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č. 30

Léto 1945 – bylo co uklízet



Vážení čtenáři!
V Pojizerských listech  č.  17  z července  roku  1945 

byl uveřejněn článek se seznamem občanů Turnova, kteří 
padli v bojích o město v roce 1945. Rádi bychom pomohli 
Muzeu  Českého  ráje  v Turnově,  které  pátrá  po  osudech 
těchto statečných lidí, a proto se na vás obracíme. Pokud 
znáte z doby svého mládí některého z uvedených občanů a 
můžete  podat  informace  z jeho  života,  sdělte  je  prosím 
pracovnici muzea paní Jitce Petruškové. 

Přikládáme  svatební  fotografii  Josefa  Dědka, 
jednoho z padlých občanů.

Děkujeme vám za ochotu.

Padlí v bojích o Turnov ve dnech 5. a 6. května 1945
Antonín Rous, obchodník zeleninou, Turnov – Trávnice 169,
František Bukovanský, zaměstnanec ČSD, Nudvojovice 251,
Oldřich Kočvara, kovářský dělník, Turnov 990,
Josef Dědek, obchodník zeleninou, Turnov – Nudvojovice 112,
Václav Halama, kovotlačitel, Pelešany 50,
Josef Kokrda, obchodník, Přepeře 195,
Milena Komárová, kancelářská praktikantka, Turnov, Na Výšince 462,
Božena Žítková, manželka holiče, Vlastimil Žítek, syn, Turnov, Na Kamenci 511,
František Vaner, železniční zaměstnanec, Nudvojovice 199,
Čeněk Krsek, rolník, Albrechtice 1,
František Aust, vedoucí autodílny, Jenišovice 173,
František Bureš, železničář v.v., Mašov 99,
Václav Fronk, dělník, Daliměřice 131,
Miloš Šprachta, truhlář, Malý Rohozec,
František Toušek, topič ČSD, Daliměřice 168

U příležitosti oslav 60. výročí ukončení 2. světové války v Evropě věnuje i Náš 
Turnov několik vzpomínkových článků na tyto události. Starší občané si připomenou 
atmosféru doby, kdy utrpení a smrt hrozily každým dnem, kdy se odehrály činy 
v civilizaci nedůstojné. Mladší by se měli poučit a poznat, že největším nebezpečím 
pro člověka je často člověk sám, že zárodek násilí se při nedostatečné odezvě může 
vyvinout v proces těžko zastavitelné zkázy.
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Vzpomínky na konec války v Turnově

 Při vzpomínce na události v květnu 
1945 se musím v myšlenkách přesunout do 
doby svého dospívání a pomalu osvěžovat 
své vzpomínky na toto období.

     Že se blíží konec strašné války 
nám  bylo  jako  13-14letým  klukům  už 
jasné.  Nad  našimi  hlavami  se  vysoko  na 
obloze čím dál více objevovaly bílé pruhy, 
které  za  sebou  zanechávaly  spojenecké 
bombardovací  letouny,  na  stromech  a 
všude okolo jsme nalézali úzké staniolové 
proužky,  které  sloužily  k oklamání 
protiletecké obrany, občas jsme slýchávali 
o  tzv.  „kotlářích“  -  stíhačkách,  které 
napadaly  dopravní  cesty,  hlavně  nákladní 
vlaky. Z dáli bylo často slyšet hřmění dělostřelby a bombardování.

     I v Turnově, kde jsem chodil do osmé třídy měšťanské školy ve Skálově 
ulici,  bylo vidět  přípravy německé posádky na obranu.  Hlavně okolo  mostů  přes 
Jizeru  vyrostly  zátarasy  a  opevnění.  Mluvilo  se  o  tom,  že  se  z Turnova  stane 
opevněné město, to znamená, že Turnov bude bráněn všemi prostředky.

     Již v průběhu dubna, když bylo pěkné počasí, jsme na našich toulkách 
v okolí - Skalák, Malá Skála apod. - několikrát zahlédli podivné postavy, které se 
před  námi vždy skrývaly. Byli to partyzáni. 5. května ráno, byla to asi sobota, jsem 
jako obvykle šel do školy. Od nás z Daliměřic to je asi 20-25 minut chůze. Ve škole 
bylo  od  rána  cítit  napjatou  atmosféru.  Doslechlo  se  nám,  že  již  někde  na 
Železnobrodsku vypukly boje mezi partyzány a německými vojáky.

     Asi v 9 hodin jsme najednou uslyšeli velmi blízko střelbu a výbuchy. To už 
byl naprostý konec vyučování. Stále jsme čekali ve třídě na to, co bude dál. Asi po 
10. hodině přišel pan ředitel a vyzval nás, abychom po skupinkách opouštěli školu, 
vyhýbali  se náměstí,  mostům a frekventovaným místům. Proto jsme se s několika 
kamarády  z Daliměřic  a  Malého  Rohozce  rozhodli,  že  se  nějakým  způsobem 
dostaneme do Dolánek a odtud potom mezi tratí a vápencovými stěnami k nám do 
Daliměřic,  resp.  na  Malý  Rohozec.  Ale  hned  u  Sokolovny  nás  zastavila  skupina 
německých vojáků s napřaženými zbraněmi, kteří na nás volali zkomolenou češtinou 
„dete domu, dete domu!“. Tak jsme pomalu dostávali opravdový strach a stráněmi 
jsme prchali dolů k Malé Jizeře, podél ní směrem na Dolánky a přes mostek a luka na 
most přes Jizeru. Když jsme se potom pod skalami dostávali přes trať,  najednou nad 
námi  začaly  svištět  kulky.  Zahlédli  jsme  několik  občanů  z Daliměřic  a  Malého 
Rohozce,  kteří  ostřelovali  oblast  okolo  kasáren.  Naše  štěstí  bylo,  že  zde  pod 
Rohozcem  jsme  se  velmi  dobře  vyznali.  Zde  jsme  od  jara  do  podzimu  lezli  po 
skalních  stěnách.  Znali  jsme  tu  každou  stezku,  měli  jsme  tu  i  svoji  jeskyni 
„Jankovku“. Ta byla naší hlavní základnou. Dnes to vypadá úplně jinak, vyrostl tam 
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velký areál čerpací stanice. Dříve tam byly potůčky plné krásných pstruhů. Tak jsme 
šťastně přeběhli chráněni železničním náspem až k místu pod Sokolákem, kde jsme 
se úzkým korytem dostali do oblasti, kde dnes stojí malé hřiště. Odtud  už to bylo 
domů malý kousek! Po návratu domů jsme se zaměřili na poslouchání rozhlasu, který 
informoval  o  dění  v Praze,  žádal  o  pomoc  spojenecká  vojska,  vyzýval  k obraně 
rozhlasu.

     U nás v Turnově po prvních bojích a prvních obětech z řad turnovských 
občanů nastal čas nejistoty a očekávání. Z Daliměřic podle mých vzpomínek padli 
dva občané, které jsem znal. Byl do pan Fronk, který padl na náměstí u budovy České 
spořitelny, a pan F. Toušek, který padl při přestřelce s německými vojáky, kteří jej 
pronásledovali směrem od nádraží, přímo v polích Daliměřic.

     Po sobotních přestřelkách pak došlo k vyjednávání s německou turnovskou 
posádkou, které bylo občas přerušováno menšími přestřelkami. Pro nás Daliměřičáky 
byla významná zpráva, že se do oblasti pod Rohozcem má přesunout pancéřový vlak, 
který má držet v šachu vojáky v kasárnách. Nakonec toto období trvalo několik dnů 
až snad do 9. či 10. května. Pamatuji se, že v té době došlo k masakru české rodiny na 
Kamenci, kde na Turnov táhla pancéřová kolona od Jičína.

     Po příchodu vojsk ruské armády došlo k velké radosti a ulehčení. Tím bych 
měl vlastně končit, ale nedá mi to, abych se nezmínil o období, které následovalo po 
osvobození. Ruští vojáci se k nám, klukům, chovali velmi přátelsky, brali nás na své 
povozy a jezdili s námi třeba až na Sychrov. Byli jsme svědky přepravy raněného 
důstojníka letecky do vojenské nemocnice. Letadlo přistálo a startovalo na execíráku 
mezi  Daliměřicemi a  Malým Rohozcem. Též nás zaujalo,  jakým způsobem lovili 
vojáci  ryby v Jizeře.  Prostě  vhodili  do  řeky granát  a  za  chvíli  byla  hladina  plná 
omráčených ryb. Určitě z tohoto způsobu lovu neměli naši rybáři velkou radost.

     Musím  se  též  zmínit  o  následných  přídělech  pro  rodiny  z dodávek 
organizace UNRRA, ať to již byly konzervy Breakfast, Dinner, masové konzervy, 
velké  plechovky  džusů  –  pomerančový,  grepfruitový.  Pro  nás  to  byl  opravdu po 
prožité době války velký zážitek. Samozřejmě přišli i  kulturní zážitky - americké, 
anglické i sovětské válečné filmy.

     Tato hektická doba trvala – my jsme mysleli, že to bude stále lepší – až 
přišel rok 1948, ale to je již jiná kapitola. 

Ing. Josef Pekař

Šest let v nebezpečí

     Za války jsme bydleli ve škole v Paceřicích (okres Turnov), kam otec, jako 
řídící učitel  byl přeložen ministerstvem školství v r. 1934. Ve škole byla jednotřídka, 
otec učil všech pět ročníků obecné školy v jedné třídě. Navštěvovali jsme ji s bratrem 
o dva roky mladším a se všemi ostatními dětmi jsme byli vedení k poctivé práci doma 
i ve škole, ke zpěvu a muzicírování Vesnický kantor tenkrát vedl v obci veškerou 
kulturu,  režíroval  ochotnické  divadlo,  založil  kantorské  kvarteto  smyčcové  spolu 
s kantory z okolních obcí (Jenišovice, Voděrady), hrával se i Smetanův kvartet „Z 
mého života“, a venkované chodili poslouchat pod okna. Za války to bývalo velikým 
potěšením, dodávalo naději a radost.
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Než válka vypukla, objevila se nad Rohankou na severním nebi obrovská a 
nádherně barevná  polární záře – plameny všech barev žluto-oranžovo-modro-zelené 
šlehaly a měnily se . Byli jsme se na ten vzácný úkaz podívat na Rohance, a byl to 
zážitek na celý život. Psal se rok 1939, lidé říkali: Bude válka, a válka následovala . 
Od  Rohanky  dolů  pochodovali  němečtí  okupanti  zahaleni  do  bílých  hábitů,  i  na 
lyžích. Tenkrát v březnu bylo plno sněhu a my jsme vše chodili pozorovat s bratrem a 
otcem.

Těsně před válkou byly u nás v rodině dvě 
židovské  dívky  (Eva  Kellerová  a  Doris 
Molzerová),  které  nám  dodala  teta  Anička, 
pracující  v Praze  na  ústředí  ČSČK.  Byly 
zachráněny  před  odsunem  do  Říše,  kam  byli 
odsunuti jejich rodiče a zahynuli v koncentračním 
táboře. Měli jsme je rádi, byly jako naše sestry. 
Jedna se dostala do Chile a druhá do Peru .

Za  války  jsme  se  na  reálném  gymnaziu 
v Turnově naučili  pěkně německy (museli  jsme 
německy  u  tabule  odpovídat  při  dějepisu, 
zeměpisu) a němčinu do nás hustil velice dobře a 
soustavně  pan  prof.  Mackovík.  Při  vstupu  do 
školy byla  stráž  a  muselo se zdravit  zdviženou 
pravicí, což jsme se snažili všelijak odšvejkovat. 
Ve  škole  se  nevařilo  a  docházeli  jsme  6  km 
pěšky,  na  kole  nebo  na  lyžích  z Paceřic.  Nic 
nejezdilo.

 Po večerech jsme poslouchali za povinně 
zatemněnými okny tajně rádio Londýn, Hlas Ameriky a Moskvu, a to za pomoci 
ilegálně zamontované součástky (tzv. čerčílka), kterou zhotovil náš   strýček Váša 
(prof. fyziky a matematiky na turnovském gymnaziu). Do velké mapy Evropy jsme 
zapichovali barevné špendlíčky, jak dle zpráv z ciziny postupovala fronta. Maminka 
se strachovala, kontrolovala zatemnění, zda někdo není za dveřmi. Na plotně sporáku 
nám pekla bramborové placky a vařila čaj z domácích nasbíraných a sušených bylin. 
Cukr byl na příděl a chleba jsme si mazali často umělým medem (kunsthonig). Ještě 
že maminka byla doma a držela slepice a králíky a v kůlničce kozu.

Jednoho  večera  koncem války  pozdě  večer  kdosi  bušil  na  zadní  dveře  do 
zahrady. Otec vypnul rádio a šel se podívat, co se děje. Za dveřmi stál chlap jako 
hora, otrhaný v hadrech a rusky prosil  o nocleh. Táta měl dobré, statečné srdce a 
ubožáka  vzal  dovnitř.  Maminka  mu  ustlala  na  půdě  na  slamníku,  donesla  deky, 
chleba  a  meltu  s kozím  mlékem.  Jako  záchod  posloužil  kbelík  s vodou.  Vše  se 
muselo  utajit,  neboť  pod  podlahou  půdy  se  učilo.  Ten  Rus  utekl  z německého 
zajateckého tábora v Rychnově u Jablonce. Ale co čert nechtěl, zajatec si příští noc 
přivedl  další  dva.  To  bylo  nadělení!  Maminka  byla  statečná  a  obětavá,  ale  měla 
strach, celá rodina byla v nebezpečí. Ale ustlali s otcem i dalším dvěma, a celou dobu 
až do jara jsme je živili. Byla nouze o jídlo, chodili jsme s bratrem pomáhat sedlákům 
o  žních,  a  ti  nám pak  pomáhali  (Laudonovi,  Vinšovi,  Chlubnovi,  Polákovi).  Pro 

    Časopis Náš Turnov č. 30 – červen 2005, strana 25



mouku jsme s bratrem chodívali s ruksakem až do mlýna na Mohelce, který ležel na 
hranicích protektorátu. Mlynář se jmenoval Vinš a měl dobré srdce. Naštěstí nás při 
tom četníci nechytili.  Občas jsme donesli i  doma stlučené máslo a tvaroh, mamka 
vařila povidla (na chleba) , a tak se nám dařilo ty tři  chlapy uživit.  Jmenovali se 
Georgij  Andrianov  z Kaliningradu,  Nikolaj  Trimasov  (Ufa)  a  Georgij  Timofejev 
z Moskvy.  Bohužel,  k našemu  velikému  zděšení  okupovali  školu  na  konci  války 
němečtí důstojníci na útěku, neučilo se a ve třídách ložírovali Němci. Na půdě museli 
být pánové moc zticha a kbelík a jídlo se nosilo jen v noci. Měli jsme v té době ještě 
přírůstek – malou sestřičku Anušku (nar. 1940). Bylo to naše válečné sluníčko. Měla 
postýlku v ložnici rodičů a zažila veliké zděšení, když do ložnice vstoupil esesák ve 
vysokých holínkách a prohledával byt. Dodnes na to sestra vzpomíná. Bylo to tenkrát 
na udání někoho z vesnice.

Aby toho nebylo dost, přivedl otec jednoho dne k nám do rodiny krásnou dívku 
Jugoslávku  (Dragica  Pergler),  kterou  ještě  s jedním  odvážným  přítelem  (Vašek 
Lauryn) zachránili  z auta esesákům, kteří  hojně nasávali  v Laurynově hospodě při 
silnici v Paceřicích. Tato krasavice byla zubožená, vysílená a vyděšená, a tak jsme ji 
přijali, oblékli, schovali a sytili. Po válce jí otec zařídil přes ČSČK v Praze návrat 
domů do Jugoslávie. 

Věci  došly  tak  daleko,  že  ty  tři  Rusy  brával  koncem války  táta  k nám do 
kuchyně poslouchat Moskvu a pamatuji se, že byli zvědaví, jak se blíží Rudá armáda. 
A když Rudá armáda připochodovala do Paceřic a Němci byli již fuč, ve škole se 
usídlila pro změnu zase armáda ruská, také důstojníci chodili popíjet do Laurynovy 
hospody  -  a  co  se  nestalo!  Ruští  zajatci  jedné  noci  zmizeli  bez  rozloučení  a 
poděkování, asi ze strachu před Rudou armádou. Již nikdy jsme je neviděli, ani se 
neozvali.  Asi  byli  Stalinem zlikvidováni  a  již  poděkovat  nemohli.  Dívky se  také 
neozvaly, jen Jugoslávka napsala, že domov má vybombardovaný a chtěla zpátky 
k naší  mamince. Ale tenkrát otec těžce onemocněl,  byly jsme tři  děti,  a tak nešlo 
vyhovět. Od té doby o ní nic nevíme, jen nás hřeje pocit, že jsme si uměli pomáhat ve 
zlých časech. 

Vzpomínám na  květen  1945,  jak  jsme  vítali  sovětskou  armádu  kvetoucími 
šeříky a zpívali jsme a hráli na klavír české a ruské národní písně (Kalinka, Tiperery, 
která  zněla  hlavně  kolem Plzně,  kterou  osvobodila  západní  spojenecká   vojska). 
Tenkrát  jsme  ještě  nemohli  pochopit  v Turnově,  kam  jsme  se  v roce  1945 
přistěhovali,  když  taxikář  pan  Komár  a  Kotler  (oba  ruští  imigranti  po  VŘSR) 
prohlašovali : „Moc se neradujte, vždyť je to okupace!“ Jako dnes to slyším.

Pan Kotler,  který nás  v květnu 1945 varoval  před  okupací,  dnes  již  nežije. 
V roce 1968 emigroval (před sovětskou armádou již podruhé) na západ do Kalifornie, 
kde  dodnes  žije  jeho žena  a  dva  synové.  Jejich  dědeček býval  v Rusku carským 
klenotníkem, ve velké říjnové revoluci byl vězněn na Sibiři, kde si psal deníček. Měli 
jsme možnost si v něm číst u Kotlerů a nestačili jsme se divit, co vše ti lidé v gulazích 
museli vytrpět! Ten deník by se měl vydat knižně jako svědectví doby stalinismu 
v Rusku. Pro poučení dalším generacím!

Tak to jsou moje vzpomínky a svědectví doby za 2. světové války a po ní. Bylo 
to velké ponaučení.

 Milena Šolcová
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Je to ještě pravda ?

     Celý  život  se  se  mnou  táhne  nitka 
radioamatérského  zájmu.  Snad  to  začalo 
někdy  v roce  1934,  kdy  jsme  s Joskou 
Kvapilem  stavěli  krystalky,  což  byl  pro 
nás  opravdový div světa.  Ve sluchátkách 
to  hrálo  a  mluvilo,  žádná  elektřina,  jen 
anténa a uzemnění. Jednou navečer, když 
jsem  si  hrál  s novým  „zázračným“ 
zapojením  krystalového  přijímače,  se 
najednou ve sluchátkách ozval silný hlas: 
„Tady je OK 1 RO, zkouška modulace, fff 
(foukání do mikrofonu) – jó moduluje to – 
volám všeobecnou výzvu.“ – a tak pořád 
dokola.  Získal  jsem  už  jako  kluk  starý 
amplion  s rourou,  a  i  z té  roury  to  bylo 
zřetelně slyšet. Běžel jsem pro otce, pořád 
to krásně mluvilo. Táta se zasmál a povídá: 
„To  je  jistě  Pavel  Homola,  bydlí  v naší 
ulici tam, kde je pan fotograf Linhart.“ Hned jsem tam běžel, bylo to tak. Přijala mne 
paní  Homolová,  vstoupil  jsem  do  divotvorného  světa.  Malá  kuchyňka,  dvě  děti, 
akvárium s rybičkami a u okna velký stůl, plný nádherných přístrojů. Pavel vysílal, 
znal jsem ho, protože jsme se často potkávali. Učil na „šperkárně“ fyziku. Byl první, 
kdo  v naší  republice  brousil  z křišťálu  piezoelektrické  krystaly  pro  stabilizaci 
frekvence vysílačů. Hned jsme si padli do oka, prožil jsem tam od  doby, kdy jsem se 
stal  jeho  učněm  víc,  než  jsem  se  dočetl  ve  verneovkách.  Nebudu  zde  psát 
podrobnosti,  jen  ve  zkratce  k Pavlovi  pár  slov  (psal  jsem  o  něm   více  do 
radioamatérských časopisů před léty). Jednou dělal Pavel spojení s Afrikou na pásmu 
40 m, ale byl tam slyšet nějak slabě. Vyslal na telegrafním klíči AS 5 min a požádal 
mne, abych každou minutu vyslal AS 4 min ceká (AS je čekejte). Pak odběhl přes 
dvůr na zahradu a vytáhl přes kladku svou anténu o hodně výš. Byla zavěšená na 
dehtovaném provazu. Vrátil  se včas,  doladil  koncový obvod, slyšitelnost pak byla 
dobrá.  Umínil  jsem  si,  že  budu  jednou  své  vysílací  antény  také  zavěšovat  na 
dehtovaný provaz.

 Dva roky po začátku války Němci Pavla zatkli (jako rukojmího a vlastence – 
ani nevěděli, že pořád brousí pro partyzánské vysílače krystaly!) . Necelé dva roky 
nato byl v Německu na pochodu smrti zahuben. Po válce jsem ho stále čekal, a když 
přišla zpráva o jeho smrti, dlouho jsem plakal. Byl to vzácný kamarád, učitel, ryzí 
člověk. Morzeovku mne naučil právě on, a já jsem předával jeho odkaz další mládeži. 
Tak se v Turnově a okolí parta jeho následníků množila a jeho dědictví trvá dodnes 
v těch,  kteří  ho  už  osobně  nepoznali.  Pavel  zdůrazňoval,  že  morzeovka  se  musí 
vysílat přesným rytmem a laskavě, vzhledem k přijímacím schopnostem protistanice, 
se kterou děláme spojení. Říkal, že když vaše značky znějí jako líbezná hudba, pak se 
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kolegovi, který vás přijímá, zdá, že vaše tempo je mnohem pomalejší, než opravdu je. 
Zkuste si to,  je to naprostá pravda.

 Byla válka, ale naše partička, poblázněná kouzlem morzeovky a krátkých vln, 
to  jaksi  nebrala  vážně.  Stavěli  jsme  jednolampovky,  dvoulampovky,  oscilátory  a 
dělali jsme pokusy. Fungovalo to, ale strážní andělíčkové z nás byli doslova upocení. 
Nikdo nás nevypátral. Bohužel, víc kamarádů ze starší generace stihl podobný osud 
jako Pavla - OK 1 RO. V revoluci na konci války jsme pomáhali starším turnovským 
amatérům instalovat na radnici vysílací stanici, která měla být připravená pro spojení 
s partyzány i dolními skupinami radioamatérů. S velkým elánem jsme mezi radnicí a 
spořitelnou natáhli 40 m Windomka, což je dodnes uznávaný druh antény. Zkušení 
amatéři pod vedením předsedy odbočky Bohuslava Finka - OK l FK, instalovali na 
radnici krystalem řízený vysílač a přijímač Pento SW 3 AC. Stanice byla v rekordním 
čase v provozu, z balkonu radnice zněly reproduktory, které předávaly obyvatelstvu 
nejnovější  zprávy.  Mezi  hlášením se postupně přehrávaly 3 gramofonové desky s 
Kmochovými  sokolskými  pochody.  Dokonce  se  nám  na  Pento  podařilo  zachytit 
projev Jana Masaryka i s jeho závěrečným povzbuzením „Povytáhnout kalhoty a furt 
se jde.  Nazdar!“ Poslouchající občané při tom prožívali krásnou revoluční náladu. 
Byly to jedinečné zážitky našeho mládí.

 Pak  přiletělo  německé  průzkumné  letadlo,  které  začalo  střílet  z kulometu. 
Blížila se i jednotka německých vojáků, byly odpáleny i pancéřové pěsti. My jsme 
utíkali z radnice  domů, kolem nás pleskaly kulky z kulometu, ve Struhách hořela dvě 
stavení.

Ráno byl klid, šli jsme opatrně obhlédnout naše vysílací stanoviště. Windomka 
byla  stržená,  zařízení  rozmlácené.  Ale  válka  už končila,  byl  čas  oplakat  mrtvé a 
znovu vykročit. Vraceli se ti, kdo v Německu přežili, repatrianti, často i žijící trosky 
vězňů. U nás v domě byla čilá stanice (oba rodiče byli lékaři), kde se tito zachránění 
vykoupali, oblékli, byli nakrmeni a lékařsky ošetřeni. Pomáhali vzácní dobrovolníci.

 Hned v prvních dnech míru jsme z věže chlapecké školy natáhli Windomku do 
parku (kde je dnešní kino v přírodě). Byla stejná, jako ta revoluční mezi radnicí a 
spořitelnou. Její svod šel do místnosti v suterénu, kterou nám škola zapůjčila jako 
amatérskou  klubovnu.  Anténa  chodila  výborně.  Jak  se  postupně  otevírala  pásma, 
otevíral se nám i celý svět. Vzácná spojení se množila. Zase jsme přijímali na Pento a 
vysílali na dvoustupňový vysílač, řízený krystalem od Pavla Homoly.

Uplynulo přes půl století, pamětníci jsou už vzácní. Amatérské heslo, které si 
tito blouznivci zvolili při svém vzniku koncem l. světové války, se dosud nezměnilo: 
„Krátké vlny spojují národy světa“. Dokáže lidstvo místo hrabivosti a sobectví najít 
k sobě lásku? Na to ani nejlepší technika nestačí, je nutné vzít vážně Kristův příkaz: 
„Je jeden mistr a vy jste všichni bratři!“

Doplňky :  Tenkrát u vysílače na radnici byli Míla Burda – OK l BM
                                                                        Standa Zelinka – OK l ZV
                                                                         Karel Wolf – OK l WO
                                                                         Bohouš Finke – OK l FK
                                                                         a my mladí
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Alšovice, leden 2005                                                                          Ivan Šolc
Turnovští ochotníci v době okupace

V kronice  divadelního  spolku  Antonína  Marka  nacházíme  záznam  projevu 
předsedy spolku Ot. Fialy, který byl pronesen dne 6. června 1945 v divadle na první 
poválečné schůzi členů spolku. Je svědectvím odvážného postoje v době, kdy lidé 
nevěděli, co přinese příští hodina.

Bratři  a  sestry,  scházíme  se  dnes  téměř  po  jednoleté  přestávce  opět  v 
našem milém divadle, z kterého jsme byli vypuzeni nacistickými okupanty.

Dnes tedy opět spolek náš přihlašuje se ve svobodné Československé republice 
k nové a radostnější práci na poli divadelní lidovýchovy. A  za  tyto 
krásné chvíle, které prožíváme, děkujeme nadlidské práci 
našeho  presidenta  Obnovitele  dr.  Ed.  Beneše  a  jeho 
vládě,  pomoci  hrdinného  Sovětského  svazu  a  jeho 
slavné  Rudé  armádě  s  maršálem  Stalinem  v  čele  a 
vydatné  pomoci  spojeneckých  armád  Anglie  a 
Spojených států severoamerických.

Hluboká vděčnost,  která  hárá  v  našich srdcích k 
těmto  osvoboditelům,  nikdy  z nich  nevymizí.  Hlubokou 
vděčností  jsme také  zavázáni  našim velikým mrtvým,  kteří  položili své  životy  v 
koncentračních táborech jako první oběti na oltář rodící se Svobody.

Povinnou vděčností jsme zavázáni i těm bojovníkům, kteří padli v boji proti 
krutým nacistům na barikádách v Praze a v odboji našich měst a vesnic.

Dovolte mi, abych právě na tomto místě vzpomněl těch našich členů, kteří pro 
naše lepší bytí byli německými vrahy utýráni v koncentračních táborech daleko od 
své rodné vlasti. V srdcích našich zůstane nehynoucí paměť na milého přítele, rádce a 
učitele ochotníků, chloubu našeho spolku Jana Durycha.

Jan Durych,  člověk zlatého,  měkkého srdce,  vzácného charakteru,  vlastenec 
nejobětavější, člověk rázných činů a skutků byl první z našich řad utýrán. Dotrpěl 21. 
února 1943.

Nehynoucí paměť zachováme i milému bratru Václavu Baumrtovi, jednomu z 
nejstarších členů ochotnickému spolku. Ničemná německá bestie vyrvala jej spolku, 
městu a lidem, kteří se němu utíkali o radu. Věřil ve svobodu národa a pro tuto víru 
položil i život.

Vzpomínám  i  milého  Pavla  Homoly  s  nadějí  v  srdci  a  s  přáním 
nejupřímnějším, aby se alespoň on mezi nás brzy vrátil.  O tomto dobrém Pavlovi 
není dosud ještě jisto, zda byl utýrán, či zda se zotavuje z těžkých ran, které utrpěl od 
zlotřilých  nacistů.  Pavel  Homola  zůstane  chloubou  spolku  pro  svoji  podzemní 
činnost. Pro německou říši byl velmi nebezpečný tím, že brousil do tajných černých 
vysílaček krystaly. Proto byl odstraněn. (Pavel Homola se bohužel nevrátil. Zahynul  
na pochodu smrti.)

Bratři a sestry, naši velcí mrtví se nedočkali svobody. Zůstali kdesi daleko v 
nepřátelské zemi, ale my, kteří jsme tak šťastni, že zde stojíme, budeme vzpomínat 
těchto ušlechtilých vlasteneckých duší. Provždy zůstanou chloubou našeho spolku. 
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Dobu těžké německé okupace nepřečkal ani náš milý František Bárta, jehož světlé 
památky rovněž vzpomínáme.

Spolek náš, jako ostatně všechny ochotnické spolky, byl německými okupanty 
násilně umlčen na dobu téměř jednoho roku. Nacističtí vrazi byli si dobře vědomi, 
že  ochotnické  spolky  roztroušeny  po  všech  i  nejzapadlejších  vískách  rozněcují 
v prostém českém lidu i  v těch prostičkých českých hrách víru i  naději  ve velké 
vzkříšení naší všem drahé a milé svobody. Víme sami dobře, že lid, který v době 
nejtěžšího útisku hledal v každém mluveném slově, které k němu zalétalo z prken 
jeviště, posilu a vzpruhu pro těžký svůj zítřek, a my posíleni pokládali jsme za svoji 
svatou povinnost neumdlévati v těžké vysilující práci a pokračovati v ní. Dnes snad 
právem můžeme říci s čistým svědomím, že jsme na kolbišti městského turnovského 
divadla  v době  německé hrůzovlády  splnili  plně  úkol  uvědomělého  českého 
ochotníka.

Stranili jsme se úzkostlivě všeho, co by nám mohlo poskvrniti čest a čistý štít 
českého ochotnictva. Vzpomínám příkazu, který byl dán spolku v tom smyslu, aby 
vstupenky pro městské divadlo v Turnově byly německo-české. Za spolek jsem rázně 
odmítl  a  dal  tisknout  větší  počet  jen  českých.  Zůstali  jsme  tedy  snad  jediným 
divadlem, které mělo po celou dobu války vstupenky jenom v českém jazyku.

Mimo činnost  divadelní  přispělo městské divadlo v Turnově 
pomocí podzemnímu odboji tím, že po řadu měsíců byly v šatně 
divadla uschovány pro účely odboje dynamitové nálože a po 
celou dobu okupace i náboje, které v kritických chvílích pro 
Turnov byly upotřebeny našimi partyzány.

V době finančních úspěchů spolku pokládal  jsem za mravně národní 
povinnost podpořiti finančně z peněz spolku podzemní odboj. Proto v dohodě s 
naším  pokladníkem  br.  Kolářem  jsme  založili  tzv.  černý  fond,  do  kterého  jsme 
odsávali  při  každé  příležitosti  peněžní  částky,  které  jsme  předávali  předsedovi 
pořadatelského sboru br. Stehlíkovi, který jich použil k podpoře těch rodin, jejichž 
živitelé  byli  odvlečeni  do  nacistických mučíren.  Hořejší  šatny  městského divadla 
byly několikrát svědky schůzek sokolských pracovníků podzemního odboje, které v 
Turnově po smrti bratra Vaňury vedl náš nezapomenutelný a vynikající člen spolku 
Jan Durych.

V době,  kdy jsme již  věděli,  že konec strašné hrůzovlády u nás jest  již  na 
blízku, byla budova městského divadla připravena přijmout pod ochranu našeho člena 
Pavla Homolu, který jako člen podzemního hnutí již od samého počátku německé 
okupace vybrušoval do tajných vysílaček krystaly. Byl ve velkém ohrožení, že ho 
gestapo zatkne. Vše pro jeho útěk bylo připraveno. Bohužel únik ze spárů sprostých 
vrahů se nezdařil. Přišli si pro něho do bytu sami v noci a nebylo úniku.

I  divadelní  garderoba  přispěla  svojí  pomocí  ohroženým.  Poskytla  sl. 
Loutchanové,  učitelce  domácích  nauk  a  člence  podzemního  hnutí,  několik  kusů 
mužského oděvu pro lidi, kteří v našem kraji hledali  záchranu před hitlerovskými 
vrahy. Za okupace nám sloužily látky turnovského Sokola, které se v poslední chvíli 
podařilo zachránit riskantním způsobem ze zapečetěných místností sokolovny.  To 
slouží spolku také k jeho národní cti,  neboť tímto zákrokem byla zachráněna část 
národního majetku v době nejtěžší.
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Tento  záznam učinil dodatečně asi v roce 1948 kronikář ak. malíř pan Karel Kinský.

Únor 1948

Nezapomenutelný  květen  1945 přinesl  svobodu –  lidé  věřili,  že  natrvalo. 
Brzy však bylo nastoleno nové násilí. Na události v únoru 1948 vzpomíná Jaroslav 
Knížek…

Dopoledne  21.  února  1948   jsem  v Turnově  poslouchal  Gottwaldovo 
harašení ze Staroměstského náměstí. Pak nám to v žurnálech předkládali léta, když 
se  chlubili  vítězstvím  dělnické  třídy.Tu  sobotu  večer  byl  na  Střelnici  skautský 
karneval s rázem Tropy a poušť +50°. Bylo nabito a vedro. Přišel jsem později 
v noci domů a ráno brzy zase vstával. Jel jsem autobusem se Sokolem do Krkonoš 
na lyže. Ten den 22. 2. 48 silně sněžilo a bylo tam už hodně sněhu a hluboký 
čerstvý sníh. My mladší jsme vepředu prošlapávali stopu na Dvoračky. Cestou se 
již  objevovaly  diskuse  mezi  nekomunisty  (Pavel  Kraus)  a  levičákem  Plátkem. 
Začínaly první rozpory mezi sokoly.

V pondělí odpoledne jsem se vrátil do Prahy, kde už chodily a provokovaly 
hloučky esenbáků a milicionářů s úplně novými puškami. Kdo jim je dal? V úterý 
obsadili  na  Příkopech  sekretariát  strany  sociálních  demokratů.  Viděl  jsem,  jak 
vlekli  do  auta  ministry  J.  Majera  a  B.  Laušmana.  V poledne  byla  povinná 
jednohodinová stávka,  ale  na škole  ji  některé  katedry nedržely.

Ve  středu  25.  v poledních  hodinách  jsme  se shromáždili  na 
Karlově  náměstí  ve  staré  technice  a  početný  průvod studentů 
šel  na  Hrad  podpořit  prezidenta.  Nad  Újezdem 
v Karmelitské ulici byl průvod zastaven esenbáky. Tak jsme se 
rozběhli  a  sněhem  mazali  zahradami  pod  Petřínem 
nahoru a přes Pohořelec a Loretánskou ulicí pronikli až na 
Hradčanské  náměstí  přes  slabší  odpor  policie.  Přes 
Seminářskou  zahradu  jsme  na  policajty 
pokřikovali: „Jděte s flintami na zajíce a ne na nás.“  Na 
Hradčanském náměstí se několikatisícový dav studentů a 
mládeže  zastavil  asi  v polovině  u  takových  barokních 
sloupů na osvětlení. Bylo tam i několik Turnováků a 
já měl po boku Frantu Kobosila.  Asi tři  studenti  šli 
jako  parlamentáři  na  Hrad.  Najednou  proti  nám  začal 
postupovat  početný  dav  mladých  esenbáků,  Slováků  z jakéhosi 
pohotovostního oddílu, a vyzývali kategoricky k rozchodu. Když se nikdo nehnul, 
začali nás mlátit pažbami. Stačil jsem utéci, hnali se za námi až ke Střešovické 
vozovně. Pak je to přestalo bavit a já klusal až do Bubenče, musel jsem se často 
ohlížet, zda za mnou někdo neletí. Podobná situace byla i v zatáčce v Nerudově 
ulici, snad to tam bylo i ostřejší. Bylo nám divné, že je ten Hrad obsazen „takovou 
společností“.
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V tu dobu přijel  z Hradu rozveselený a rozdováděný Klement Gottwald a 
řečnil na náklaďáku na Václavském náměstí o přijaté demisi ministrů a „vítězství 
pracujících nad reakcí“.

Ve čtvrtek ráno 26. stála před vchody do fakult ČVUT a KU „čestná stráž 
esenbáků“, někde i lidové milice, aby měli dozor nad nepoddajnými studenty.

10.  března  ráno  v 8.00  mi  pan  bytný  povídal  smutnou  zprávu,  že  v noci 
Honza Masaryk skočil v Černínském paláci z okna. Tento neobjasněný čin teprve 
mnohým otevřel oči. Bylo už pozdě. Nebýt demise ministrů, našli by si páni od 
KSČ a NKVD zase jinou záminku.

Na  XI.  všesokolském  sletu  v roce  1948,  už  bohužel  ovlivněném 
komunistickým  pučem  a  nepřítomností  exprezidenta  dr.  Eduarda  Beneše  na 
Strahově, sokolové na chvíli zapomínali na to, co se stalo. Nadšeně provolávali svá 
hesla, ale bylo tu však ale…

Za rok na to byly prověrky všech vysokoškoláků podle jakéhosi výnosu MŠ, 
aby mohli koho chtěli vyhodit ze studií. Mnohé také proto, že byli sokoly. Tak 
jsme lacino prohráli demokracii po roce 1945.

Jaroslav Knížek

 Před 150 lety byla povolena stavba železné dráhy

Už jsem se zmínil 
o  tom,  jak  se  v údolí 
Jizery  a  následně 
Olešky proplétají říčky, 
silnice i železniční trať. 
Ta trať,  co skoro mezi 
jejími  kolejemi  má 
malíř  Vladimír 
Komárek svůj  ateliér  a 
co  na  ní  kdysi  sloužil 
můj pradědeček.

Všechno  začalo 
rakousko-saskou  státní 
smlouvou  z 24.  dubna 
1853,  jíž  se  obě  vlády 
zavázaly  vybudovat 
železnou  dráhu  ze  Žitavy  do  Liberce.  Liberec  se  do  roku  1855  marně  snažil  o 
připojení železniční trati na vnitrostátní budovanou síť,  až konečně 4. února 1855 
bylo  vydáno povolení  ke  stavbě  trati  z Liberce  do  Pardubic.  Akce  zpočátku řídil 
výbor, v jehož čele byly známé osobnosti; sychrovský kníže Kamil Rohan (známý 
svým  parkem  a  bohatými  botanickými  sbírkami,  sponzor  někdejší  Společenské 
zahrady  v Praze,  v níž  působím)  a  hrabě  Harrach  (to,  že  zavedl  pro  své  lesníky 
v Krkonoších  lyže  a  že  se  po  něm  jmenuje  Harrachov,  nemusím  připomínat). 
Koncese  akciové  společnosti  „C.  k.  privilegovaná  jihoseveroněmecká  spojovací 
dráha“ byla udělena po přijetí stanov 5. června 1856 za 10 dní nato, 15. června 1856. 
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Kapitál společnosti byl stanoven na 15 milionů zlatých. Předsedou správní rady byl 
hrabě Harrach. Stavbu prováděly firmy bratří Kleinových a Vojtěcha Lanny (kde ten 
se všude v Čechách nepodepsal!) za paušální sumu 9 milionů 89 tisíc 550 zlatých. 
Bratří Kleinové dodali i koleje, které původně nebyly do uvedené částky zahrnuty. 
První kopnutí bylo provedeno v Liberci 18. srpna a v Pardubicích 22. září 1856. Na 
stavbě pracovalo 17 000 dělníků a první úsek z Pardubic do Josefova byl otevřen 4. 
listopadu 1857 a druhý, do Turnova, 1. prosince 1857. Celá trať byla předána do 
provozu 1. května 1859. Stavba byla jednou z nejnákladnějších u nás, protože si terén 
vyžádal vybudování mnoha tunelů a viaduktů. První lokomotiva projela krajem 21. 
října 1858 a jmenovala se příznačně – Semily.

Přetištěno s laskavým svolením spisovatele Václava Větvičky z jeho půvabné 
knihy „Moje květinová dobrá jitra“. Sál Na Sboře málem nestačil zájmu příchozích,  
kteří ocenili jeho  vyprávěčské umění a erudici.

Staročeské řemeslnické trhy Turnov 

Mezi významné kulturní akce, které probíhají v závěru května každého roku 
v Turnově, se v posledních 
letech  zařadily  Turnovské 
staročeské  řemeslnické 
trhy.  Myšlenka  pořádat  v 
Turnově  trh  řemesel  není 
nahodilá.  Vychází  ze 
snahy  oživit  tradici,  která 
má  v  regionu  a  v 
samotném  Turnově 
hluboké kořeny a která by 
měla  centru  Českého  ráje 
vtisknout  osobitý  kolorit. 
Vrátíme-li  se  do  historie, 
najdeme  první  zprávy  o 
pořádání  jarmarků  a  trhů 
již  v  době  Vladislava  II.. 
Král  Vladislav  II. 
Jagellonský  v  roce  1497 
tzv.  „dává“  Turnovu  dva 
jarmarky  osmidenní.  Na 
listině,  která  je  uložena  v 
archivu  Muzea  Českého 
ráje v Tumově, stojí: „My 
Vladislav  z božie  milosti 
etc., oznamujem tiemto, že 
jsme  prošeni  jménem 
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opatrných purgmistra a konšel i všie obce města Turnova, abychom jim dva jarmarky 
ročnie dáti a jim znovu vysaditi ráčili, kteréžto prosbě nakloněni jsúce j také tomu 
chtiece,  aby  se  obyvatelé  tohož  města  tiem  lépe  opravovati  a  živnosti  svých 
dostatečně  hleděti  mohli,  s  dobrým  rozmyslem  a  naším  jistým  vědomiem  …..“ 
Termín konáni jarmarků byl pevně stanoven vždy na úterý před narozením Panny 
Marie a na úterý před sv. Janem Křtitelem (dodržovalo se pevně ještě v 19. století). 
Každý trval osm dní.  K tomuto povolení se vázala další ustanovení, např. o vybírání 
královského cla na opravy cest a mostů po dobu tří neděl v čase jarmarečním. Dle 
listiny Jindřicha z Valdštejna z roku 1503 byla kromě dvou velkých jarmarků určena 
každá středa jako tzv. den trhový. O třicet let později v roce 1538 král Ferdinand I. 
dal  Tumovským jarmark třetí,  rovněž osmidenní – v zájmu získání prostředků na 
správu města, podporu živností apod. V roce 1596 nařízením Rudolfa II. k jarmarkům 
přibyly tři roční trhy koňské a dobytčí. Jarmarky a trhy se řídily tzv. jarmarečním 
řádem,  ve  kterém  byla  přesně  vymezena  práva  a  povinnosti  trhovců,  rychtáře  i 
purkmistra. Rychtář např. dohlížel na průběh trhu a - jak uvádí J. V. Šimák v knize 
Příběhy  města  Tumova  :  „...jímal  výtržníky  a  podezřelé  sázel  do  šatlavy“.  Od 
prodavačů v době konání jarmarku se vybíralo „jarmarečné“, ze kterého se hradily 
opravy cest, mostů apod. J. V. Šimák průběh jednoho takového trhu popisuje takto: 
„Zavítejme k jarmarku postnímu z roku 1606. Obec právě rozešla se z rathouzu, kdež 
uslyšela  předpisy  jarmareční  a  pobožné  napomenutí  primasovo.  Sousedé,  jimž 
dostalo se dozorčích úkolů, pospíchají už na svá místa. Ze stodoly obecní a kláštera 
nádeníci vozí střechy a kozy k boudám na rynk, hlomozíce a křičíce všelijak mrzutě, 
nedadouce krotiti se vodákem, jenž k nim hledí. Teprve za nápivek umlkají a vedou 
chválu pánům. Za práci  jim dává obec po 24 gr.  Jeden z vodákových pomocníků 
rozběhl se zatím ke kováři pro hřebík podlažní i šindelní, jichžto spotřebují za kopu, 
neboť o předešlém trhu boudy z rukou nádeníků nevyšly zcela zdrávy. Páni jdou k 
mostům, ukazují na trámy vydřené, na rozbité pažení, horší se nad jamami vymletými 
v cestě,  nad rozviklanými šraňky.  A hned vodáku jest  napravovati  a  polepšovati. 
Rychtář přijal  od purkmistra peníze na žoldnéře,  aby pomáhali  hlídati  u bran a u 
mostů. Polovic jich má již vyhlídnuto, druhou přivedou mu cechmistři. Zatím chodí 
s úředníky  jarmarečními,  kteří  vykazují  v  rynku  místa  cechům domácím i  cizím. 
Odevšad  již  sjíždějí  se  trhovníci,  aby  kupovali  a  prodávali.  Branní  sotva  stačí 
přihlédati, aby nevluzovala se do města ledajaká chasa. Od prodavačů úřad vybírá 
poplatek, zkouší hodnotu jich zboží, spravedlnost míry a váhy, mincí, rovná spory, 
přísně dbá, aby nikdo nevykračoval z řádu jarmarečního na škodu druhým. Mimo 
tržní místo a dříve než prohlášen jest jarmark nikdo nesmí tržiti, sice ztratí zboží a 
prodavač i kupec vzati budou v šatlavu. Domácí smějí prodávati hned, přespolní až 
po zvonění...“ To je popis přípravy trhu z roku 1606. Je z něho patrné, že v přípravě 
trhů se od této doby mnoho nezměnilo. Změnil se však charakter trhů. 

Současné  trhy  tradičních  řemesel,  které  připravuje  Spolek  přátel  Muzea 
Českého ráje v Turnově, se zaměřují  na záchranu a prezentaci kulturního dědictví, 
především  na  záchranu  uměleckořemeslné  tvorby.  Projekt  se  obrací  na  nejširší 
veřejnost  napříč  věkovými,  sociálními  a  národnostními  skupinami  obyvatelstva. 
Účinně  oslovuje  také  turisty  z jiných  krajů  Čech  a  zahraničí,  kteří   přijíždějí  do 
Českého ráje. Staročeské řemeslnické trhy jsou pořádány jako obsahově hodnotné a 

    Časopis Náš Turnov č. 30 – červen 2005, strana 25



přitom atraktivní setkání uměleckých řemeslníků s bohatým kulturním programem, 
v němž se  prezentují  amatérské folklórní,  hudební  a  divadelní  soubory a  výkonní 
umělci.  Na  přípravě  projektu  spolupracuje  se  Spolkem  přátel  muzea  Muzeum 
Českého ráje  a  firma Dobra  kons.  Autory  projektu  jsou  etnografka  muzea  PhDr. 
Vladimíra  Jakouběová  a  pan  Jaroslav  Obročník.  Než  se  organizátoři  rozhodli 
uspořádat první ročník, nasbírali v 80. a 90. letech dostatek zkušeností při pořádání 
řady folklórních přehlídek a ukázek tradiční  lidové výroby v areálu tzv.  Dlaskova 
statku  v Dolánkách  u  Turnova.  Podařilo  se  jim  tak  zmapovat  současnou  situaci 
v oblasti  folklóru a  rukodělné výroby a  také ověřit  velký zájem veřejnosti  o  tuto 
sféru. Turnovské trhy však mají další mnohem hlubší společenský dosah. Získané 
poznatky z prezentace tradiční kultury svědčí o tom, že na lidovou kulturu pohlíží 
dnešní populace jako na jeden z významných momentů pocitu národnostní a sociální 
integrity,  jako na moment,  jímž se člověk identifikuje  se  svým regionem a který 
pozitivně ovlivňuje náš život v oblasti duchovní i hmotné. Význam tohoto zjištění 
roste  zvláště  dnes,  kdy  se  znovu,  na  historických  a  demokratických  základech, 
přetváří česká společnost a přehodnocují se etické normy deformované v uplynulých 
desetiletích.  Atraktivní  podívaná  na  práci  mistrů  uměleckého řemesla  a  hodnotná 
kulturní vystoupení jsou cenným příspěvkem v každoroční kulturní nabídce regionu. 
Staročeské  trhy  tradičních  řemesel  v Turnově  patří  k největším akcím podobného 
charakteru v Čechách. Na letošním XI. ročníku se představí přibližně 150 řemeslníků 
z Čech,  Moravy,  Slovenska,  Polska,  Německa  a   Holandska.  Novinkou  bude 
například prodej holandských sýrů, nově se představí i nožíři, rozšíří se počet kovářů, 
přijedou  noví  prodejci  keramiky.  Podobně  jako  v loňském  roce  se  v kulturním 
programu představí soubory a umělci ve 4 blocích. Program zahájí průvod mažoretek 
za  doprovodu  dechovky,   která  zahájí  program vystoupení  souborů  a  hudebníků 
z partnerských  měst,  v jarmarečním bloku se  představí  pouliční  divadla  a  kapely, 
nedělní festival etnické a alternativní hudby vyvrcholí vystoupením Spirituál kvintetu 
a  programový  blok  věnovaný  dětem  ukončí  pohádky  a  písničky  v podání  Jitky 
Molavcové. Nebudou chybět ani místní soubory a uskupení. 

    
PhDr. Vladimíra Jakouběová

Strategický plán města Turnova

Strategický plán města je dlouhodobý rozvojový dokument města. Má tři části. 
První část je analytická, kde jsou základní údaje a informace o městě. Druhá část 
obsahuje návrh rozvojové strategie a třetí část představuje tzv. Akční plán s popisem 
již konkrétních projektů ve městě.  Strategický plán města Turnova je navázán na 
strategické a rozvojové dokumenty Libereckého kraje a České republiky.

Rozhodnutí  o  pořízení  strategického  plánu  vzešlo  z jednání  Rady  města 
Turnova dne 12. 2. 2003, kde bylo Odboru rozvoje města uloženo zpracovat materiál 
o  otázce  zabezpečení  Strategického  plánu  města  Turnova.  Tento  materiál  byl 
předložen na další jednání rady 26. 3. 2003. Zde bylo schváleno vypsání výběrového 
řízení na zpracovatele plánu a jmenována komise pro tento výběr s tím, že strategický 
plán bude základním koncepčním dokumentem města.
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Formou výzvy bylo obesláno 9 odborných firem. Nabídky byly vyhodnoceny a 
předloženy radě.  Jako vítězného zpracovatele  vybrala  rada  Agenturu  regionálního 
rozvoje Liberec, s. r. o., a zároveň uložila ORM zabezpečit aktivní spolupráci s tímto 
zpracovatelem. Smlouva o dílo byla podepsána 23. 9. 2003.

Následně  byly  zajišťovány  podklady  pro  analytickou  část  plánu  a  byla 
sestavována řídící pracovní skupina pro strategický plán. Ta byla vytvořena z členů 
zastupitelstva a rady města, kteří jsou předsedy odborných komisí rady, dále pak ze 
zástupců velkých podniků v Turnově,  ředitelů  městských organizací,  zaměstnanců 
městského úřadu, městského architekta, novináře a člena finančního výboru.

Na  prvním jednání  komise  byly  vytvořeny  odborné  pracovní  komise,  které 
budou  pracovat  na 
konkrétních 
kapitolách plánu. Byly 
vytvořeny  tyto 
skupiny:  doprava  a 
komunikace,  cestovní 
ruch  a  památky, 
školství  a  vzdělávání, 
kultura  a  sport, 
zdravotnictví  a 
sociální  péče, 
technická 
infrastruktura  a 
bydlení,  obchod, 
průmysl  a  služby, 
životní  prostředí  a 
bezpečnost.

Z jednání 
odborných pracovních 
skupin byl dopracován 
Profil  města  a 
vytvořeny základy pro 
druhou  část  plánu  – 
Návrh  strategie.  Na 
základě  této  analýzy 
jsou  definovány 
prioritní  oblasti 
rozvoje  města  a  ve 
třetí  části 

strategického plánu, tzv. Akčním plánu, jsou pak definovány jednotlivé aktivity, které 
jsou pak naplněny konkrétními dílčími projekty.

Návrh strategie  byl  19.  2.  2004 projednán na jednání  řídící  skupiny a  bylo 
dohodnuto upřesnění a doplnění této části strategického plánu. Na základě výstupů 
z této etapy tvorby plánu byl zpracován Akční plán, který již představuje podrobný 
dokument se zcela konkrétními projekty.
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Dne 26. 10. 2004 schválilo zastupitelstvo usnesením č. 179/2004 Strategický 
plán města Turnova jako dlouhodobý rozvojový dokument.

Ing. Košková

Nadace  PRAEMIUM  BOHEMIAE
( K nedožitým 80. narozeninám filantropa Bohuslava Jana Horáčka, čestného člena 
Spolku rodáků a přátel Turnova).

     Dne 4. prosince 2004, v den 80. narozenin pana Horáčka, se na zámku Sychrov 
již počtvrté udílely ceny Nadace Praemium Bohemiae. 
Velký  Čech  a  vlastenec  B.  J.  Horáček  se  bohužel 
svých  osmdesátin  nedožil.  Nedožil  se  ani  udělení 
Medaile za zásluhy od prezidenta Václava Havla dne 
28. října 2002. Hlavní dvě ceny byly dosud uděleny 
prof.  MUDr.  Schreiberovi  (2003),  prof.  Dr.  Holému 
(2004),  další  ceny  pak  desítkám  mladých,  chytrých 
českých studentských hlav za účast  v mezinárodních 
olympiádách.

Při  vzpomínce  na  filantropovu  přítomnost  na 
této  slavnosti  4.  prosince  2001  stále  vidím  jeho 
radostnou  tvář  mezi  mladými  laureáty.  Při  projevu 
mezi  nimi  držel  v ruce  kytici  strelicií,  které  tolik 
miloval a které mu připomínaly šťastné podnikání na 

Kanárských ostrovech. Vždycky tvrdil, že jeho malá rodná zem potřebuje podporu 
vzdělání, vědy, znalosti jazyků, cítil, že pro to musí něco udělat. 

Zatímco  se  o  narozeninách  mnozí  radují  z přijímaných  darů,  on  o  svých 
narozeninách byl šťasten, že může rozdávat a pomáhat k uznání vědy a vzdělávání. 
Měl velké dobré srdce,  soucítil  se seniory,  tělesně postiženými, podporoval věřící 
v různých církvích, obrovskými částkami přispěl na opravu kostelů v Českém ráji, na 
stavbu  domu  seniorů  v Karlovicích  (rodná  obec),  nechal  přestavět  ve  spolupráci 
s Městským úřadem  Turnov stará kasárna. V Rovensku přispěl kromě na kostel i na 
sportoviště. Plánů měl ještě mnoho – za miliardy! Bohužel osud mu nedopřál další 
radost z rozdávání pro rodný kraj (aquacentrum, hotel, kulturní dům v Turnově). 

Málokdo ví,  že  měl  původně v úmyslu  založit  nadaci  evropského typu.  Při 
jednom  pracovně-přátelském  setkání  na  Kanárech  tehdejší  starosta  města  JUDr. 
Václav Šolc doporučil věnovat prostředky svému rodnému kraji s odůvodněním, že 
by se jmění v Evropě rozplynulo jako kostka cukru v kávě.  A stalo se. B. J. Horáček 
založil  nadaci  Bohuslava  Jana  Horáčka  Českému  ráji,  později  nadaci  Praemium 
Bohemiae a nadaci rodinnou (pro l7 členů). Všichni jsme se radovali, na schůzkách 
se pekly křupavé bramboráčky, maminčiny lívance a vařilo se kyselo. A bylo veselo. 
Kde jsou ty časy !!

Dnes, po několika letech cítíme, že stále platí věta „Nevděk světem vládne!“ 
Místo vděčnosti za vše to DOBRO (a bylo toho dosud za třičtvrtě miliardy) vane 
z různých pořadů (Reportéři ČT l) nespokojenost, neřkuli nevděk. Vždyť on – chudý 
chlapec z osmi dětí, se sám vypracoval na zdatného českého podnikatele, když  celý 
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život tvrdě pracoval hlavou i rukama. Výsledky své práce s radostí rozdával svému 
rodnému kraji, Českému ráji, který si tak oblíbil i pro jeho krásnou přírodu! A dnes 
by asi těžce nesl plánování dálnice Českým rájem pod Troskami, kam chodil jako 
chlapec  s kamarády  lézt.  Zamysleme  se  nad  jeho  vlastenectvím  a  jeho  štědrostí! 
Ukažte mi někoho podobného!

Vzpomeňme památky přítele Mirka Hakena, který nás s panem B. J. Horáčkem 
seznámil a přivedl ho i do Spolku rodáků a přátel Turnova. Při této příležitosti též 
nelze nevzpomenout na majitele hospůdky na Výšince pana Josefa Kreysu, prvního 
mecenáše a iniciátora obnovy kašny na turnovském náměstí. Přišel na schůzi rodáků, 
položil na stůl finanční obnos a pravil: „Zahajuji sbírku na kašnu!“ A tím to všechno 
začalo,  sbírka se vydařila,  pan Horáček k tomu přidal  dva miliony a kašna krášlí 
náměstí.

                                                                                                          Milena Šolcová
Poslední fotografie Jarky Hajflera

Kdo  by  v Turnově  neznal  fotografa  Jaroslava  Hajflera?  Jarka  se  vyučil  „u 
soukromníků“ a měl se stát jedním ze zdejších 
majitelů  vlastních  ateliérů  po  vzoru  pana 
Klápště,   Linharta  a  dalších.  Komunistické 
znárodňování jej však postihlo v samém začátku 
a mladý Jaroslav musel, pakliže nechtěl se svojí 
profesí skončit,  nastoupit  do Podniku místního 
průmyslu. Tady, v provozovně Mezi mosty, jej 
mnozí znali jako zručného fotografa svatebních 
párů,  slavnostních  příležitostí,  ale  také  mnoha 
veřejných událostí  v tehdejším Turnově a  jeho 
nejbližším okolí, a nutno říci, že jste jej potkali 
prakticky všude. 

Jarku,  tedy  pana  Hajflera,  jsem  poznal 
díky svým rodičům, kteří jeho služby využívali. 
Vyvolával  tatínkovy  filmy,  občas  zhotovil 
nějakou  podařenou  rodinnou  zvětšeninu  a 
později  se  stal  svědkem  i  mých  prvních 
amatérských začátků. Mnohem později, při mém 

nástupu  do  týdeníku  Rozvoj,  jsme  se  pak  začali  potkávat  na  různých  veřejných 
akcích. Jarka, zkušený fotograf-praktik, a já, začínající redaktůrek. Nevím proč, ale 
už  tehdy  si  získal  moje  sympatie.  Jednak  byl  vždycky  dokonale  otrávený 
komunistickými schůzemi a veřejnými akcemi, které musel fotografovat, a pak, nikdy 
mi totiž neříkal jak mám co fotit,  ale vždycky mě taktně upozornil, že on to dělá 
právě takhle, protože „takhle se to neblýská při odrazu světla“, „takhle to je mnohem 
ostřejší“, „takhle získá hlubší nebo klidnější pozadí“, a „takhle dostane bez problému 
do objektivu celou skupinku“… Vždycky pak nechal na mně, jak se z toho poučím. 
Možná dnes málokdo ví, že Jarka Hajfler ve čtyřiašedesátém pořídil první historickou 
fotografii  Ludvíka  Daňka,  při  jeho  světovém  rekordu  na  turnovském  stadionu. 
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„Člověče, to ti pro mě přiběhli místní atleti, že tu hází Daněk, a že mu to lítá hrozně 
daleko, a že jim to musím vyfotit,“ vyprávěl mi později. Údajně se mu do chladného 
a  větrného počasí  s aparátem vůbec nechtělo,  ale  nakonec,  jako vždy,  šel.  Daněk 
tehdy skutečně prvně překonal světový rekord a Hajflerova fotografie se stala rázem 
slavná. 

S Jarkou jsem se začal setkávat opět častěji po listopadové revoluci, po svém 
opětovném  nástupu  na  redakční  místo  v tehdejších  Krkonošských  novinách. 
Tentokrát i  v důchodovém věku pilně dokumentoval  všechno dění  ve městě,  plnil 
zakázky i přání soukromníků a nejrůznějších institucí. 

„Člověče, přece mi nebudeš vykat!“ – vyřešil rychle a jednoduše náš vztah po 
mém  vstupu  do  Spolku  rodáků  a  přátel  Turnova.  Krátce  nato  jsme  zasedli 
k společnému  stolu  a  začali  v našich  novinách,  společně  s dalšími  členy  spolku, 
pravidelně vydávat rodáckou stránku. Jarka sice nebyl žádný „písmák“, ale mnoho 
věcí pamatoval a dobře. Byl takový zastánce pravdy a nepřipustil  žádné „opravy“ 
skutečných událostí. Když viděl, že ostatní nějakou skutečnost vnímají jinak, začal 
kroutit hlavou a obvykle po jeho slovech: „Ne, ne, ne – tak to nebylo,“ se vzdálil od 
další  diskuse.  Musím říci,  že  o  to  jsem si  jej  vážil  více.  Požadované reprodukce 
starých fotografií i  kopie nových nám nosil s obdivuhodnou spolehlivostí a hlavně 
formáty a výřezy přesně podle naší domluvy. „Heleďte, dejte mi den-dva, a já vám to 
v archivu najdu a udělám,“ říkal při našich žádostech o historické fotografie z města. 
A skutečně, své sliby vždycky splnil. 

Největší  problémy Jarkovi  nakonec „způsobilo“  turnovské náměstí,  které  si 
umanul  vyfotografovat  jako  motiv  na  poštovní  pohlednice.  Byl  totiž  zastáncem 
klasické fotografie a zavrhoval jakékoliv digitální metody i pozdějšího zpracování. 
To byl také důvod, proč se mu stále nedařilo celé rekonstruované náměstí s kašnou 
vyfotografovat. 

„Ať si stoupnu kamkoliv, vždycky mám v záběru nějakou dopravní značku,“ 
stěžoval si mi. Navíc s klasickým aparátem musel rozlehlou plochu širokého náměstí 
fotografovat  nadvakrát  a  vznikaly  mu problémy s napojením ve  stejném místě,  a 
hlavně  pak  potíže  se  stejným  osvětlením.  „Člověče,  když  už  to  mám  všechno 
srovnané, tak mi nakonec vychází jiná clona na druhém záběru a já to prostě  k sobě 
nemůžu dostat,“ postěžoval si mi po posledních nejlepších pokusech. Nakonec pak 
přece vyslyšel moji radu a k těm „digitálům“ zašel. Upravili mu oba snímky tak, že 
opravdu působí jako jeden a vyrovnali mu i rozdíly v osvětlení. Jarka byl spokojen. 
„Nojo, vopravdu to ti kluci uměj. Kdybych u toho sám nebyl, nevěřil bych, jaká s tím 
jdou dělat  kouzla,“ pochvaloval  si  novou techniku.  Jen na závěr si  jako zastánce 
klasické fotografie povzdechl, jako člověk, který vždy uznával a prosazoval ve všem 
jen čistou pravdu:  „Nojo,  je  to  hezký a  já  vím,  že  to  je  budoucnost,  ale  není  to 
skutečný. Von to není úplně podfuk, ale takovej vobrázek tu vlastně ve skutečnosti 
nenajdeš, takže klasická, taková ta vopravdovská fotografie to už holt není…“   

Jarka Hajfler odešel, zbořil se i charakteristický domek na turnovském tarase, 
kde celý život žil a na jeho místě vyrostl nový. Bezvadného, usměvavého člověka mi 
stále připomíná bezpočet vzpomínek na velké množství společných zážitků. A pak, 
jeho poslední fotografie náměstí. I s odstupem času musím uznat, že se mu povedla, 
jako ostatně všechny předtím.  
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Otakar Grund
         

Dne 5. května 2000 pan Jaroslav Hajfler navždy odložil svůj aparát, ale jeho
 fotografie

 budou stálým dokumentem doby.

Vzpomínáme

Počátkem června by se 100 let  dožil pan Ladislav Posner. Všichni, 
kdo ho znali  a  setkávali  se  s ním,  mu to  ze  srdce přáli  a  věřili,  že  jeho 
neutuchající zájem o události kolem nás a duševní aktivita nás bude ještě 
dlouho  udivovat.  Zanechal  za  sebou  spoustu  vykonané  práce,  mnoho 
pohodových setkání a vzpomínek.

Smutná zpráva

Náš Vlastík, jak jsme mu říkali, zemřel náhle 15. 4. 2005, ve věku nedožitých 
80 let. Přestože většinu života prožil v Praze a Ostravě, zůstal rodnému Turnovu stále 
velmi blízko.

Narodil se v Turnově 7. 9. 1925 jako syn 
známého obchodníka s textilem. Pamětníci si jistě 
pamatují  Drbohlavův  obchod  na  turnovském 
náměstí. Již jako student za války, nejstarší ze tří 
sourozenců, převzal za otce, který byl vězněn za 
odbojovou  činnost  v Mauthausenu,  zajišťování 
všech  povinností,  spojených  s otcovou  živností. 
Maturitu složil ihned po roce 1945 na turnovském 
reálném  gymnáziu.  Poté  studoval  na  Karlově 
univerzitě  v Praze  a  po  zakončení  studia  byl 
promován doktorem medicíny.

Coby  student  byl  již  v Turnově  velmi 
aktivní  v řadě  sportovních  odvětví.  Zvláště 
oblíbeným kamarádem byl v lyžařském oddíle a 
při míčových hrách.

Medicínskou  praxi  začal  v Praze.  Určitou 
dobu pracoval jako lékař v turnovské nemocnici a v padesátých a šedesátých letech 
vykonával funkci lékaře v OKD Ostrava. Později vykonával významnou funkci jako 
zdravotnický odborník v oblasti celostátního zdravotního pojištění. Již v důchodu až 
do své smrti působil jako revizní lékař v Praze 4.

Ihned po obnovení činnosti Spolku turnovských rodáků v Praze v roce 1993 se 
aktivně  zapojil  do  spolkového  života.  V roce  1996  byl  zvolen  členem  výboru, 
v březnu 2001 se stal místopředsedou a od 9. 5. 2005 předsedou odbočky.
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Vlastík Drbohlav byl hrdý na svůj turnovský rodácký původ. Pražská pobočka 
Spolku rodáků v něm ztrácí čestného a obětavého člena. Čest jeho památce!

Na MUDr. Vlastimila Drbohlava, CSc., vzpomínal za pražskou pobočku Ing. Kobosil

Zpráva o činnosti

Počátek roku je vždy ve znamení přípravy a konání výroční schůze. Byla opět 
svolána do Sedmihorek, kam se sjelo přes 100 členů. Zpráva konstatovala, že činnost 
v minulém  roce  byla  živá  a  dobře  organizovaná.  Z projevů  zaujalo  vystoupení 
starosty města Ing. M. Hejduka, který nastínil další plány vývoje města.

Hlavním  bodem  byla  volba  nového 
výboru,  který  by  v dalších  dvou  letech 
pokračoval v dosavadní úspěšné činnosti. Práci 
ve  výboru  ukončili  předseda  p.  B.  Plesl  a 
jednatel  p.  V.  Drholec.  Jejich  zkušenosti  a 
komunikační  schopnosti  nebude  jednoduché 
nahradit. 

Do  nového  výboru  byli  schváleni: 
Jaromír  Ducháč,  Alexandra  Emingerová, 
Otakar  Grund,  Eva  Kordová,  Josef  Kunetka, 
Josef  Pekař,  Dalibor  Sehnoutka,  Milena 
Stelzigová,  Zbyněk  Suk,  Milena  Šolcová,  Hana  Táborská  a  Milena  Zelená.  Do 
revizní komise byli zvoleni: Karel Louda, Jiří Koťátko, Jaroslav Novotný a Eltruda 
Šrajerová. Krátce po svém zvolení se vzdal funkce ve výboru p. J. Kunetka.

Ukazuje  se  stále  zřetelněji,  že  spolek  potřebuje  „omladit“  členy  aspoň  ve 
skupině 60-70letých (samozřejmě mladší věk by byl ještě žádoucnější). K obsazení 
hlavních funkcí bylo zapotřebí několika výborových schůzí, než došlo k přijatelnému 
výsledku. Hospodářkou se stala p. H. Táborská, jednatelem byl zvolen p. O. Grund. 
Funkci předsedy přijal p. D. Sehnoutka s podmínkou, že dojde k jeho vystřídání.

V únoru uspořádala Konfederace politických vězňů v budově ZUŠ na náměstí 
výstavu o boji našich legionářů za vytvoření našeho samostatného státu. SRPT se na 
ní podílel pořadatelskou a informační službou.

Na  6.  dubna  připravil  výbor  setkání  s RNDr.  Z.  Mrkáčkem.  Besedy  s ním 
zaručují, že účastník se doví mnoho zajímavého a shlédne na jeho fotografiích opět 
něco nového z flóry a fauny Českého ráje.

Další naší akcí byla beseda s Ing. J. Dienstbierem v sále Hotelové školy. Přes 
50  účastníků  vyslechlo  mnoho  užitečných  informací  o  EU  a  seznámilo  se  i 
s argumenty, proč by mělo dojít ke schválení Evropské ústavy. Musíme poděkovat 
ředitelství školy, které ochotně poskytlo sál.

Řada  našich  členů  svou  účastí  podpořila  i  řadu  jiných  akcí,  pořádaných 
Městskou knihovnou, nebo Muzeem Českého ráje. Velmi spokojeni byli ti členové 
našeho  spolku,  kteří  se  účastnili  výletu  uspořádaného  24.  dubna  do  okolí  Jičína 
Pekařovou společností („Po stopách spisovatelů – ruralistů“). Hojná byla i účast na 
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akcích k 60. výročí konce války. I toto číslo Našeho Turnova věnuje tomuto výročí 
patřičnou pozornost.

Podle odezvy účastníků byl velmi zdařilý vlastivědný výlet 19. května. Přispělo 
k tomu i pěkné počasí a příkladná ochota řidiče firmy Čechotour p. Millera. Prohlédli 
jsme si skanzen v Přerově nad Labem, kde nás interiéry starých chalup přenesly do 
dob  před  sto  a  více  lety.  Mnozí  si  pamatovali,  že  některé  věci  z kuchyňského 
vybavení či polní nářadí bylo používáno ještě v jejich mládí. Všechny světnice jsou 
oživeny figurínami – největší pozornost asi vzbudila školní třída. Oběd v motorestu 
v Kersku byl kvalitní a obsluha ho zvládla podle očekávání svižně. Poté jsme projeli 
lesní chatovou osadou po silničce známé z natáčení Hrabalových příběhů Slavnosti 
sněženek.  Poděbrady  jsou  vždy  vhodným  místem  zastávky  na  výletech.  Vždy 
překvapí novou parkovou úpravou a lázeňská atmosféra je tu zřejmá. Překvapením 
pro mnohé byla procházka zámeckým parkem v Kopidlně, který je udržován zčásti 
žáky  zahradnické  školy.  Dojem  udělají  zvláště  stoleté  stromy,  u  nichž  musíme 
obdivovat mohutnost vzrůstu a výšku.

V letních  měsících  nás  čeká  řada  koncertů  na  Hrubé  Skále  (o  programu 
informuje  zvláštní  článek).  Doufáme,  že  budou opět  úspěšné  a  dobře  navštívené. 
Obracíme se na vás, členy spolku, abyste přispěli k jejich úspěchu i jejich propagací 
mezi známými. Informace najdete průběžně ve spolkových vývěskách i v tisku.

Výbor SRPT
Vážení turnovští rodáci,  vážení přátelé,

     rok se s rokem sešel dřív, než jsme se nadáli, 
a  my  Vám  již  po  čtvrté  předkládáme  k výběru 
programy letních koncertů v kostele sv. Josefa na 
Hrubé Skále.  Všechny koncerty budou důstojnou 
vzpomínkou na zesnulého mecenáše B. J. Horáčka, 
jehož  zásluhou  byl  tento  kostel  opraven.  Zveme 
Vás tedy na následující sobotní odpolední benefiční koncerty:

25. června 2005  - Komorní smíšený pěvecký soubor MUSICA GAUDENS 
z Mnichova Hradiště

16. července 2005 - Dívčí komorní soubor MUSICA PUELLA z Prahy

30. července 2005 - Čeněk Pavlík – housle, Eva  Šilerová – piano

l3. srpna 2005 - Eliška Veisová , sólistka opery ND – zpěv, Zdeněk Petráň 
– piano, Václav Petráň – housle

     Začátek všech koncertů je v 16:30 hod,  což navazuje na příjezd turistického 
autobusu z Turnova na Hrubou Skálu (odjezd z Turnova žel. st. v l5:30 hod., odjezd 
od zámku Hrubá Skála je v l8:l7 hod.). Vstupné je stejné jako v loňském roce, a to 
40,- Kč na osobu. Výtěžek ze všech koncertů bude věnován na opravu varhanního 
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tělesa v kostele. S potěšením Vám oznamujeme, že všichni účinkující opět vystoupí 
pouze za úhradu cestovného.

Doufáme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce, a že budete opět odcházet 
s hlubokými zážitky.

     S přátelským pozváním                                                   Antonie Kuchařová

Jan Solovjev         
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Památná hrušeň nad Bělou rozkvetla
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