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Významné životní jubileum Ludmily Matoušové

S životem našeho města je 
víc  jak  půlstoletí  spjata 
akademická  malířka  Ludmila 
Matoušová.  Tato  skromná, 
usměvavá,  milá  paní,  kterou 
můžete  potkat  na  turnovských 
ulicích, aniž leckdo z vás tuší, že 
jde  o  výtvarnou  umělkyni,  se 
narodila  9.  října  1924  v 
Pardubicích.  Vztah  k  umění  si 
přinesla  už  v  rodových genech. 
(Její teta, matčina sestra Ludmila 
Macešková,  známá později  pod 
uměleckým  pseudonymem  Jan 
Kameník,  studovala  na 
výtvarných  školách  a  působila 
jako  ilustrátorka  a  publicistka 
v časopisech  Červen,  Pražanka, 
Módní  revue,  Lípa,  List  paní  a 
dívek  ad.  Proslula  však  od 
čtyřicátých  let  minulého  století 
jako  básnířka  a  esejistka 
esteticky  podmanivých  a 

filozoficky hlubokých skladeb mystického zaměření,  které  patří  k vrcholům české 
spirituální tvorby 20. století - např. Pubertální Henoch, Mystické deníky. Zápisky v 
noci.) 

Ludmila  Schücková,  jak  se  budoucí  umělkyně  jmenovala  dívčím  jménem, 
rozvíjela svůj  výtvarný talent na Státní grafické škole a na Uměleckoprůmyslové 
škole  v Praze,  kde  byl  jejím vedoucím pedagogem profesor  Karel  Svolinský.  Na 
UMPRUM poznala spolužáka z Fillovy speciálky Dalibora Matouše, za něhož se v r. 
1949,  kdy též  absolvovala školu,  provdala a natrvalo s ním spojila svůj životní  i 
umělecký osud.

V r. 1953 se oba manželé přestěhovali do Turnova, kde v prostředí Českého 
ráje  nalezli  i  uměleckou  inspiraci.  Ludmile  k její  výtvarné  činnosti  zanedlouho 
přibyly i mateřské povinnosti. Tři děti – Štěpán, Milada a Vlasta vyrůstaly v tvořivém 
prostředí,  což  zúročily  ve  svém  dospělém  životě.  Štěpán  v  amatérské  umělecké 
fotografii, Milada v insitní tvorbě tkaných závěsných obrazů, oceňované odbornou 
veřejností  a  Vlasta  v  profesionálně  dokonalé  a  mezinárodně  uznávané  grafické  a 
ilustrátorské tvorbě.

Nelehké podmínky života profesionálních umělců v padesátých letech, starosti 
o početnou rodinu, navíc ztížené náročnou péčí o mentálně postiženou dceru Miladu, 
neumožňovaly  Ludmile  Matoušové  v  té  době  plně  se  věnovat  výtvarné  práci. 
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Neznamenalo  to  ovšem,  že  by  malířka  na  profesionální  tvorbu  rezignovala.  Její 
výsledky  se  postupně  objevují  zprvu  na  skupinových  a  později  i  samostatných 
výstavách v krajských městech Liberci a Hradci Králové i v Praze.

Těžiště její umělecké tvorby spočívá v malbě, grafice a ilustrátorské činnosti. 
V malbě se věnuje zejména zátiším a krajinářským kompozicím, převážně v technice 
akvarelu. Zvláště její kytice vynikají námětovou a tvarovou bohatostí a harmonickou 
barevnou jemností. V kreslířském základu těchto obrazů je zřetelný vliv Svolinského 
školy. I v obsahově rozmanitých grafikách (zvláště si oblíbila linoryt) vstupují do 
jejího  díla  vedle  námětů  rostlinných  a  krajinných  myšlenkově  závažné  figurální 
motivy.  Zažitá  zkušenost  ženy–matky  a  symbolu  rodinného  pouta  –  dominuje 
v cyklech Dětské hry a Matka a dítě i v dalších volných grafických listech, které byly 
odměněny  i  v celostátních  soutěžích  a  prezentovány  na  domácích  i  zahraničních 
výstavách  v letech  šedesátých  a  sedmdesátých  (např.  v přehlídce  československé 
grafiky v Jugoslávii a Řecku – 1964,  československého skla a grafiky na Kanárských 
ostrovech - 1966, grafickém trienále v Chebu  - 1968, na pražských výstavách Umění 
bojující - 1976, Výtvarní umělci k Mezinárodnímu dni žen - 1976, na níž získala Čestné 
uznání ministra kultury ČSR, Výtvarní umělci dětem – 1979). V rodinných a mateřských 
tématech se zračí malířčina  osobnostní něha, její osudová starostlivost i citlivá péče o 
nejbližší bytosti.

Důvěrná znalost dětského světa a vztah ke krkonošské krajině, která je blízká jejímu 
srdci, se projevuje i v její nepříliš rozsáhlé ilustrátorské tvorbě: doprovodu knihy Ignáta 
Hermanna Tobiáškův štědrý den, vydané Státním nakladatelstvím dětské knihy v Praze, a 
krajového  vyprávění  Jaromíra  Horáčka  Nic  kalýho  zpod  Žalýho,  z produkce 
Severočeského  nakladatelství  v Liberci.  Ilustrační  oblast  její  tvorby  doplňují  i 
naukové a popularizátorské ilustrace knih Státního pedagogického nakladatelství a 
Zdravotnického nakladatelství.

Málo známou činností Ludmily Matoušové, která dosud nebyla prezentována 
veřejně, je i její práce řezbářská, které se věnuje v posledních 20 letech. Kouzelné 
jsou její betlémy s rodinnými a krajovými motivy, jež postupně rostly sedm let.

Z významnějších výstav, které představily její tvorbu, sluší připomenout samo
statné výstavy v libereckém Díle (1966,1987), semilském muzeu (1970) a v Muzeu 
K.  Světlé  v  Českém  Dubu  (1981).  V  pražské  Galerii  Vincence  Kramáře  se 
prezentovala na pozoruhodné výstavě Pět malířů z Turnova (1989), v Jilemnici a v 
Liberci pak na rodinné kolekci Matoušovi (1992,1993).

Naše město vystavilo tvorbu umělkyně, kromě menších prodejných prezentací, 
pouze  dvakrát  (1976,  1984).  Příští  rok,  který  bude  okrouhlým životním jubileem 
Dalibora a Vlasty Matoušových, by si rozhodné zasloužil reprezentativní rodinnou 
výstavu Matoušových.  Bylo by to mj.  i  výrazem úcty k letos jubilující  umělkyni, 
která  svým  nezastupitelným  tvůrčím  i  osobnostním  podílem  přispěla  k tvůrčímu 
rozvoji svých nejbližších.

PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc.
Reprodukce na titulní stránce: Ludmila Matoušová: Kytice
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Městské sady v Turnově
Malé jubileum velkého díla.

     Začalo  to  před  125  lety.  Cesta  od  Konělup k městskému  lesu 
Farářství,  vedoucí  podél  Malé  Jizery,  navazující  pak  na  cestu  přes  Dolánky 
k Bukovině, byla ve velmi špatném stavu. Okrašlovací spolek požádal městskou radu 
o příspěvek na obnovu a zpevnění této komunikace a o souhlas k zalesnění obecních 
nevyužívaných  pozemků  nad  Farářstvím,  kde  se  jen  příležitostně  těžil  nekvalitní 
stavební  kámen.  Tato  lokalita  byla  nejvhodnějším  místem  pro  krátké  nedělní 
vycházky a odpočinek Turnovanů. Okrašlovací spolek vlastním nákladem zřizoval 
pohodlné lesní cesty, instaloval lavičky a upravil  pramen Boží vody. V roce 1885 
svěřila  obec  okrašlovacímu  spolku  další  parcely,  včetně  tzv.  Harfy,  pozemku 
navazujícího  na  areál  kasáren,  pro  jejichž  stavbu  se  Turnov  nedávno  rozhodl. 
Výraznými osobnostmi okrašlovacího spolku byli  v té době pánové Václav Rýva, 
ředitel škol, a František Jappl, rada zemského soudu.
     Konec  osmdesátých  let  19.  století  byl  poznamenám nebývalým technickým 
pokrokem, rozvojem podnikání, navazováním obchodních styků s cizinou, ale také 
výraznou  vlnou  vlastenectví,  vyvolanou  a  podporovanou  literárními  osobnostmi, 
historiky a  malíři,  rozvojem českého tisku,  ideály sokolstva a  svérázným hnutím. 
Válčilo se jen ve vzpomínkách veteránů a na večírcích stolních společností. Kasárna 
zvýšila  prestiž  města;  armáda  dala  místním  podnikatelům  nové  příležitosti  a 
společenskému životu větší lesk. Parcely kolem nové ulice k Farářství, jež protínala 
areál  kasáren  a  spojila  město  s přírodou,  se  staly  velmi  atraktivní.  Jako  jeden 
z prvních  to  odhadl  turnovský  architekt  Josef  Vejrich,  stavbyvedoucí  pražského 
Rudolfina, který si v roce 1888 postavil vilu na konci Sklenařic.
     Turnov žil přípravou na jubilejní výstavu v Praze. Vědělo se tady o ní hodně; 
vždyť malíř Jan Prousek, věnující se od roku 1882 dokumentaci lidových staveb, byl 
spolutvůrcem  České  chalupy.  V Turnově  byl  jeden  z nejaktivnějších  muzejních 
spolků, který pro jubilejní výstavu připravil pozoruhodnou národopisnou expozici.
     Také členové okrašlovacího spolku nelenili; za několik let vznikl na pozemku 
„Harfa“  park,  odevzdaný  veřejnosti  u  příležitosti  oblastní  národopisné  výstavy 
v dubnu 1893.  Při  vstupu do parku byla  umístěna  tabule  s nápisem:  Šetři  těchto 
sadů! Nadějí jsou lepší budoucnosti – Vlasti ku cti, městu ku ozdobě.
     O realizaci náročného projektu se nejvíce zasloužil Václav Rýva. Po jeho smrti 
v roce 1907 byla tato část parku nazvána Rývovy sady; zakladateli a správci zde byl 
odhalen  pomník  s měděným reliéfním portrétem.  Stalo  se  tak  v rámci  příprav  na 
oslavy šedesátého výročí  panování  císaře  Františka  Josefa  I.  Kolem nové okresní 
silnice  k Rakousům  vysázeli  žáci  chlapeckých  škol  lipové  stromořadí,  které 
navazovalo na mladou lipovou alej, lemující ulici k Farářství. Ta byla založena po 
dokončení stavby kasáren, před otevřením Rývových sadů. Slavnostně byly vysazeny 
i dvě lípy při cestě za Šetřilovskem, na paměť bývalých funkcionářů spolku. Lípu 
Rývovu a Japplovu zakrátko doplnila lípa Kopalova. Časem ale mladé lipky obklopil 
neudržovaný les,  takže  se  z nich  nikdy nevyvinuly  mohutné  stromy s rozložitými 
korunami. Jen nízké kameny s vyrytými názvy dodnes připomínají tuto událost.
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     V té době se také intenzívně pracovalo na dalším dílu parku, ve který se měnila 
louka mezi  cestou k Dolánkám a okresní silnicí.  Park byl  odevzdán veřejnosti  již 
v roce 1909. V čele spolku tehdy stál učitel Josef Kopal, předseda, a katecheta A. 
Veselý,  jednatel.  O  jedenáct  let  později  byla  tato  část  pojmenována  „Sady 
Metelkovy“. I tady byl umístěn pomník s bronzovou plaketou, připomínající tohoto 
vynikajícího  národního  a  menšinového  pracovníka,  zeměpisce  a  politika,  který 
zemřel v roce 1921.
     PhDr. Jindřich Metelka byl o šestnáct let starší než profesor Josef Pekař a J. V. 
Šimák;  s oběma  se  ale  dobře  znal.  Působil  na  české  reálce  v Praze,  byl 
místopředsedou zemské  školní  rady  a  předsedou  Ústřední  matice  školské,  založil 
Českou společnost  zeměpisnou,  jejíž  sborník  redigoval,  byl  aktivně  zapojen  i  do 
politiky  po  roce  1918.  Nejvýrazněji  se  ale  zapsal  do  dějin  českého menšinového 
školství, které bylo od prvních let 20. století řízeno zákonem jím iniciovaným a po 
něm nazvaným.
     Ve druhé polovině dvacátých let začal turnovský odbor Klubu československých 
turistů budovat Šimákovu stezku z Turnova přes Klokočské skály k Riegrově chatě 
na  Kozákově.  Měla  být  otevřena  u  příležitosti  šedesátin  profesora  Šimáka,  ale 
dokončena  byla  o  dva  roky  dříve.  A  tak  ji  turisté  slavnostně  předali  veřejnosti 
v neděli 19. srpna 1928. Vedla symbolicky od Šimákova domu kolem sokolovny a 
kasáren do Rývova parku. Tady okrašlovací spolek právě dokončil stavbu hudebního 
pavilónku, který získal z Krajinské výstavy Českého ráje, pořádané v Turnově v létě 
roku 1925.  Stezka  pak pokračovala  pergolou do Metelkových sadů,  míjela  zimní 
skleník,  vybudovaný  okrašlovacím  spolkem,  procházela  krásnou  březovou  Alejí 
legionářů, cestou Wachtlovou obcházela strž Občasného potoka a mířila do vysokého 
lesa Farářství. Z trasy byly nádherné rozhledy do okolí: z Rývových sadů do údolí 
Jizery a na Hrubý Rohozec, z lesa Farářství nad jezem se naskytl utěšený pohled na 
ves Dolánky a komplex Dlaskova statku, na hučící jez a dělící se Jizeru. Okrašlovací 
spolek v té době dokončil také úpravu prostranství kolem Boží vody, aniž by narušil 
divoké prostředí svahu, na němž rostly vzácné chráněné rostliny.
     Správcem městských  sadů  se  stal  Karel  Javůrek,  řídící  učitel  v Dolánkách, 
zakladatel dolánecké kampeličky a čtenářsko-ochotnického spolku, spolupracovník 
sborníku Od Ještěda k Troskám, včelařský odborník. Vychoval v Dolánkách několik 
generací.  Vděční  žáci  nazvali  nejkrásnější  místo  dalekých rozhledů na  Bukovině, 
jemuž  od  roku  1814  vévodí  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  mezi  dvěma  lipami, 
„Javůrkovou vyhlídkou“.
     Za jeho správcovství ve třicátých letech 20. století turnovská městská spořitelna 
vykoupila usedlost Šetřilovsko. Na pozemku byla nákladem spořitelny vybudována 
poslední  část  sadů,  jíž  zůstalo  zachováno  původní  jméno.  Obnovena  byla  i  část 
roubené  chalupy,  bylo  upraveno  místo  kolem  sousoší  piety,  na  místě  stodoly 
postavila spořitelna půvabnou dřevěnou restauraci, pod ní okrašlovací spolek odborně 
založil  alpinum a  rybníček  se  vzácnými  vodními  rostlinami.  Od  restaurace  vedla 
krátká cesta k pavilónku nad jezem, odkud bylo vidět nový kostelík sv. Václava na 
Bukovině,  a  dál  pak  k Boží  vodě.  Nová  část  byla  spojena  se  sady  Metelkovými 
železným mostkem přes hlubokou strž. Vzácné trvalky, keře a stromy byly označeny 
tabulkami s českými názvy. Park se stal  příjemnou školou botaniky.  Z vyhlídkové 
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restaurace v Šetřilovsku se otevřely nové pohledy na jenišovický kostel a hřbitov, na 
vrch Mužský a vzdálené boleslavské Chlumy.
     Turnovské městské sady, které začínaly u kasáren a končily přirozeným lesem až 
u Myšiny,  měly v té době rozlohu více než třicet  hektarů.  Staly se tak největším 
parkem v severních Čechách, který obdivuhodně skloubil čtyři různé části, budované 
v odstupu  řady  let.  Byly  zde  vzácné  rostliny  cizokrajné  i  autochtonní  chráněné, 
pískové cestičky a udržované trávníky se snoubily s přirozeným lesem.
     V polovině padesátých let, když jsem přišla do Turnova studovat, nebyly sady již 
tak  pečlivě  udržovány.  Menší  obnova  byla  provedena  v šedesátých  letech,  ale 
v následujícím  dvacetiletí  začaly  výrazně  chátrat.  Restaurace  na  Šetřilovsku  byla 
v provozu, návštěvníků však mívala málo. Turnované víc chodili do Sedmihorek a na 
Valdštejn, procházky kolem kasáren nelákaly. Byly odstraněny obě plakety, mizely 
vzácné rostliny i stromy, zanikaly některé cesty. V Rývových sadech si hrály děti 
ruských důstojníků na vojáky.
     Dnes mají  znovuvzkříšené městské sady rozlohu 24 hektarů.  Jsou obnoveny 
rozsáhlé  trávníky a  síť  cest,  vysázeny  nové  keře,  vykáceny  náletové  a  polámané 
stromy, je zde dostatek laviček. Na hranici parku pulzuje život. Mísí se zde dravé 
mládí  ze  škol,  v něž  se  proměnily  staré  kasárny,  s vlídnými  obyvateli  penzionu 
důchodců, pro které jsou městské sady často jedinou dostupnou přírodou. U vstupu 
do parku znovu žádá obnovený nápis, abychom šetřili tyto sady. Budou zase městu 
ku ozdobě a dej Bůh – i nadějí lepší budoucnosti. 

PhDr. Jana Scheybalová

Výlet s Vincou na Zelené pleso

Psáno na památku prof. Vincence Maršálka, který letos zemřel v požehnaném věku 
96 let.

Bylo to  po válce a  my jsme maturovali  na  turnovském reálném osmiletém 
gymplu. Jak už to bývá, některé profesory jsme rádi neměli, ale jiné jsme si oblíbili. 
Mezi naše kamarády patřil pan profesor Vincenc Maršálek, který nás učil matematiku 
a tělocvik. Říkali jsme mu Maršus nebo přezdívkou „Vinca“. S matematikou jsme my 
některé studentky měly potíže, ale pan profesor byl shovívavý a vycházel nám vstříc. 
Říkával: „Ženské, naučte se aspoň ty vzorečky, ať vás můžu vyzkoušet a dát vám 
nějakou známku!“ On totiž sinus, cosinus, tangens-cotangens mi nikdy moc do hlavy 
nešly a deskriptiva - to byl horor! Ale díky Vincovi vše dobře dopadlo a všichni jsme 
odmaturovali.

Jednou pan profesor naplánoval a zorganizoval výlet na lyžích na Zelené pleso. 
Jeli jsme vlakem do Tatranské Lomnice a odtud po lyžích nahoru. Již ve vlaku bylo 
veselo.  Pan  profesor  se  dostavil  s rancem a  starými  jasankami,  vázání  kandahár, 
tyčky bambusky s velkými bambusovými kolečky. A co nás udivilo nejvíc -  v ruce 
balík  velkého  formátu  „Rudého  práva“,  plného  komunistických  „senzací“  a 
pučistických zpráv!! Že by četba? To nám bylo divné; pan profesor rozhodně nebyl 
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„levičák“, pocházel ze statku v Doubí u Turnova, kde dřel s rodiči na statku i zahradě 
a svojí náturou byl venkovan, milující rodnou hroudu, přitom vystudoval a učil léta 
na gymplu v Turnově. Ukázalo se, že ty noviny měly jiné praktické využití. Jeli jsme 
na noc a pan profesor si hned udělal pohodlí. Rozložil ve vlaku na zem Rudé právo 
(velký formát) a uvelebil se ke spánku. Zatímco my jsme štěbetali a bavili se, pan 
profesor cestu prospal a na kontrolu jízdenek ho musel průvodčí vzbudit.

Za ranního kuropění jsme vyrazili s ranci na zádech a lyžemi na túru. Výzbroj 
lyžařskou jsme vesměs měli ubohou. Po válce nic nebylo a všichni ani nejeli, mnozí 
ani  nevlastnili  lyže  a  boty.  Já  jsem měla  také  staré  jasanky  ještě  s Bilštajnovým 
vázáním,  staré  lyžáky  po mamince a bez sichráků. Vinca radil jak 
namazat  lyže,  i  s tím  nám ženským  ochotně  pomáhal. 
Rozdělili  jsme  se  o chleba  a  buchty  od 
maminek,  posilnili  se  a vyrazili  na  dlouhou 
túru  na  těžkých  lyžích. Bylo  naštěstí  krásně, 
slunce  svítilo  a  hory voněly  předjařím,  šína 
byla  vyjetá,  túra  trvala několik  hodin.  Na 
Zeleném  plese  jsme  si odpočali,  napili  se  a 
najedli,  zajezdili  si  na svahu pod chatou, velice 
skromně  jsme  se ubytovali,  na  několik 
dní si užili lyžovačky. I s výletem  na  Kopské 
sedlo,  kde  jsme  potkali stádečko  kamzíků. 
Večer  se  sedělo  na chatě  v družné 
zábavě  a  zpívalo  a vyprávělo,  pan 
profesor chodíval brzo spát a  ráno  brzo  vstával  za 
východu slunce.

Jedna  příhoda  mi utkvěla  ještě  v paměti:  za 
úporného  ježdění  (bez výtahu)  a  při  telemarcích 
v hlubokém  čerstvě napadaném  sněhu  když  se  Vinca 
řádně  točil  a  rozkročil,  praskly  mu k našemu  velkému  gaudiu  na  zadku 
šponovky a zasvítily bílé teplé spodky! Tenkrát nebyly žádné oteplováky, ani dresy, 
ve spodkách se i spalo. Měla jsem s sebou šitíčko, došli jsme na chatu, Vinca sundal 
šponovky  a  já  mu  je  pevnými  stehy  ve  švu  zašila.  Po  usušení  se  pokračovalo 
v krasojízdě. Uměli jsme se radovat i ve skromnosti a bez přepychu, který vyžadují 
dnešní dětičky.

Když jsme sjížděli  zpět  do Tatranské Lomnice,  měla  jsem velký karambol, 
udělala jsem kotrmelec, ruksak mi přeletěl přes hlavu, zabořily se mi lyže do sněhu a 
jednu (pravou) jsem zlomila těsně před botou. Lyže zůstala zapíchnutá v hlubokém 
sněhu. S Vincou jsme ji hledali, ale nenašli. Pan profesor jel vzadu za konvojem, 
pomáhal mi, vzal mi ruksak (navlékl si ho zepředu) a já musela v šíně dojet 2 hod. 
cesty do Tatranské Lomnice po jedné noze o jedné lyži a dvou bambusových holích! 
Díky panu profesorovi vše dobře dopadlo a nalodili jsme se na cestu domů. Opět byl 
z ruksaku vytažen velký formát  „Rudého práva“, které tak  splnilo svůj bohulibý 
účel. Opálení a šťastní jsme dojeli až do Turnova. Pan profesor pokračoval vláčkem 
na Liberec do Doubí domů, kde už pomalu na rodných mezích vzlétali skřivani a 
přicházelo jaro. Byl konec února 1948, schylovalo se ke komunistickému puči v naší 
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ČSR. Na slovenských Tatrách nám bylo dobře i bez televize a špatných zpráv, jen 
v božské přírodě a s přítelem profesorem Vincou Maršálkem, který měl vždy pro nás 
plné pochopení!

Budiž mu země lehká, je určitě v nebi jako dobrý člověk a dobrý kantor. Rádi 
na něj  vzpomínáme při  třídních schůzkách i  po létech,  kdy nás už ubývá.  Avšak 
svědčit o době minulé je dobré a užitečné i pro naše potomky. Čest památce pana 
profesora Vincence Maršálka.

                                                                           Milena Šolcová
                                                                           

Vratislav Kuchař

     23. února 2004 zemřel ve věku 76 let velký příznivec Českého ráje a znalec 
jeho  přírody  Vratislav  Kuchař.  Stalo  se  tak  v době  prodlužujícího  se  dne  a 
probouzející  se přírody do nového jara, které i  on sám vždy nedočkavě očekával. 
Jako  jeden  z nemála  sobě  podobných  se  stal  příkladem člověka,  který  se  hlavně 
řízením osudu držel spíše stranou, ale i svým podílem na zachování a péči o skutečné 
hodnoty naplnil svůj díl historie našeho kraje. 
     To, že nebyl tak na očích veřejnosti, to v žádném případě neznamená, že byl 
méně schopný či nadaný než ostatní. Narodil se 1.10.1927 v Turnově jako syn Josefa 
Kuchaře a Jany Kuchařové. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Turnově. Jeho 
láska  k  přírodě  a  především k  rostlinám ho  přivedly  k  zahradnickému  povolání. 
V době  od  18.10.1943  do  26.6.1946  absolvoval  zahradnickou  učňovskou  školu, 
kterou  ukončil  s vyznamenáním.  Poté  rovněž  s  navštěvoval  Ovocnicko  – 
zahradnickou školu v Kopidlně, na které obdržel absolutorium 30.6.1949 a rovněž 
s vyznamenáním. Není bez zajímavosti, že spolu s ním na této škole studoval rovněž 
později  známý  malíř  Vladimír  Komárek.  Nějaký  čas  pracovně   působil  jako 
zahradník  v  Litoměřicích,  později  pak  ve  sklenících  na  Hrubém Rohozci.  Žil  po 
většinu života sám, až v roce 1999 se oženil s Marií Bartošovou, která v roce 2001 
zemřela.
     Nejsem a ani jsem nemohl být spolužákem Vratislava Kuchaře a nevyrůstal 
jsem v jeho blízkosti. Přesto si troufám tvrdit, že po mém příchodu do Turnova před 
více  jak  dvaceti  lety  jsme si  brzy  porozuměli  a  nejen  pro  náš  společný zájem v 
přírodě.  Zařadil se mezi ty, u kterých jsem již záhy nabyl pocitu, že se známe již 
dlouho, a mezi ty výborné lidi, které jsem v Turnově poznal.

Vratislav Kuchař se vždy hlásil  mezi zastánce přírody našeho kraje a vždy jím 
také byl. Dokladem toho je i to, že byl aktivním členem Českého svazu ochránců 
přírody v Turnově a účastnil  se  nejen schůzovní činnosti  a  společenských setkání 
například na bývalé chalupě Severografie u Želejova, přednášek, ale i brigád, kde 
pomáhal i svými odbornými zkušenostmi zahradníka. V 90. letech minulého století se 
účastnil  podzimních  ornitologických  exkurzí  kolem  Jizery  v rámci  Světového 
festivalu ptáků a tradičních jarních Vítání ptačího zpěvu v Turnově.
    Vedle dalších přátel jsem právě od něho získal cenné informace o řadě pro mne 
tehdy neznámých lokalit vzácných druhů rostlin na Turnovsku. Před dvaadvaceti lety 
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jsem Turnovsko  znal jen velice povšechně a z pohledu rostlin dvakrát. Tím více pro 
mne měla každá nová zpráva o přírodě hodnotu „zlata“ a řadu z nich jsem později 
využil při přípravě knihy o přírodě Českého ráje.

Příležitostně jsme se setkávali na Správě CHKO Český ráj nebo v jeho domově 
v Žižkově  ulici  a  průběžně  si  vyměňovali  mnohé  poznatky  a  pochvalovali  si 
vzájemně, kolik možností dává Český ráj a nejen nám. 
 Doma  měl  obsáhlou  a  pečlivě 
vedenou  knihovnu.  Vratislav  Kuchař 
hodně  fotografoval,  a  tak  k jeho 
knihovně  patřilo  velké  množství 
diapozitivů,  stejně  pečlivě 
uspořádaných. 

Jako  botanik  tělem  i  duší  měl 
nejširší  znalosti  o rostlinách.  Věděl o 
kdejakém  druhu,  kde  roste,  a 
jednotlivé  záznamy  si  zaznamenával 
do  kartotéky.  Některé  údaje  také 
publikoval v regionálním tisku. Kromě 
rostlin se zajímal také o měkkýše, ze 
kterých  si  vytvořil  dokonce  sbírku.  I 
přes  nemalé  pohybové  potíže  již  od 
mládí po onemocnění dětskou obrnou 
a částečném ochrnutí levé nohy a levé 
ruky podnikal dlouhé výlety do terénu. 
Vždy  jsem  obdivoval  jeho  vitalitu  a 
nadále mi zůstává v živé paměti jeho 
radost  z  nastupujícího jara a  chuť do 
nových výprav. Byl stále v pohybu a to 
vedle  síly  čerpané  z přírody  bylo 
zřejmě  součástí  tajemství  toho,  že  i 
přes  svoje  tělesné  postižení  se  dožil 
poměrně vysokého věku. 
    Před  několika  lety  mi  Vratislav  Kuchař  věnoval  vlastnoručně  zhotovený 
nádherný svícen s využitím samorostu. Kromě vzpomínek mi i on bude připomínat 
svého tvůrce, který žil především pro přírodu Českého ráje.        

                                                                         dr. Zdeněk Mrkáček
 
Za  poskytnutí  cenných  údajů  na  tomto  místě  děkuji  Radanu  Kuchařovi  a  Josefu 
Konopkovi.
Čertova ruka

„Chceme-li z Valdštýna jíti na Hrubou Skálu a nejpohodlněji shlédnouti skalní 
město, které se mezi Valdštýnem a Hrubou Skálou v celé své velikosti rozkládá, tož 
vyšedše přes valdštýnský most na louku, dáme se pohodlnou silnicí kolem domečku 
ovocným stromořadím, načež vkrátku projdeme vraty obory.  Již dostoupla silnice 
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nejvyššího bodu a přes vrcholky nízkých modřínů objevuje se nám část romantického 
skalního města v celé kráse a velebnosti. Jdeme dále a netrvá to ani deset minut a již 
prohlídají na nás z lesnatého úvalu děsně krásné skupiny skal, z nichž jedna má název 
„Čertova ruka“. Skála ta, která vyniká v divoké té rokli na pravé straně, má na sobě 
podobu čertové ruky o šesti prstech. Ve skutečnosti jest ona hříčka přírody velkou 
mušlí, která je zdaleka zřetelně k pozorování, lid ale pro bizarnost oněch skal a pro 
neobyčejný úkaz v příčině onoho nadbytečného šestého prstu obetkal ono skalní údolí 
znárodnělou pověstí a skále dal název „Čertova ruka“.

Tolik  o  známé raritě  v  „Cestopisných kresbách z Českého ráje“  v průvodci 
krajem, vydaném v roce 1886  Václavem  Durychem  v Hradci 
Králové.  Dále  se uvádí pověst o svatém Prokopu, který 
se  usídlil  ve zdejších  skalách,  a  „o  pitvorném 
čertu, kterého peklo vyslalo  světce  pokoušet“. 
V průvodci  je  široce rozvedena  legenda  Vrchlického, 
kterak  svatý  Prokop zapřáhl  čerta  do  pluhu  a  oral  s ním 
pole,  čert  se  snažil vytrhnout,  zapletl  se  do  opratí  a 
zranil se do krve, načež při  útěku  otiskl  svoji  tlapu  na 
zmíněnou skálu. Od své babičky  jsem  slyšel  jinou 
pověst o otisku tlapy na známé téma „čert a Káča“.

Skalní masiv  Čertova  ruka  zná  snad 
každý návštěvník skalního města, 
mnozí  z nás starších  pamatují  na 
hnědožlutou výraznou  skvrnu  na  skále. 
Samozřejmě se nejednalo o otisk mušle, ale 
o  železité skvrny  na  místě  odlomu 
skalního bloku těsně nad úpatím skály.

Čas běžel  a  dorůstající  koruny  stromů  pekelné  znamení  zakryly. 
Nedávno byl les vykácen, ale Čertova ruka nikde. Vegetace nad odlomem se změnila 
a stěna se žlutými skvrnami vlhla dešťovou vodou zakalenou humusem z porostu na 
vrcholu skály. Kdo ví, kde Čertova ruka svítila v odpoledním slunci nad korunami 
stromů, plotnu snadno najde. Je asi sedm metrů nad zemí, vysoká asi čtyři metry, do 
šířky asi pět metrů a pod tmavým nánosem humusu jsou ještě k rozeznání jednotlivé 
prsty.

Pověstmi opředená Čertova ruka však definitivně vzala za své a zůstalo po ní 
pouze jméno skalního masivu.

Radan Kuchař, Hrubá Skála

Značkaři

Až  budete  číst  tyto  řádky,  bude  již  zanedlouho  konec 
června, začnou letní prázdniny a tím i doba dovolených, doba 
hlavní turistické sezóny. Každý z nás se občas vydá na nějaký 
ten výlet nebo vycházku. Je-li to někde v našem blízkém okolí, 
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tak tam jdeme popaměti, ale je-li to někde, kde to neznáme, kde jsme poprvé, tam se 
orientujeme podle mapy a turistických značek. Ty barevné, bíle orámované značky 
bereme s jakousi samozřejmostí, ale kdo z nás ví, jak vznikají, jak se tvoří? Jejich 
vytváření řídí t.zv. Rada značení při Ústředním výboru Klubu českých turistů přes 
krajské komise na značkařské obvody. Systém našeho značení je údajně nejlepší na 
světě díky tomu, že je řízen jen jednou turistickou organizací a že má jednotnou, 
dokonale  vypracovanou  metodiku  s  více  než  stoletou  tradicí.  Vytváří  ho  podle 
přesných pravidel dobrovolní pracovníci ve svém volném čase. Já bych se rád zmínil 
o značkařích, kteří se starají o to, aby se nebloudilo v Českém ráji a aby bylo možné 
poznat všechny jeho krásy.

Po válce, v 50. a 60. létech, byl obětavým značkařem tady u nás v Turnově pan 
Prokop Tomáš, pocházející ze známého rodu Tomášů z Nudvojovic. Pracoval jako 
podnikový fotograf v Turnovských brusírnách, pozdějším Diasu. Veškerý svůj volný 
čas, jak ve všední dny, tak i o nedělích, věnoval „značkaření“, takže jsme se s ním 
mohli  často  setkat,  jak  je  obtěžkám dvěma  taškami  s  5  plechovkami  základních 
barev, s lahví ředidla, několika štětci a dalšími nezbytnostmi. Chodil dlouho takhle 
sám, až někdy v roce 1965 se k němu přidal jeho kolega ze zaměstnání. Byl to Jiří 
Šritr, který sice pochází ze Žacléře, ale po svém přestěhování do Turnova se mu okolí 
našeho města tak zalíbilo, že ho chtěl co nejlépe poznat. K tomu využil vycházek 
pana Tomáše a jeho znalostí Českého ráje, a tak s ním začal chodit, pomáhal mu nosit 
jednu z těch dvou těžkých tašek. A to mu už zůstalo. Po smrti pana Tomáše v roce 
1988  převzal  i  tu  druhou  tašku  s  nezbytným  „nádobíčkem“  a  dnes  je  jediným 
značkařem v Turnově a stará se o turistické cesty v celkové délce 156 kilometrů, z 
nichž  jednu  třetinu  musí  projít,  zkontrolovat  a  obnovit  každý  rok.  Vedle  všech 
turistických značek musí udržovat ještě 415 turistických směrovek, 62 směrovníků a 
15 turistických map, všechno to rozmístěné na 118 různých informačních místech ve 
svém rajonu. Nyní je Jiří Šritr již v důchodu, ale stále ještě značkaří a v této jeho 
záslužné  práci  mu  pomáhá  i  jeho  manželka,  která  se  stala  jeho  obětavou 
spolupracovnicí.  V  současné  době  jsou  to  stále  jen  jediní  dva  značkaři  na  tuto 
rozsáhlou oblast.

Až  si  příště  vyjdeme  na  nějakou  vycházku,  poděkujme  při  pohledu  na 
turistickou  značku  v  duchu  těmto  lidem  za  jejich  prospěšnou  práci,  která  nám 
usnadňuje příjemné prožití  našich volných chvil,  a  bez níž bychom leckdy nebyli 
dobře orientováni, bloudili bychom a neviděli všechno to pěkné a zajímavé kolem 
nás.

Vladimír Drholec

Pocta všem, kteří vzdorovali

Výstava  Pocta  všem,  kteří  vzdorovali  se  konala  v prostorách  Základní 
umělecké školy v Turnově od 17. února do 9. března 2004. Tato putovní výstava byla 
vytvořena  z iniciativy  pracovníků  Archivu  ministerstva  vnitra  a  Konfederace 
politických vězňů. Na její realizaci v Turnově se kromě řady institucí podílel i Spolek 
rodáků a přátel Turnova.
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Na výstavě bylo instalováno 17 panelů s obrazovým a písemným materiálem o 
událostech po únoru 1948.

Účelem  výstavy  je  prostřednictvím  archivních  materiálů  podat  svědectví  o 
jednom  z nejtragičtějších  období  našich  dějin.  Politický  systém  po  únoru  1948 
umožnil, aby jeho představitelé s nesmírnou krutostí rozhodovali o celých skupinách 
obyvatelstva.  O  životě  a  smrti  vynikajících  lidí,  o  svobodě  nebo  žalářování  naší 
inteligence, podnikatelů, funkcionářů nekomunistických stran a spolků, představitelů 
církví,  zemědělců  i  dělníků,  tedy  lidí,  kteří  nebyli  ochotni  se  smířit  s totalitou. 
Komunistický systém vlády dovoloval určit, kdo již svým zrozením je třídní nepřítel 
a kdo tedy musí být odstraněn nebo zničen.

Několik  málo  let  po  válečných  útrapách  nastalo  nové  pronásledování  a 
pošlapávání lidských práv. Ti, kdo se těchto zločinů dopustili, jsou vinni. Nic na tom 
nemění to, že nebyli souzeni ani odsouzeni řádným soudem. I když jsou lidmi bez 
svědomí a mají následovníky stejného ražení, přesto věříme, že na smrtelném lůžku, 
v hodině pravdy budou litovat svých činů. I Gustáv Husák na smrtelném loži požádal 
o kněze.

Výstava nemůže zachytit jména všech obětí zločinného režimu, je jen pokusem 
přiblížit alespoň několik málo lidských osudů. Ale my všichni jsme měli možnost 
sledovat příběhy sousedů nebo známých…….

Výstavu navštívilo nejen množství dospělých, ale i žáci a studenti turnovských 
škol. Na většinu z nich výstava hluboce zapůsobila, jak o tom svědčí slova některých 
z nich po shlédnutí výstavy.

…Při  čtení  příběhů  lidí,  kteří  byli  vězněni  a  popraveni  buď  nacisty  nebo 
později komunisty, mě mrazí v zádech….

…Mně  osobně  se  zdály  zajímavější  ty  části  výstavy,  které  byly  zaměřeny 
obecněji….

…Podle mého mínění by tuto výstavu měl povinně shlédnout každý volič, či 
sympatizant dnešní komunistické strany….

…Není ale  větším zločinem, než hrůzy spáchané komunisty,  skutečnost,  že 
nebyly potrestány?….

Význam výstavy velmi výstižně vyjádřil předseda KPV ČR, pobočky Semily-
Turnov Sergej Solovjev: „Věříme, že i když je tato výstava malá svými rozměry, 
bude  mít  vliv  na  některé  spoluobčany,  především však  na  žáky  a  studenty,  tedy 
budoucnost našeho národa.“

Na závěr výstavy se konalo v sále ZUŠ slavnostní zakončení za přítomnosti 
člena  předsednictva  KPV  ČR  bratra  Otakara  Raulíma.  Několik  hezkých  písní 
zazpívaly  i  žákyně  ZUŠ.  Pocity  své  i  mnohých  návštěvníků  vyjádřila  ve  svém 
vystoupení paní Helena Jiřišťová, která celou výstavu organizačně zajišťovala.

Putovní  výstava  Pocta  všem,  kteří  vzdorovali,  má  za  cíl  přiblížit  mladé 
generaci  temné  údobí  československých  dějin.  Nám  starším  pak  by  měla  být 
varováním, abychom tak lehce nezapomínali. Mnohé rodiny měly to štěstí, že nikdo 
nebyl komunistickým režimem postižen.  Svědomí nám však velí,  abychom nebyli 
sobci k utrpení svých bližních. Každá ideologie, jejímž jádrem je třídní nenávist, je 
dříve či později odsouzena k zániku. Prezident Masaryk to výstižně vyjádřil ve své 
kritice k marxisticko-leninské filozofii, když řekl: „…ne nenávist, ale láska je v plánu 
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světa…“.  Žijeme v rozrušené Evropě,  nesmyslné vraždění  je  u  našich dveří.  Tyto 
záležitosti  zde  na  Zemi  však  musí  řešit  člověk,  ten  zde  vládne.  Žádné  deus  ex 
machina neexistuje, právě tak jako války vedené ve jménu Dobra se míjejí účinkem.

Výstavu zakončil předseda KPV ČR pan Solovjev, který předal kytici květin 
paní Jiřišťové za vzornou péči věnovanou návštěvníkům výstavy.

Výbor KPV ČR, pobočka Semily-Turnov
 

Pozvánka do Turnova

Město  založené  v polovině  13. 
století  v údolí  řeky  Jizery  obklopuje 
malebná  krajina  s neopakovatelnými 
pískovcovými  skalami,  lesy,  údolími, 
romantickými  zříceninami,  hrady, 
zámky  a  osobitou  lidovou 
architekturou.  Turnov  je  ideálním 
východiskem do celého Českého ráje, 
kraje  opředeného  mnoha  pověstmi, 
legendami, bájemi a pohádkami.

A  právě  v Turnově,  v  „srdci“ 
tohoto  přirozeného  turistického 
regionu,  bylo  pro  obyvatele  a 
návštěvníky  založeno  v roce  1994 
Městské  informační  středisko. 
V současné  době  je  součástí  Odboru 

cestovního ruchu MěÚ Turnov. Zřízení (založení) odboru cestovního ruchu v roce 
2001  je  velmi  kladně  hodnoceno  v rámci  analytické  části  Programu  rozvoje 
cestovního ruchu Libereckého kraje. 

Městské  informační  středisko  plní  v dnešní  době  funkci  regionálního 
informačního střediska a komplexní nabídkou produktů a programů cestovního ruchu 
je  schopno  dosáhnout  v  blízké  době  úrovně  obdobných  organizací  ve  vyspělých 
evropských  zemích.  Úzce  spolupracuje  se  Sdružením  Český  ráj  –  významným 
subjektem v cestovním ruchu.

Co můžeme nabídnout turistům…
Zaposlouchejte se do příběhů, které se možná staly, možná nestaly. Přeneste se na chvíli 

do světa, kde dobro vítězí  nad zlem, kde faleš a přetvářka jsou potrestány, kde vládne láska a 
spravedlnost. Pojďte cestovat tímto krajem trochu jinak.
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Nová  turistická  nabídka  „Za  pověstmi 
Českého ráje“ je tu právě pro Vás. Vydejte se na 
výlet  do  Hruboskalského  skalního  města  spolu 
s černým  rytířem  či  do  okolí  Malé  Skály,  kde 
vládnou  loupežníci.  Najděte  si  kamínek  na 
svazích Kozákova za pomoci  skřítků kamenářů, 
podívejte  se   do  Horního  Pojizeří  s vílou 
Jizerýnou, na květinovou zahrádku dobrého ducha 
Prachovských  skal  skřítka  Pelíška  či  na 
Mladoboleslavsko  za  statečným  postilionem. 
Procestujte  okolí  Jičína,  krajinu  rybníků  kolem 
Dětenic a Kopidlna a zastavte se u kapličky na 
kopci  zvaném Zebín  či  u   zbytečku  stromu  na 
bývalém  nádvoří  kumburského  hradu. 
Zaposlouchejte se,  co vypráví  „meluzína“,  když 
se prohání mezi čedičovými věžemi nejznámější 
dominanty Českého ráje,  hradu Trosky,  či  voda 
hadí  studánky  u  města  Sobotky.  Prohlédněte  si 
pískovcové  skály  nedaleko  Mnichova  Hradiště, 
které  podle  pověsti  získaly  jméno  po  hodném 
obrovi, i nedalekou zříceninu hradu Valečov.

12 pověstí z Českého ráje najdete v Turistických novinách – Český ráj 2004 a 
na jednotlivých letácích. Letáky, které jsou propojeny zajímavou motivační hrou, si 
můžete zdarma vyzvednout na informačních střediscích v celém Českém ráji.

Patronát a záštitu nad celým projektem převzal pan Josef Dvořák, Vám všem 
známý herec z Prahy, představitel filmových vodníků. Autorkou postaviček z pověstí 
je akademická malířka Barbora Kyšková z Prahy.

Garantem putování „Za pověstmi Českého ráje“ je:
Sdružení Český ráj
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Tel.: 481 366 225, 
e-mail: cesky-raj@turnov.cz, www.cesky-raj.info

Další informace: 
Městské informační středisko Turnov
Náměstí Českého ráje 26, 511 01  Turnov
Tel.: 481 366 255, tel./fax: 481 366 256
e-mail: info@turnov.cz, www.turnov.cz

Nejen  pro  „Turnováky“  je  k dispozici  na  Městském informačním středisku 
nová brožura Turnov – procházky městem a za město o památkách a osobnostech 
Turnova a okolí s popsanými vycházkami.  Text této brožury posloužil jako podklad 
ke scénáři nově natáčeného filmu: Turnov – srdce Českého ráje.
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Ale i další turistická nabídka je pro 
Vás  jistě  zajímavá.  Vstupte  jednou  ze 
čtyř  světových  stran  pomyslnými 
branami  do  tehdejšího  mocného 
frýdlantského  panství  generalisima 
císařské  armády  Albrechta  Václava 
Eusebia z Valdštejna a poznejte život a 
osobnost  muže,  jehož  činy  zanechaly 
nesmazatelné  stopy  v  historii  i 
přítomnosti  nejen  České  země.  Putujte 
„Po  stopách  Albrechta  z Valdštejna“ 
Máchovým krajem, Lužickými horami i 
Českým  rájem  po  hradech,  zámcích  a 
městech,  které  nechal  vybudovat.  Na 
svých  výletech  poznáte  Heřmanice, 
místo, kde se narodil, Prahu, kde nechal 
postavit  paláce  a  nádherné  zahrady, 
Cheb,  kde  byl  zavražděn,  i  tehdejší 
strategické  místo  Žitavu  a  Zaháň.  Na 
všech těchto místech, které s Albrechtem 
z Valdštejna  souvisejí,  je  Vám 
k dispozici  brožura  a  mapa,  kde  jsou 
uvedeny  bližší  informace.  Celý  projekt 
putování je podpořen motivační soutěží. 
Kdo z Vás by nechtěl získat Albrechtovu 
minci!

Barokními  památkami  Vás 
provede i vydaná brožura „Svět baroka v Českém ráji“. 

Svůj  výlet  po  nejkrásnějších  místech  Českého  ráje  uskutečněte  sezónními 
turistickými  autobusy!  Naplánujte  si  svůj  výlet.  Ať  pěší  či  cyklo,  bez  použití 
vlastního auta. Turistické  autobusy  jsou  jednou  z významných  aktivit  několika 
subjektů působících v cestovním ruchu. Každoročně jsou vydávány na hlavní sezónu 
„Turistické noviny – Český ráj“,  kde najdete nejen jízdní  řády jednotlivých linek 
včetně  přestupů  v návaznosti  na  vybrané  spoje  Českých  drah  a  dálkových 
autobusových linek, ale i  potřebné informace o památkových a dalších objektech, 
zajímavosti a přehled kulturních, sportovních a společenských akcí v Českém ráji .

Na trasy turistických autobusů navazuje 12 tipů na výlety. Vyzvednout si je 
můžete  zdarma  na  informačních  střediscích  v Českém  ráji  a  pěšky  či  na  kole 
poznávat krásy tohoto nezapomenutelného kraje. I na nejvyšší horu Českého ráje, 
Kozákov, opředenou množstvím legend a pověstí, Vás i s kolem vyveze turistický 
autobus. A z vrcholku sjedete až do městečka  Malá  Skála.

Český ráj  je spojen nejenom s krásou přírody, jedinečnými tvary pískovcových 
skal,  a  bezpočtem  památek  historického  a  lidového  stavitelství.  Také  jeho  nitro 
skrývá skutečné poklady – drahé kameny. První tři červencové týdny probíhá úspěšná 
akce „Kámen a šperk v Českém ráji“, která se stává vyvrcholením celkové spolupráce 
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mezi  zainteresovanými  subjekty.  S  mineralogickými  výstavami,  brusírnami  a 
soukromými sběrateli  se setkáte při putování po celém regionu. Vyzvedněte si  na 
informačních střediscích pro Vás připravený nový leták Kámen a šperk v Českém 
ráji a seznamte se s touto řemeslnou tradicí a výrobou. 

Zajímavou nabídkou  pro  turisty  a  návštěvníky Turnova  a  jeho okolí  se  již 
v loňském roce stala tzv. „Slevová pohlednice“. Jedná se o pohlednici se slevovými 
kupóny,  na  které  je  možné  získat  slevy  na  atraktivních  místech,  v kulturně  – 
historických objektech,  ve vybraných restauračních zařízeních či  na nákup šperků 
v prodejnách  Uměleckého  družstva  Granát.  Na  pohlednici  se  nachází  i  kupónek 
s logem  Sdružení  Český  ráj,  významným  subjektem  cestovního  ruchu  v tomto 
regionu, na který si návštěvník může vybrat, kde slevu uplatní. Slevovou pohlednici 
si  můžete  zakoupit  v Městském informačním středisku  v Turnově  a  v subjektech, 
které se celého projektu účastní.

Zpracovala: Ing. Eliška Gruberová
Odbor cestovního ruchu MěÚ Turnov

e-mail: e.gruberova@info.turnov.cz, tel: 481 366 257

Před 90 lety…

Před 90 lety – 28. července 1914 – vyšlehl z houstnoucích mračen nad Evropou 
blesk, který rozpoutal první světovou válku. Schylovalo se k ní už delší dobu, několik 
krizí se však podařilo zklidnit, podstatu rozporů však nikdy. Iniciátorem válečného 
řešení  bylo v té  době nedávno sjednocené Německo,  v němž nacionalistické ideje 
pronikaly i do značné části veřejnosti. Bylo to vcelku logické. Nejpočetnější evropský 
národ nesl s nelibostí, že jiné státy využily své moci k získání bohatých kolonií, zatím 
co opožděný vývoj v Německu tento rozmach znemožnil. Získalo pouze pár méně 
významných  území  v odlehlých  oblastech  Afriky  a  Pacifiku.  Navíc  německé 
hospodářství  se  počátkem  20.  století  rozvíjelo  nejrychleji  a  německá  vládnoucí 
vrstva, v níž velkou roli zastávalo vojenské vedení, považovala a ovládnutí nových 
prostorů za svůj cíl. Po připoutání habsburské a turecké říše se německý generální 
štáb cítil dost silný, aby válkou vynutil získání rozsáhlých území. Přímým podnětem 
k zostření  situace byl  proslulý sarajevský atentát,  po  němž Rakousko-Uhersko po 
dohovoru s Německem vyhlásilo vůči Srbsku zcela nesplnitelné požadavky. 28. 7. 
byla Srbsku vyhlášena válka a v průběhu týdne do ní vstoupila téměř celá Evropa, 
v níž byly mocnosti propojeny vzájemnými smlouvami do dvou bloků.

Jak prožil  začátek války Turnov?
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Už v dopoledních hodinách v neděli 
26. července je v ulicích neobvykle rušno. 
Před  čerstvě  vylepenými  vyhláškami  o 
mobilizaci  se kupí  hloučky rozechvělých 
mužů  i  žen.  Z jejich  tváří  vyzařuje  tu 
strojený  klid,  tu  zoufalství.  Ženy  se  ani 
nesnaží potlačit slzy, děti ještě nechápou, 
jak  se  v následujících  měsících  změní 
jejich život. Tentokrát je to tady – válku 
odvrátit  se  zřejmě  nepodaří.  Nástup  pro 
mobilizované  je  stanoven  do  24  hodin, 
jinak hrozí  vojenský soud.  Odpoledne je 
Turnov plný stovek záložníků směřujících 
do nádvoří  kasáren,  vlaky přivážejí  stále 
nové  oběti  příštího  vraždění.  Za 
černožlutými  vraty  kasáren  už  švihají 
rozkazy důstojníků, kteří  se zatím marně 
snaží dostat nepředstavitelný zmatek pod 
kontrolu.  Postupně  jsou  obsazovány  i 
školy,  stodoly,  pivovar,  sály.  Tam všude se bude formovat  mašinerie války.  Lidé 
zaplňují ulice i v noci, v hostincích i na ulicích se živě diskutuje, zdá se, že první 
náraz  je  pomalu  stravován.  Mnozí  uvažují,  že  válka  do  Vánoc  skončí  –  bude 
rozhodnuta  jednou či  dvěma rozhodujícími  bitvami,  jak tomu bývalo doposud.  O 
tom, co přinese nová technika ve výzbroji, mnoho nevědí ani generálové.

Další den se přece jen organizace zlepší. Nad kasárnami se objevují zásobní 
vozy, naproti Karlu IV. se už ve velkých kotlích vaří první mináž. Na nádvoří kasáren 
se rozděluje výstroj a pušky. Stovky stále ještě přijíždějí ze vzdálenějších míst, neboť 
do  Turnova  nastupují  i  branci  z Liberecka,  Dubska  –  a  většinou  jsou  to  Němci. 
Většinu mobilizovaných provázejí ženy, někdy i s dětmi či přáteli, v okolí kasáren se 
stále  zdržuje  mnoho  zvědavců.  Počáteční  zmatek  začíná  prostupovat  vojenský 
pořádek, orientační tabulky vedou každého k jeho jednotce.

V následujících dnech rychle stoupne cena potravin a např. mouka brzy stojí 
trojnásobek. Na náměstí probíhá nucený výkup koní – cena 400 – 800 K se vyplatí 
majitelům až po několika týdnech znehodnocena už inflací.

31. července je krásný letní den. Tisíce lidí spěchají na cvičiště v Daliměřicích. 
Po slavnostní mši přes 5000 vojáků vykoná přísahu, strohou řeč přednese plk. Zenkl. 
Tu  a  tam se  objeví  i  náznaky nadšení.  „Hoch“ německých vojáků zní  rozhodně, 
nesměle a  slabě se ozve i  „sláva“.  Je  nutné si  uvědomit,  že  v turnovské posádce 
císařského vojska bylo na 75% vojáků německé národnosti. Mezi zeměbranci bylo 
naopak 95% Čechů.

Ještě  večer  prochází  1.  prapor  městem  na  nádraží.  Je  provázen  mnoha 
obyvateli.  Poslední  zamávání,  někde  povzbudivý,  spíše  však  křečovitý  úsměv 
příbuzných. Úsečné povely vedou vojáky do vagónů – po 40 mužích. Česká píseň je 
přehlušována  řvoucími  branci  německé  národnosti.  V  9  hodin  vyjíždí  1.  prapor, 
druhý den následuje další – na Srby. Poslední pohled z už jedoucího vlaku, mávnutí 
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v dáli mizejícím drahým. V duších se mísí nejistota, ale i naděje – do Vánoc budeme 
přece doma.

Někteří  se  domů  skutečně  dostali.  31.  srpna  projíždí  Turnovem  transport 
raněných  ze  Srbska.  10.  září  je  450  raněných  z Haliče  přivezeno  do  turnovské 
rezervní nemocnice v kasárnách. Při převozu z nádraží pomáhají dobrovolníci; ranění 
jsou hlavně Maďaři a Slováci – ve tvářích bolest, rezignace. Šíří se první neblahé 
zvěsti  o  padlých  z Turnovska.  Je  mezi  nimi  i  plk.  Zenkl,  řečník  na  daliměřické 
přísaze před pěti týdny.

Přes 150 turnovských mužů se nikdy nevrátilo – hroby mnohých jsou v Srbsku, 
Rusku,  Itálii.  Šťastnější  se  vracejí  a  po  nevýslovných  útrapách  se  za  4  –  5  let 
setkávají se svými drahými. I oni si prožili své – nedostatek hlavně potravin vedl 
někde ke krutému hladu, nebylo topivo, ceny stoupaly neuvěřitelně strmě, někdy až 
20 násobně. V dlouhých frontách u obchodů se často dostávalo jen na část čekajících.

Všichni víme, že válka skončila katastrofou pro rakousko-uherské mocnářství. 
Vzniklá ČSR byla velkou nadějí, avšak 20. století přineslo řadu dalších obratů, ve 
kterých mnohé naděje pohasly. Snad 21. století, v němž se rodí sjednocená Evropa, 
bude příznivější.

Dalibor Sehnoutka

Jan Knob

24. června 1904 – před 100 lety – se ve Veliši u Jičína narodil zasloužilý a 
vzácný člověk Jan Knob, CSc. Ve 20. letech se zabydlel v Turnově a spojil tak svůj 
život  s naším městem. Výčet  jeho činností  i  zásluh,  které  v mnohém přesahovaly 
regionální rozměr, je dlouhý. Jeho literární nadání ho brzy přivedlo mezi umělce, 
mezi nimiž měl pak mnoho přátel: patřili k nim např. Jaroslav Ježek, Max Švabinský, 
Fráňa Šrámek, Konstantin Biebl a mnoho dalších. Nejbližšími se mu stali František 
Křelina, Josef Knap a Vojtěch Prokůpek, sdružení kolem revue „Sever a východ“ 
vydávané tehdy v Turnově.  V literatuře  představovali  tzv.  ruralismus – jejich díla 
oceňovala  český  venkov.  V  50.  letech  byli  komunistickou  diktaturou  odsouzeni 
k dlouholetým  žalářům.  Jan  Knob  revui  spoluredigoval  a  významně  přispíval  i 
k vydávání  turnovského  časopisu  „Radostná  studánka“.  Z jeho  románů  si 
připomeňme „Smršť“, „Černá křídla“, „Písmo času“ a „Kámen ze všech nejkrásnější“ 
(o Čeňku Pacltovi).

Jeho  vědecké  práce  se  zabývaly  Českým  rájem,  uplatňoval  v nich  hlavně 
hluboké znalosti v oblasti mineralogie a zpracování kamenů.

Mnoho  starších  občanů  Jana  Knoba  ještě  pamatuje.  Pamatují,  s jakým 
nadšením se  vždy vnořil  do  práce a  s jakým zaujetím v ní  postupoval,  až  dosáhl 
vytčeného cíle. Jeho pečlivě připravená argumentace prosazovaná s rozhodností mu 
umožňovala přesvědčit téměř každého a získávat spolupracovníky.

Organizační  schopnosti  prokázal  jako  ředitel  muzea.  Jeho  zásluhou  byla 
utříděna  zvláště  mineralogická  sbírka  a  položen  tak  základ  ke  dnešní  vzorné 
prezentaci.  1967 získal titul kandidáta historických věd – jeho dizertační práce se 
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zabývala vývojem broušení kamenů. V té době uvažoval i o vzniku skanzenu v okolí 
Dlaskova statku. 

Občané ho mohli zastihnout při přípravě mnoha kulturních akcí ve městě. Měl 
neustále mnoho nových plánů a jejich řešení, jeho zrak směřoval vždy do budoucna. 
Když  29.  dubna  1977  zemřel,  mnozí  občané  v Turnově  a  okolí  si  uvědomili,  že 
odešla Osobnost.

Výbor SRPT

Z činnosti spolku

Výroční  členská  schůze  se  konala  24.  ledna  opět 
v Sedmihorkách  za  solidní  účasti  téměř  100  členů.  Ve 
stanovách spolku je přijato dvouleté volební období. Letos tedy 
volby neproběhly  a  výbor  zůstal  ve  stejném složení.  Čestné 
členství  bylo  uděleno  pánům  S.  Solovjevovi,předsedovi 
Konfederace politických vězňů, a JUDr. V. Šolcovi. Schůze se 
zúčastnili zástupci pražské pobočky a MěÚ Turnova. V diskusi 
promluvil dr. Drbohlav z pražské pobočky, dr. Maierová a ing. 

Hejduk za MěÚ Turnov a paní Špačková, starostka z Karlovic.
V únoru výbor spolku rozhodl, že výborové schůze se budou konat v 2. ZŠ 

v ul.  28. října. Knihovna,  která nám dosud poskytovala místo,  byla nucena zvýšit 
nájem na každou akci,  což při  možnosti  uchýlit  se  na nové působiště nebylo pro 
spolek výhodné. Za umožnění schůzovat v jedné ze tříd děkujeme vedení této školy.

Výbor společně s OÚ Hrubá Skála připravuje pro letní měsíce další koncerty 
v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Předpokládaný program je přitažlivý (čtěte na 
jiném místě) a doufáme, že návštěvnost bude opět jako v minulých letech. Termíny 
koncertů jsou již pevně stanoveny, možno očekávat drobné změny účinkujících.

Bylo  přijato,  že  zástupci  spolku  se  budou  zúčastňovat  vítání  občánků  a 
předávat zde pamětní listy. Poprvé se tak stalo 31. ledna.

Z dalších  akcí  za  naší  spoluúčasti  uveďme:  zakončení  výstavy Konfederace 
politických vězňů v budově ZUŠ v únoru, podíl na schůzkách zdravotně postižených 
v knihovně (byl  odsouhlasen příspěvek na  zakoupení  audiokazet),  byla  iniciována 
oprava  hrobů  padlých  z roku  1866  na  hřbitově  na  Hruštici,  byla  odsouhlasena 
odměna nejlepším žákům vycházejícím ze základních škol.

Při  společných  vycházkách  byl  navštíven  hrob  B.  J.  Horáčka  (v  únoru), 
v dubnu si zájemci prohlédli areál Hotelové školy – podrobný výklad podal ředitel 
školy  Mgr.  O.  Špetlík.  V květnu  si  několik  členů  prohlédlo  vybavení  a  budovu 
Hasičského  záchranného  sboru.  15.  května  byl  uspořádán  výlet  do  Líšného  a  na 
Malou Skálu. Při procházce krásnou jarní přírodou údolím Jizery se účastníci výletu 
zastavili u pomníku českého přírodovědce T. Henkeho a výlet zakončili společným 
posezením v restauraci.

Redakční  rada  připravila  další  vydání  spolkového  časopisu  Náš  Turnov. 
V dalším období pak zaměří činnost na vydání vzpomínek pana J. Vericha.
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Byla  provedena  revize  hospodaření,  při  níž  bylo  konstatováno,  že  někteří 
členové opomněli zaplatit členský příspěvek. Je možné jej uhradit složenkou v tomto 
časopise  či  osobně  po  dohovoru  se  členy  výboru.  Pokud  by  členský  příspěvek 
uhrazen nebyl po dobu 2 let, bude členství zrušeno.

Jsou připravovány nové stanovy spolku, které budou všem členům oznámeny.
Se svolením MěÚ je nám povoleno užití městského znaku na dopisní papíry 

SRPT.
Z připravovaných akcí upozorňujeme na besedu s paní senátorkou Moserovou 

a panem poslancem Pelcem.
Všechny členy opět vyzýváme, aby sledovali vývěsní skříňky v Turnově v ul. 

5. května, v Turnově II v sídlišti a v ul. J. Palacha na Výšince, kde jsou seznamováni 
s nejaktuálnějšími informacemi.

Výbor SRPT

Koncerty v Českém ráji

S blížící se letní sezónou vám chceme představit, co pro vás, milovníky 
hudby,  připravujeme  v kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále.  Termíny 
koncertů jsou již pevně stanovené, budou vždy v sobotu, ale přesto 
může  dojít  k drobným  změnám.  Sledujte  proto  místní  tisk, 
Hlasy  a  ohlasy  Turnova  a  hlavně  vývěsní  skříňky 
SRPT. Nabídka je pestrá, kvalitní a zajímavá.

Program koncertů:

26. června 2004 - Komorní  smíšený  pěvecký  sbor  MUSICA  GAUDENS 
z Mnichova Hradiště. V loňském roce měl tento sbor velký úspěch 
a  jsme  rádi,  že  přijal  naše  pozvání  i  letos.  Jejich  repertoár  je 
bohatý – od staré hudby po tradicionály a spirituály. Naladí vás na 
správnou optimistickou náladu.

3. července 2004 - Pan  Vladimír  Roubal–  koncertní  mistr  na  varhany,  spolu 
s hráčem na trubku Pavlem Vernerem. Oba umělci jsou z Prahy a 
pravidelně koncertují na zámku Sychrov.

17. července 2004 - Lucie  Minaříková  a  Petr  Nouzovský  –  oba  hrají  na 
violoncello,  oba  jsou  absolventy  Pražské  konzervatoře,  studenti 
profesora  Jana  Páleníčka.  Drahomíra  Matznerová  –  varhanice, 
absolventka AMU Praha. Všichni jsou zástupci mladé nastupující 
generace  hudebních  umělců.  Jejich  program  bude  zajímavý  a 
dramaturgicky pestrý.
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31. července 2004 - Pan  Čeněk  Pavlík,  houslový  virtuos,  který  po  loňském 
mimořádném úspěchu přijede opět mezi nás se svými magickými 
houslemi. Jeho loňská Bachova Chaconne je nezapomenutelná.
Dr. Zdeněk Petráň, varhaník Strahovského kláštera, jinák rodák 
z Jičína, náš „starý známý“.

14. srpna 2004 - Dr. Zdeněk Petráň, varhany
Václav Petráň, housle
Zuzana Petráňová, flétna
Jana Perglerová, zpěv, absolventka AMU Praha

Tato hudební čtveřice nepochybně – jako už několikrát – potěší 
srdce všech přítomných novým programem a líbeznou hudbou.

28. srpna 2004 - Pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova svým 
vystoupením uzavře letošní hudební léto na Hrubé Skále.

Většina  umělců  zařadí  do  programu  kromě  jiných  hlavně  díla  Antonína 
Dvořáka (letos 100. výročí úmrtí) a Bedřicha Smetany (180. výročí narození).

Přijďte zapomenout na starosti všedního dne do krásného prostředí kostelíka 
sv. Josefa, který byl opraven z prostředků Nadace B. J. Horáčka. Udělejte si sobotní 
výlet do přírody Českého ráje, který zakončíte poslechem krásné, podmanivé hudby, 
jež  se  hluboko  vryje  do  vašich  srdcí.  Přijměte  naše  srdečné  pozvání.  Věřte,  že 
nebudete litovat. Začátky koncertů budou stanoveny tak, aby navazovaly na příjezdy 
a odjezdy turistického autobusu z Turnova.

Trasa I – červená
Turnov, žel. stanice 16.30 hod, Hrubá Skála, zámek 17.05 hod.
Hrubá Skála, zámek 19.19 hod, Turnov, žel. stanice 20.05 hod.

Antonie Kuchařová

Smutná zpráva

Počátkem  června  by  se  byl  dožil  99  let.  Vzácný  člověk  s příkladným 
životním  elánem.  Byl  jedním  ze  zakladatelů  obnoveného  SRPT,  působil  i 
v mnoha dalších organizacích. Svými moudrými radami a plány přispíval spolku 
v jeho  činnosti.  Ještě  tuto  zimu  se  zúčastňoval  výborových  schůzí.  Jeho 
myšlenky  se  nejen  vracely  do  minulosti,  o  níž  uměl  poutavě  hovořit,  ale 
směřovaly  i  do  budoucnosti.  Ještě  koncem  února  své  známé  překvapoval 
plánem, jak omezit škody působené Turnovu povodněmi.

26. dubna jsme se s panem Ladislavem Posnerem rozloučili – kdo ho znal, 
nezapomene.

Výbor SRPT
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L. Matoušová: Šeptání, 1968, linoryt
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