  k jeho  60. 
narozeninám. J. Kuhn byl učitelem hudby a ve městě se uplatnil jako opravdová osobnost v 
kostele za varhanami, jako sbormistr Zpěváckého spolku, organizátor koncertů, doprovazeč 
(doprovázel např. osmnáctiletého J. Kubelíka při koncertě v turnovské sokolovně). Sám také 
skládal duchovní i světskou hudbu (k našemu kraji patří sbory Pod Ještědem a Z Českého 
ráje),  skladby  komorní  a  klavírní.  Byl  přítelem A.  Gobla  i  Mistra  Ant.  Dvořáka,  J.  B. 
Foerster jej navštěvoval zde v Turnově.
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V období přelomu století  se v Turnově pěstovala i  komorní a orchestrální  hudba. 
První  stálý  orchestr  byl  ustaven v  r.  1872 jako hudební  odbor  Zpěváckého spolku pod 
vedením místního učitele Jaroslava Jarého.

V blízkých Jeníšovicích působil  jako ředitel školy a všestranný muzikant Kajetán 
Tichý, který zde založil Pěvecko - orchestrální sdružení Cyril, kde vychoval řadu zpěváků a 
hudebníků našeho kraje. Od r. 1923 působil v Turnově jako regenschori u sv. Františka. V 
téže době založil původně učitelský orchestr, pozdější Orchestrální sdružení, v němž hráli 
amatéři ze širokého okolí. Orchestr pod vedením K. Tichého dosáhl velmi dobré úrovně 
K.Tichý  věnoval  hudbě  celý  život,  komponoval  církevní  i  světské  skladby.  Zemřel  o 
Velikonocích v r. l937 na kůru s taktovkou v ruce.

Do r. 1916 existoval také Orchestr studentstva turnovského, který dirigoval J. Vorel a 
K. Knop. Komorní hudba byla pěstována zpočátku hlavně soukromě, domácí produkcí duet, 
trií či kvartetů, byť dobré úrovně. Veřejně začali milovníci této hudby vystupovat až od 40. 
let, o tom bude ještě řeč.

První  léta  nového  století  se  konala  řada  koncertů  ať  místních  spolků  či 
profesionálních umělců, účinkovala zde řada hostů.  20. 4.  1902 v Turnově poprvé hrála 
Česká filharmonie, v té době osmiletá, s dirigentem L. V. Čelanským. V témže roce u nás 
také koncertovala turnovská rodačka, od r. 1900 členka ND Amálie Bobková-Votrubová, 
která patřila v té době nejoblíbenějším pěvkyním zejména českého repertoáru (říkalo se jí 
Skřivánek Smetanových oper).

Přelom  století  také  znamenal  styky  s  řadou  skladatelů,  zejména  s  Antonínem 
Dvořákem.  Po  jeho  smrti  1.  5.  1904  se  sešla  valná  hromada  Zpěváckého  spolku  a  se 
souhlasem pozůstalých přijala nové jméno - Zpěvácký spolek A. Dvořák.

Rozvíjející  se  kulturní  život  města  byl  pochopitelně  zasažen  l.světovou  válkou. 
Společenská  aktivita  byla  zastavena,  místní  spolky  přetrvávaly  většinou  jen  v  činnosti 
výboru,  na  dlouhou dobu zůstávaly  stopy  po  osobních  tragédiích.  Na  sklonku války,  v 
březnu 1918 byl první vlaštovkou koncert E. Buriana, jehož pořadatelem byl důstojnický 
sbor v Turnově. 

Novým a opět  překotným impulzem k obnovení kulturního života bylo vyhlášení 
samostatného Československa. Během listopadu 1918 byla postupně obnovována činnost 
spolků, nejprve na starém známém vlasteneckém základě. 1. 5. 1919 se konala slavnost se 
zasazením  Lípy  svobody,  v  sokolovně  zpíval  sbor  Dvořák  poprvé  státní  hymnu  nové 
republiky. 20. a 30. léta znamenají rozmach hudebního dění už s trochu jiným uměleckým 
záměrem - vlastenecký zápas vyvrcholil  ustavením samostatné republiky, nastalo období 
sžívání se a prolínání amatérské a profesionální hudební produkce, došlo vlastně na slova F. 
Čepelíka. I tato doba však má své výrazné osobnosti. Ve vedení Zpěváckého spolku Dvořák 
se střídají J. Kuhn, Karel Drbohlav a Jos. Heyduk, chrámovou hudbu provozuje K.Tichý a 
poté Karel Knop, turnovský rodák a vedoucí osobnost studentské kapely z r. 1916. Později 
byl  sbormistrem  kapelníkem  a  učitelem  hudby  v  řadě  míst  (Zbiroh,  Žirovnice,  Česká 
Skalice). Po návratu do Turnova v r. 1938 nastoupil jako regenschori. Provedl zde mnoho 
náročných  skladeb  Rybových,  Fibichových,  Mozartových...  Zval  do  Turnova  i  známé 
profesionály,  např.  houslistu  Karle  Strožeho,  také  rodáka  z  Pelešan.  Spolupracoval  i  s 
místními umělci, pro divadelní ochotníky skládal scénickou hudbu (celkem ke 40 kusům). 
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Věnoval se ale i duchovní tvorbě, skladbám pro sólový zpěv a sbor. Později vyučoval hudbu 
na turnovském gymnáziu, kde založil studentský sbor a orchestr. Svou mnohostranností byl 
opravdovým tmelem turnovské kultury konce 30. a 40. let.

Do  doby  první  republiky  také  spadá  začátek  působení  významného  houslaře  a 
muzikanta vůbec Františka Xavera Drozena, rodáka z Tatobit. Od r. 1925 působil v Turnově. 
Za svůj život vytvořil více než 700 nástrojů - housle, violy i violoncella, na něž se dodnes 
hraje  v  ND,  v  České  filharmonii,  Čajkovského  konzervatoři,  na  jeho  housle  hrál  D. 
Oistrach, v závěru své kariéry i J. Kubelík. Kubelíkovy stradivárky v r. 1928 opravoval také 
Drozen. Je neuvěřitelné, že měl ještě čas se hudbě věnovat aktivně, ať už se studenty nebo v 
amatérských komorních souborech, jejichž zlatá éra v Turnově nastala ve 40. a 50. letech, o 
tom bude ještě řeč.

Celoživotním přítelem F. X. Drozena byl ředitel LŠU v Turnově Ferdinand Klein, 
jeden z  nejlepších  znalců  houslové  školy  prof.  O.  Ševčíka.  Klein  se  zasloužil  o  rozvoj 
hudebního života v Turnově i jako člen a dirigent Orchestrálního sdružení.
Další zajímavou postavou hudebního života města ve 30. letech je František Jiroš. Vyučil se 
sice zlatníkem, ale jako výborný violoncellista hrál v Trnkově divadelní společnosti, pak v 
Zemském divadle v Brně. Když se přiženil do Turnova, zůstal u hudby nadobro jako učitel. 
Byl  také  varhaníkem a  sbormistrem dělnického  spolku  Beseda.  Po  jeho  zániku  se  stal 
členem Dvořáka, kde založil a řídil Francouzský orchestr Zpěv. spolku A. Dvořák. Krom 
toho  spolupracoval  s  divadelním  spolkem  A.  Marek,  s nímž  nastudoval  20  klasických 
operet. U Jirošů býval také letním hostem skladatel Iša Krejčí, který píše: "V Turnově jsem 
složil začátek klarinetové sonáty a píseň Vápenice. Hrát jsem chodíval k tetě Folprechtové, 
přes  kterou  jsem  příbuzný  se  Z.  Folprechtem."  Dodám  ještě,  že  složil  také  melodram 
Židovský hřbitov na slova J. Knoba.

Právě  zmíněný  Zdeněk  Folprecht  je  rovněž  turnovským  rodákem  a  hudebníkem, 
zejména skladatelem a dirigentem. Ve 30. letech, o nichž hovoříme, působil v Bratislavě ve 
Slovenském ND, později v ND v Praze. Na Turnov ale nezanevřel, zajížděl sem a věnoval 
Turnovu i některé skladby, např. Turnovskou znělku pro 7 dechů, ženský sbor Mysliveček 
pro ZSAD či cyklus písní Z Českého ráje.

Zásadním způsobem ovlivnily kulturní život Turnovská návštěvy hudebního velikána 
Josefa Bohuslava Foerstra. Foerster pobýval už jako student u svého prastrýce na Malém 
Rohozci. Prožil tady i první lásku k Hedvičce, dceři svého hostitele. Její svatba (s jiným), a 
bohužel rok nato její předčasná smrt vyvolávaly v mladém skladateli bohatou inspiraci a 
souznění s texty J. V. Sládka, jichž většinu zhudebnil. Také příroda a historie Českého ráje 
byla Foerstrovi celoživotní inspirací. Avšak nezůstal nic dlužen. Kromě světoznámého sboru 
Polní  cestou  o  němž  jen  znalci  vědí,  že  vznikl  ze  zdejších  podnětů,  složil  díla  přímo 
"českorajská"  -  orchestrální  prvotinu  V horách,  Osenickou  svitu  (v  Osenicích  byl  jeho 
dědeček Antonín kantorem), Jičínskou svitu. Se svojí manželkou Bertou Lautererovou trávil 
na Valdštejně prázdniny. Cituji z Foerstrova Poutníka: "V chudobné hospodské světničce u 
Čihulků s vyhlídkou na ametystový Kozákov a smavou zahradu Turnovska" tvořil v r. 1928 
oratorium sv. Václav. O rok později bohužel i Pátou symfonii, nejtragičtější dílo jako tryznu 
za nadaného syna Alfréda. Vznikaly tu však i skladby veselejší, např. Malá svita pro dvoje 
housle  pro  Janičku  Kolářovou  ze  Svijan,  Balada  horská  na  slova  J.  Nerudy  a  sbory 
věnované ZSAD - ženský sbor Vraný koník a smíšený Na Valdštýně na slova turnovské 
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básnířky  a  malířky  M.  V.  Ježkové.  Později  tu  pobýval  i  se  svojí  druhou  ženou  Olgou 
Hilkenovou, rozenou Dostálovou. Krom hudební a literární inspirace nacházel tu všestranný 
umělec Foerster také inspiraci výtvarnou - namaloval tu jednu z prvních olejomaleb - Ještěd 
- a poté mnoho dalších. Stýkal se s řadou turnovských hudebních osobností - J. Kuhnem, 
představeným, františkánského kláštera Janem Štikarem, Karlem Štikou starším i mladším, 
což byl zakladatel Valdštejnské společnosti,  tj.  pěveckého kvarteta,  se členy Dvořáka. K 
110. výročí narození J. B. Foerstra byla na Valdštejně odhalena pamětní deska.

To jsme ale hodně předběhli. 30. léta jsou významná ještě v jiném odvětví, a sice v 
hudbě dechové. V Turnově působila známá kapela p. Dražila už od r. 1898, dále tu byla 
městská  kapela  a  kapela  p.  Lubiny.  V r.  1932  společně  uspořádaly  koncert  spojených 
dechových kapel Turnovska. K. Tichý na to vzpomíná, že "dobyli Turnov, jako se dobývalo 
Jericho". Od r. 1931 také působil v Turnově jako učitel a kapelník Karel Kos, který prošel 
zajímavým vývojem. Po studiích na vojenské hudební škole v Praze působil ve vojenských 
kapelách, mimo jiné ve Vídni, poté 20 let vedl cirkusové kapely.

Jak jsem už předeslala, historicky pohnutá doba 40. a 50. let byla pro turnovský hudební 
život paradoxně érou velmi úspěšnou.  V plné síle  se tu projevila  řada muzikantských a 
organizátorských osobností. Vzniklo Turnovské klavírní trio (F. X. Drozen - housle, Z. Juna 
- violoncello, J. Hauft - klavír) a Turnovské kvarteto ( F. Zemek, F. Žídek - housle, F. X. 
Drozen - viola a Z. Juna - violoncello). Kvarteto trvalo 4 roky a dosáhlo jako amatérský 
soubor vynikajících výsledků. Zaniklo až odchodem Z. Juny. Na první Turnovské hudební 
středě  hrálo  Dvořákův  Kvartet  As  dur.  Primarius  kvarteta  František  Zemek  byl  vůbec 
významnou postavou hudebního života ve městě.  Kromě učitelské praxe v Lomnici  nad 
Pop., kde také řídil sbor Bořivoj, a houslové hry byl sbormistrem mužského sboru ZSAD, 
skladatelem a upravovatelem lidových písní, dirigentem Orchestrálního sdružení. Jako první 
také zhudebnil Šrámkovo Heslo.

Prof. dr. František Žídek, doktor hudebních věd, spisovatel a výborný houslista, sice 
pocházel z Ostravy, avšak v r. 1941 přisel do Turnova vyučovat na gymnázium a okamžitě 
se  zapojil  do  zdejšího  dění.  S  řadou pěvců a  muzikantů  znovu vytvořil  odbor  komorní 
hudby při ZSAD a s tím spojené konání tzv. Turnovských hudebních střed. Byly to večery 
pro  činné  i  přispívající  členy  Dvořáka.  Prof.  Žídek  vedl  především  hudební  stránku 
koncertů,
organizace se ujal prof. Jan Choura. 1. THS se konala 15. 4. 1942 v hotelu Karel IV. a 
zahájil  ji  prof.Žídek s J.  Hauftem přednesením Dvořákovy Sonatiny E dur pro housle a 
klavír.  Vznikla tradice pravidelných koncertů,  nejprve THS, později THV, které se staly 
významnou složkou kulturního života města. Během války se uskutečnilo 7 koncertů, 27. 3. 
1943 byl hostem sbor Pražských učitelů, který měl ve svém programu známou Zvonařovu 
píseň Vlastenské hory s refrénem Čechy krásné, Čechy mé a obecenstvo ji vyslechlo vstoje. 
Poté byly večery zakázány. K obnovení došlo bezprostředně po osvobození. První, tedy 8. 
THS se konala už 8. 6. 1945 a účinkoval ZSAD a B. Blachut.

Vraťme se ale ještě na pár slov k iniciátorům tohoto cyklu. Akademický malíř Jan 
Choura měl po celý život  dvě lásky – hudbu a malířství,  kterým věnoval své nevšední 
schopnosti.  Do  Turnova  přišel  v  r.  1937  jako  331etý  vyučovat  výtvarnou  výchovu  na 
gymnázium a šperkařskou školu. Brzy se stal členem ZSAD, kde pracoval ve výboru a, jak 
již bylo řečeno, stal se hybnou silou při organizování THS. Jeho zásluhou vystupovali v 
Turnově naši i světoví sólisté a město se zařadilo mezi nejhudebnější v republice. Hrál tu 
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Američan R. Odnoposoff, houslista L. Kogan, M. Rostropovič, opět Česká filharmonie s 
dirigenty J.  Krombholcem, K. Ančerlem a V. Neumannem, pěvci ND M. Podvalová, B. 
Blachut,  E.  Haken,  M.  Krásová,  M.  Tauberová,  Smetanovo  kvarteto  a  mnoho  dalších. 
Plných 20 let stál v čele komorního odboru ZSAD. V r. 1947 se ujal návrhu B. Finkeho 
zasadit na Sychrově pamětní desku Mistra A. Dvořáka, což se podařilo při oslavách 90. 
výročí trvání ZSAD a 110. výročí narození A. Dvořáka, l.  ročník Dvořákova Turnova a 
Sychrova se konal 16.-18. 6. 1951 opět za účasti České filharmonie, Českého tria, sólistů 
ND ... Prof. Choura dokázal nadchnout pro tento festival veškeré členy ZSAD, kteří kromě 
pěveckých vystoupení  nosili  lavice  pro obecenstvo,  ba  i  stavěli  pódium,  bylo  zapotřebí 
propagace,  pořadatelské  služby  atd.  Prvních  12  ročníků,  řízených  prof.  Chourou, 
navštěvovalo 3-8 tisíc diváků. Na pořadu byly opery i oratoria, hudba komorní, symfonická, 
vokální.  V r.  1961 prof.  Choura svou organizační činnost přerušil,  i  když zůstal  členem 
Dvořáka. Byl již nemocen. V r. 1973 se odstěhoval do Klatov, kde téhož roku zemřel.

Prof.  Žídek  poté  převzal  iniciativu  na  obnovení  THS,  nyní  už  THV,  což  se  mu 
podařilo v r. 1966, kdy byl při Kulturním osvětovém středisku v Turnově zřízen Kruh přátel 
hudby. První, tedy 162. THV se konal 4. března 66 a účinkoval na něm soubor Orchestra 
puellarum Pragensis.  Průvodní slova prof.  Žídka s výstižným výkladem skladeb se staly 
pověstnými. Uveřejňoval i  kritické a propagační články. Jako hudební vědec napsal dílo 
Čeští houslisté tří staletí (od 18. do 20. stol.). Byl zaníceným houslistou. Protože zemřel v r. 
92,  tedy poměrně nedávno,  mnozí se možná právě v duchu přiznáváte,  jak jste  na jeho 
hodinách žadonili "Pane profesore, zahrajte nám". A pan profesor přinesl housle a výuka se 
odkládala. Muzika nikoli.

Už jsem se  zmínila  o  třetí  významné postavě poválečného kulturního dění,  která 
ovlivnila  turnovskou  kulturu  na  desítky  let.  Tou  je  Bohuslav  Finke.  Narodil  se  v 
Hrachovicích u Turnova a do Turnova se vrátil po studiích a venkovské praxi v r. 1921. 
Vyučoval matematiku, ale hlavní pozornost věnoval hodinám zpěvu a hudební výchovy. Od 
svého  návratu  do  Turnova  byl  činným  členem  Dvořáka,  o  20  let  později  (v  r.  1941) 
nástupcem sbormistra J. Kuhna, jehož si velmi vážil. Se sborem nacvičil a veřejně provedl 
neuvěřitelnou řadu zajímavých představení včetně Dvořákova Stabat mater se sólisty z ND, 
přes naši i světovou klasiku a lidové písně až po Tylovu a Škroupovu Fidlovačku, kterou 
provedl ve spolupráci s turnovskými ochotníky v r. 55. Vedle prof. Choury a prof. Žídka se 
věnoval organizační práci při koncertech v Turnově i oslavách A. Dvořáka na Sychrově či J. 
B. Foerstra na Valdštejně. Další významnou složkou jeho díla jsou písemné práce většinou 
dokumentárního charakteru – celkem 19 esejů, kronik, vzpomínek a přednášek. B. Finke byl 
pečlivým archivářem i citlivým pozorovatelem, takže jeho texty mají cenu i na vědecké 
úrovni. Ještě v 70 letech, tedy skoro osmdesátiletý, se znovu ujal taktovky, aby překlenul 
problémové období a udržel více než stoletou tradici ZSAD. Nesmíme zapomenout ani na 
jeho lásku k přírodě a turistice, mnozí z vás ho pamatují, jak ještě devadesátiletý kráčel na 
Valdštejn. Svou činností se řadí ke generacím pravých kantorů muzikantů.

V následujících třech desítkách let byla vlastně veškerá kultura ve městě soustředěna 
do  Kulturního  osvětového  střediska,  Jednotného  klubu  pracujících  atd.  Přesto,  kromě 
zmíněného nesporného rozkvětu klasické hudby, se pěstovala i hudba taneční a dechová, od 
70.  let  se přidává i  obliba country (dodnes fungující  skupina Dostavník je  z  r.  1976) a 
swingu (výborná kapela Big Band).
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Veřejně začíná také vystupovat Lidová škola umění (zal. r. 1946). V současné době 
pořádá koncerty učitelů, a žáků, na škole působí dva orchestry - dechový a symfonický, 
smyčcové  kvarteto  a  Dětský  pěvecký  sbor  Carmína  s  přípravnými  sbory  Karmínek  a 
Turnováček. Mezi bývalé žáky, kteří se s úspěchem věnují hudbě profesionálně, patří např. 
pěvkyně  M.  Machotková  a  Vlasta  Černá,  členky  ND,  houslistka  J.  Adamusová-Šedivá, 
první  flétnista  Symfonického  orchestru  FOK  V.  Michálek  či  Ing.  Jaroslav  Šolc,  člen 
pražského Barok jazz kvintetu. Řada bývalých žáků také vyučuje na ZUS či konzervatořích, 
např. klavírista, dirigent a skladatel Milan Dlouhý, ředitel teplické konzervatoře, nebo J. 
Holubec, klavírista a pedagog hudební katedry v Ústí n. Labem.

Veškerá  hudební  produkce  ve  městě  se  začíná  rozhojňovat  co  do  stylů  i  počtu 
pořádaných akcí a potřebovali bychom další hodinu na její zdokumentování.

Vraťme se tedy ke klasice.  Tady je  nutné pokračovat  aspoň zmínkou o Antonínu 
Krejčíkovi, který byl prvním předsedou KPH v Turnově, a to až do r. 75, kdy onemocněl. Po 
studiích a zkušené v cizině se vrátil převzít v Turnově knihkupectví. Stal se členem ZSAD a 
postupně svědomitým a  vytrvalým organizátorem.  Přátelé  na  něho v kronice  vzpomínají 
jako na hudebního nadšence, výborného organizátora a člověka. Pomyslné žezlo KPH po 
něm na osm let převzal dosavadní jednatel Ladislav Kovář. Častí hosté THV dirigent P. 
Charvát a sólisté ND jim. oběma zaveršovali do kroniky THV: 

"Zdejší partě řemesníků.
(Křejčí, Kovář) mnoho díků
vzkazují za pořádání
všichni pánové a paní" (227. THV - 8. 9. 74)

V Turnově vystupuje opět  Česká filharmonie,  japonská houslistka S.  Ishikava,  V. 
Hudeček,  chilský klavírista  R.  Bravo ...,  hlavní  náplní  THV však je  kvalitní  komorní  a 
vokální hudba.V r. 1982 se ujal vedení KPH Karel Knop, učitel a školský inspektor, syn 
regenchoriho K. Knopa ze 40. let, a dělal tuto práci s moudrostí a nadhledem až do své smrti 
na  jaře  1998,  tedy 16 let.  Uváděl  v  Turnově také různé novinky,  např.  marimbové trio 
několik let před tím, než ho nabízel Progokoncert, saxofonové kvarteto a mnoho dalších. S 
řadou umělců i hudebních vědců osobně spolupracoval. Také o dějinách turnovské hudby 
shromáždil  spoustu  vzácných  materiálů,  kronikářsky  zachytil  půlstoletí  PSAD,  napsal 
několik  brožur,  pořádal  přednášky.  Řadu  desetiletí  zpíval  ve  Dvořáku,  16  let  byl  jeho 
jednatelem. V této době se sice hudba ve městě ještě více "rozdrobila", zejména v 90. letech 
po  politickém  uvolnění  vznikla  celá  škála  amatérských  kapel  od  rocku  a  jazzu  až  po 
obnovení Orchestrálního sdružení v r. 94, obohatilo se žánrové obsazení profesionálních 
koncertů, avšak začali ubývat diváci. Zároveň se kultura dostala do fáze, kdy je ekonomika 
její  běžnou součástí.  Je  dobře,  že  tímto  složitým obdobím převedla  THV právě  taková 
osobnost, jakou byl K. Knop.

Ještě se musím zmínit o dění v Pěveckém sboru A. Dvořák v 80. a 90. letech. V r. 
1987  se  jeden  z  dirigentů  Vítězslav  Čapek  osamostatnil  a  založil  sbor  trochu  jiného 
zaměření s názvem Musica fortuna, který má dnes asi 40 členů. V čele Dvořáka zůstala 
Zdena Chmelíková, jíž vděčí sbor za převedení do lepších časů už podvakrát, a dirigování se 
ujal i výborný basista Miloš Vonička. Tato práce trvala 10 let a sbor kromě řady koncertů na 
Turnovsku uspořádal i zájezdy mimo region (Spreewaldské slavnosti, holandský Reeuwijk, 
Kalikův hudební podzim v Zábřehu atd.) . Nyní sbor řídí učitel ZUŠ a všestranný muzikant 
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Bohuslav Lédl. Při této příležitosti se Dvořák spojil se samostatným chrámovým sborem 
(jehož členy byli převážně také dvořákovci). Tím byl uzavřen kruh, v němž se po celé století 
prolínala duchovní a klasické hudba.

Tradice  hudebních  festivalů  Dvořákův  Turnov  a  Sychrov  zůstala  nepřerušena  od 
založení  v  r.  1951,  avšak  zřejmě  i  vlivem střídání  pořadatelů,  když  Sychrov  připadl  k 
liberecké správní oblasti, ubývali diváci. Dalšího pořádání DTS se ujímá v letošním roce 
založený Spolek přátel hudebního festivalu DTS a festival by měl být oživen také hudební 
dílnou.

Není možné v tuto chvíli jmenovat všechny, kteří se svědomitě a s láskou věnovali 
hudebnímu životu našeho města ve všech jeho podobách. Vždyť každý, kdo vezme do ruky 
hudební  nástroj,  zazpívá  nebo  si  jde  poslechnout  koncert  za  účelem  potěšit  sebe
nebo  ostatní,  přispívá  k  tomu,  aby  se  hudba  neuzavřela  jen  do  technicky  dokonalých 
nahrávek, ale aby žila mezi lidmi.

Jana Zajícová

THS Turnovské hudební středy

THV Turnovské hudební večery

ZSAD (PSAD) Zpěvácký spolek Ant. Dvořáka

ZUŠ Základní umělecká škola

KPH Klub přátel hudby
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