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Zimní slunovrat

Podzim  se  blíží  k  závěru,  příroda  se  ukládá  k  zimnímu  spánku,  dny  se 
nepříjemně krátí a noci prodlužují. Zdánlivý klid je však plný očekávání. Očekávání 
svátků,  které  patří  navzdory  úsilí  a  práci,  která  jim  předchází,  ke  svátkům 
nejmilejším. Jsou prostoupeny řadou zvláštních obřadů, obyčejů, zvyků a magických 
praktik, které se v průběhu staletí měnily. Ve většině převládá motivace křesťanská - 
oslava Kristova narození.  V mnohých obřadech a zvycích však dodnes nacházíme 
archaické prvky pohanské oslavy zimního slunovratu, pozůstatky kultovních obětin 
předkům a  přírodním silám i  doklady  předkřesťanských  magických  a  věšteckých 
obřadů. 

Vánoční svátky se narodily v Itálii. Zde se slavily  Saturnálie  -  antické 
oslavy  slunovratu,  zde  se  mění  podoba vánočních  obřadů  s 
příchodem křesťanství. Ještě na počátku 3. století  císařovna  Julia 
Damna  zavedla  svátek  Sol  invictus /svátek 
Nepřemožitelného slunce/.  Nám známý 25.  prosinec 
prosadil až poměrně pozdě sv. Augustin a sv. Jan 
Zlatoústý.   Nejstarší  křesťané  slavili  6. leden 
jako  Narození  i  Zjevení  Páně  -  Epifanie. 
Teprve  když   Konstantin  I.  vydal  roce  313  tzv.  edikt 
milánský,  přeložil  r.  354  římský  biskup  Liberius  datum 
Kristova  narození  na  25.  prosinec  oficiálně.  Aby  svátek 
nabyl vážnosti, nechal v Římě v roce 356 postavit  baziliku, 
zasvěcenou  Panně  Marii  /  Santa  Maria  Maggiore/.  Pod  kněžiště 
baziliky  byly  v  roce  642  přeneseny  relikvie  údajných  zbytků  betlémských  jeslí. 
Křesťanská církev vyšla vhodně z původní tradice, odvrátila však od ní pozornost 
tím,  že  dobu  slunovratu  spojila  s  očekáváním  a  oslavami  Kristova  narození  – 
„neslavíme 25. prosinec jako pohanský den narození slunce, ale oslavujeme narození 
toho,  kdo slunce  stvořil".  V roce  567  byly  v  Tours  ustanoveny oslavy narození 
malého  Ježíše  jako  „svatý  dvanáctidenní  čas“  od  24.  prosince  do  6.  ledna. 
Předkřesťanské názvy svátků, jakož i obřady, však v obyčejích zůstaly po celá staletí 
a  v  lidových  obyčejích  je  najdeme  dodnes.  Každý  svátek  začínal  přípravným 
obdobím, ve kterém docházelo k potlačování rysů uplynulého období,  chránily se 
pozitivní hodnoty i sám sváteční vrchol. Oslava zimního slunovratu byla záležitostí 
celé společnosti. Více než v jiných svátcích se v něm projevovala závislost člověka 
na  přírodě.  Všechny  obřady  směřovaly  k  zabezpečení  zdaru  v  hospodářském  i 
rodinném životě. Studium starých kultur vypovídá o tom, že „prvotní svátek” - svátek 
věčného návratu, měl veselý až karnevalový průběh. To zřejmě souviselo s ročním 
obdobím  -  krátkým  dnem  a  zejména  dlouhou  nocí,  které  vládly  mocnosti  zla  a 
temnoty. Po zimním slunovratu dochází k prodlužování dne, tedy k vítězství sil dobra 
- slunce. A právě  navracející se slunce je personifikováno nebeským ohněm. Řada 
obřadů spojených s ohněm přetrvala v poněkud pozměněné podobě do současnosti - 
například  zapalování  vánoční  svíce,  rozžínání  svíček na  vánočním stromečku,  lití 
olova do vody a mnohé další . Slavnost zimního slunovratu ve slovanském prostředí 
přinesla několik nových obyčejů, které na sebe časově navazovaly. Byly to Kračun - 
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svátek nejkratšího dne v roce,  Ovseň či  Useň,   kdy se lidé posypávali   zrním, a 
Koledu - obchůzku s figurou, s prosbami, říkadly a písněmi na počátku nového roku. 
O  těchto  obyčejích  jsou  zmínky  již  v  raně  středověkých  písemných  pramenech. 
Kračun  vznikl  z  původního  indoevropského  základu  jako  obecně  slavený  svátek 
zimního  slunovratu  (kračun  -   nejkratší  den),  který  se  v  modifikované  podobě 
zachoval až do novověku. Ovseň je typickým příkladem agrární magie.Obsypávání 
zrní v době zimního slunovratu mělo zajistit bohatou úrodu v příštím roce. Koleda 
pochází zcela nepochybně z latinského calendae - první den v měsíci nebo počátek 
roku.  Byla  církví  tak  dlouho  bezúspěšně  zakazována,  až  se  přeměnila  v  koledu 
křesťanskou - Tříkrálovou. Pohanská koleda spočívala v obcházení s figurou dítěte, 
symbolizující nově zrozené slunce. K zvláštním vánočním zvykům patřilo i pálení 
kmene  nebo  pařezu,  o  kterém máme  doklady  ze  13.  Století.  Tento  zvyk  zřejmě 
souvisí s kultem ohně nebo se symbolem slunečního světla, jehož růst se po zimním 
slunovratu očekával. K slavnostem zimního slunovratu náležely i maškarní průvody a 
hry, které přežívaly z antického starověku. Jejich původní smysl byl pravděpodobně 
ochranný -  maškary  měly  zapudit  démony a  duchy temnot,  které  se  vyskytovaly 
zejména v období zimního slunovratu. Přestože katolická církev silně brojila proti 
těmto  maškarádám,  nikdy  se  je  nepodařilo  vymýtit  (např.  Mikulášské  průvody). 
Příprava  křesťanů na vánoční  svátky začíná  obdobím adventu.  Advent  byl  dobou 
zákazů zábav, svateb, tance, byl dobou střídmosti v pití i jídle. Řada obyčejů však 
tento zákaz porušovala. Hned na první adventní neděli na sv. Ondřeje se věštilo a 
čarovalo. Lilo se olovo, na polštář se kladly čarovné byliny, předpovídaly se vdavky. 
Podobně tomu bylo i na sv. Barboru. V  řadě zemí Evropy se trhaly třešňové větvičky 
a  dávaly  do  nádoby  s  vodou.  Děvčata  každou  větvičku  pojmenovala  jménem 
některého chlapce a věřila, že si vezmou toho, jehož jméno ponese ta, která první 
vykvetla. Jindy se počítalo, kolikátý den větvička po svaté Barboře rozkvete - to měl 
být nejšťastnější měsíc příštího roku. Se svátkem sv.Barbory jsou spojeny především 
obchůzky. V českých krajích je obecně zažité držet důležité svátky jako vigilie. Proto 
3. prosince navečer, před svátkem sv. Barbory, chodívala po venkovských domech 
děvčata zahalená do bílých prostěradel či šatů, se závojem nebo rouškou přes obličej, 
s rozpuštěnými vlasy a věnečkem na hlavě. Někde chodila bílá i černá Barbora. Bílá 
barva však převládala a symbolizovala panenskou čistotu.  Barborky obdarovávaly 
děti  sladkostmi,  zlobivé  vyplácely  metlou.  Svůj  příchod  do  stavení  ohlašovaly 
zvonkem nebo tlučením na okno. Sborově zazpívaly píseň o svaté Barboře, případně 
se s rodinou společně pomodlily.  „My Barborky jsme -  z daleké krajiny jdeme a 
dárky vám neseme. Neseme, neseme, velice krásné, kdo se modlit bude, tomu hodně 
dáme, a kdo nebude,  tomu hodně naloupáme.”/z  vých.Čech/.  Obchůzky Barborek 
jsou  pozůstatkem her  a  obřadů,  provozovaných  kdysi  při  tomto  svátku.  Rukopis 
Legendy o sv. Barboře pochází ze 17. století a původně byl zpracován jako divadelní 
představení. Některé formulace a verše z této hry nacházíme v obchůzkách Barborek 
dodnes.  Dalším pevným svátkem, který křesťanství  vložilo do období adventu,  je 
svátek sv. Mikuláše. Od dob středověku byl spojován s vírou v bohatství. Proto byly 
v tento den uzavírány obchody. V některých zemích je Mikuláš považován za patrona 
šťastného  manželství,  ochránce  dětí  před  nemocemi,  ochránce  lodníků  a  rybářů, 
cestujících,  chránil  před  povodněmi  apod.  Štědrost  světce  vychází  z  legendy  o 
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obdarování  tří  dcer  zadluženého otce.  V evropských zemích  /St.  Claus/  naděluje 
dětem dárky o vánocích. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala v předvečer 
světcova svátku. Rozpustilé mikulášské maškary  - laufři, dragouni, kominíci, ras, 
hajduci,  žid,  smrtka,  Turci  a  samozřejmě  andělé  a  čerti  doprovázeni  muzikou 
obcházely domácnosti  již  ve středověku.  Někde vyjížděl  Mikuláš  do stavení  i  na 
koni.   Děti  od  Mikuláše  dostávaly  sladkou  nadílku  -  sušené  ovoce,  sladkosti  a 
perníky. O dárky se staraly „matičky”, jak se dříve říkalo kmotrám. 

„Zdráv buď pane hospodáři, ať se vám všem dobře daří, i též paní hospodyni, 
vinšujem vše dobré nyní. Jesť výroční památka pro chlapce i pro děvčátka, to svatého 
Mikuláše,  našeho  dobrého  dárce.  Dále  vám  oznamujeme,  že  při  sobě  velké 
komonstvo máme, mají na sobě stříbro, zlato, málo platí - máme za to. Máme též 
handlovní lidi, ti se jmenují židi. Je-li tedy vůle vaše, uhlídáte Mikuláše.“/ z Lomnice 
n.P./

Naše babičky chodívaly těsně před Mikulášem na vánoční trhy, které bývaly ve 
všech městech. Kromě věcí potřebných - látek, čepic, punčoch, šátků apod. se zde 
prodávaly drobnosti, kterými byly na Mikuláše a i na Štědrý den 
obdarovávány  děti.  Čerti  z  kynutého  pečiva  či sušeného 
ovoce, ježci, vrkoče, perníky a marcipán, třesolky, 
zahrádky,  rachtálky  a  další.  Našli  bychom  tu  i 
hračky - zvířátka ze sušené  nepálené hlíny s pestrým 
pomalováním  a  s  nalepenými  peříčky,  dřevěné 
panenky  a  také  daráčky  -  betlémové  figury. 
Jenom  o  jeden  den  později  si  připomeneme 
svátek  sv.  Ambrože.  „Ambrož  honí  děti"  -  muž 
převlečený   do  bílé  košile,  hlavu  zakrytou  černou 
špičatou čepicí se závojem přes obličej, navečer před  7. 
prosincem honí  děti  shromážděné   na  návsi  kolem kostela, občas 
utrousí  cukrovinky, děti je opatrně sbírají, aby  o to rychleji museli před Ambrožem 
utíkat. Ještě v minulém století se velké pozornosti těšil svátek sv. Lucie. Luca, Lucka 
má dnes svátek 13. prosince. Podle starého kalendářního přepočtu před rokem 1582 
byl tento svátek zasazen do doby slunovratu, připočteme-li oněch deset vynechaných 
dnů, vychází nám na dnešní 23. prosinec - proto také pořekadlo „Lucie noci upije - a 
dne  nepřidá".  Svátek  Lucie  je  rozšířen  po  celé  Evropě.  U nás  je  považována  za 
patronku  přadlen  a  kočích,  za  ochránkyni  před  čarodějnicemi.  Tyto  tajemné  bílé 
bytosti  se škraboškou, symbolizující  čistotu nejen bílým oděvem, ale i  peroutkou, 
kterou ometaly přítomné i předměty ve světnici, obcházely stavení a sledovaly, zda je 
práce skončena. Na svátek Lucie se nesmělo příst, neposlušné přadleny byly trestány. 
V některých oblastech  byly v tento den dokonce vynášeny kolovraty na půdu. Někde 
mají masky Lucek svá práva, často zaměřená v žertech i trestech proti mužskému 
pokolení  -  avšak  pouze  do  půlnoci,  kdy  se  láme  čas.  Podobně  jako  Mikuláše, 
doprovází  při  obchůzce  Lucku  v  některých  oblastech  řezník,  dráteník,  krajánek, 
kominík  nebo  poustevník,  postavy  připomínající  masopustní  průvod.  Obdobnou 
podobu jako Lucie mají v lidové tradici postavy Perchty, různě maskované  ženské 
postavy.  Na  zlobivé  děti  si  nesla  nůž,  škopek  na  krev  a  koudel,  kterou  měla 
zlobivcům vycpat břicho. Není divu, že děti se této postavy skutečně  bály. Perchta, 
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jindy též koník zvaný klibna, šimla, kobyla, brůna chodívala v období adventu ne 
vždy v přesně určenou dobu - někdy i na  Štědrý den, někdy až na Tři krále. Perchty 
nenadělovaly žádné dárky, pouze strašily děti  a trestaly nestřídmost v jídle a pití. 
Jedná  se  o  velmi  starý  zvyk  rozšířený  v  celé  Evropě  -  Anglii,  Francii,  ale  i  na 
Balkáně,  připomínající  původní,  tolik  církví  kritizovaný  žertovný  charakter 
žákovských  a  studentských obyčejů  a  obřadů,   které  „znesvěcovaly  slavení  hodů 
vánočních“. 

Dnů, které zbývaly do Vánoc, se plně využívalo k důkladným přípravám, které 
jsou  dokladem úcty  našich  předků  nejen  k  náboženské  tradici,  ale  i  ke  zdrojům 
obživy - k půdě, domácímu zvířectvu, k celé přírodě. Světnice se bílily, nábytek a 
podlaha se vydrhly, nově se povlékly peřiny, na stůl přibyl bílý ubrus a připravilo se 
slavnostní nádobí. V chalupách se uklízelo, bílilo,  metlo. Nesmělo se zapomenout 
vysít do misky s hlínou pšenici, která do Štědrého dne vzešla. Z kvality trávníčku se 
usuzovalo  na  budoucí  úrodu.  Velkou  úlohu  ve  vánočním  čase  hrála  příprava 
obřadního jídla a pečiva. Pokrmy byly připravovány z plodin, které představovaly 
plodnost, sílu, zdraví - obilí, mák, šípek, houby, med a česnek. Tvary pečiva - kulaté 
chleby, placky, koláče připomínají slunce, popř. někdejší obětní zvířata - kohouty, 
husy, kravičky. S přípravou těsta a s pečením byla spojena řada  pověrečných praktik, 
pomocí kterých se předpovídal zdar úrody, zdraví, vdavky apod. Pec před pečením se 
vykropila  svěcenou vodou a  zatápělo se  obřadním ohněm, rozdělaným z polínek, 
které se do stavení přinášely po jednom každý den od sv. Lucie. Takový oheň chránil 
před zlou mocí. Na Štědrý den se pekl nejen chleba, ale další druhy pečiva - placky, 
vánočky, koláče nebo vdolky, pečené v  troubě, nebo na plotně. Mazaly se medem, 
povidly,  často  se  podávaly  suché  a  spařovaly  se  mlékem.  Spařované  pečivo  ve 
štědrovečerní večeři se vyskytuje velmi často. Nemusely to být jen vdolky, ale jiné 
druhy pečeného či smaženého pečiva. Pečivo bylo určeno nejen pro spotřebu rodiny, 
ale také pro koledníky a „na odchodnou"  pro čeleď. V okolí Vysokého nad Jizerou se 
ve větších usedlostech už o Štědrém dnu nebo před Novým rokem pekly křehtíky 
podobné  velikonočním mazancům.  Byly  určené  pro  koledníky a  jako  odměna  za 
práci. Z Vysocka také pochází zmínka o „devítidlahové bábě” - pečivu, které bylo 
podobné koláčům . „Nejdřív  přijde dolek, na něj sejr, pak zase dolek a na něj slívy, 
zase dolek a mák, pak dolek a hrušky a zase dolek a mrkev, pak dolek a jablka, dolek 
a zelí, dolek a tvaroh a posléze dolek a prník“. Ve venkovském prostředí se obecně 
udržoval  štědrovečerní  jídelníček  v  původní  tradici.  Důležité  bylo,  aby  se  na 
štědrovečerní stůl dostaly všechny plodiny, které se v tom roce urodily, a čím více 
chodů -  tím více mandelů v příštím roce na poli.Na začátku hostiny se podávala 
oplatka s medem. Polévka bývala hrachová nebo čočková, později i rybí. Hlavním 
jídlem byly nákypy s houbami -  hubník,  černý kuba.  Ryby se objevily na našem 
jídelníčku až ve 20. století, stejně jako jiné druhy masa. Součástí večeře bylo ovoce a 
ořechy. Sušené domácí ovoce se podávalo vařené jako tzv. muzika. Na závěr čaj nebo 
punč s pečivem - vánočkou, závinem, buchtami nebo koláčem. Večeře byla vážným 
aktem  nejen  skladbou  jídel.  Vyjadřovala  pocit  rodinné  soudržnosti,  ochrany  a 
štědrosti. Ke stolu byl přizván každý, kdo byl v domě. Díl jídla se po večeři odkládal 
pro drůbež, dobytek, odnášel se stromům.  Po večeři se ze stolu sklízelo “jen vařené”, 
všechny ostatní potraviny zůstávaly na stole až do sv.Štěpána.  Posezení však ještě 
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nekončilo.  Čas  před  odchodem na „půlnoční  “  se  krátil  litím olova,  předvídáním 
budoucnosti  z  ořechů,  jablek,  z  kouře  ohně  svíčky,  apod.  Některé  praktiky  měly 
ochránit rodinu i dům před vlivem čarodějnic apod. Někde byl další průběh večera 
ponechán hrám, nadělování, zpívání koled a hlavně zábavám mladých lidí a milostné 
magii, neboť doba mezi půlnocí a svátečním ránem byla opředena mnoha kouzelnými 
představami. Před odchodem do kostela vykropil hospodář obydlí větévkou tisu  proti 
požáru. Pak se s rozsvícenou lucernou vydali všichni do kostela, aby se poklonili po 
vzoru pastýřů nově narozenému Pánu a Králi. Stejně starý původ jako uctívání svátku 
Narození Páně má i uctívání místa jeho narození. Rozšíření typického obrazu svaté 
rodiny s volkem a oslíkem u jeslí, s adorujícími anděly a pastýři má svůj původ ve 
středověkých náboženských hrách. Dramatické podání  příběhu Narození zaujalo v 
době baroka i široké vrstvy a proniklo na  venkov. Nemalou zásluhu na tom mají 
jezuité  a  františkánské  řády.  Betlémy vyřezávané,  modelované  i  vystřihované  tak 
zapustily  v  lidové tradici  silné kořeny.   Naše  kraje,  hlavně  horské oblasti,  měly 
výrazné betlémové typy. Byly to často i  několik metrů velké scenerie  s figurami 
řezanými  ze  dřeva,  ale  také  s  figurami  kašírovanými  a  papírovými.  Ojediněle  se 
objevují  figury  cínové  a  plechové.  Vedle  těchto  mohutných  děl  se  objevují  i 
miniaturní  betlémy skříňkové a  betlémy obchůzkové -  kolední.  Betlém byl  až  do 
konce 19. století dominantou výzdoby světnice. Na Štědrý  den  se k němu  kladly 
dárky. Teprve mnohem později byl nahrazen  anebo doplněn vánočním stromkem. Od 
Štědrého dne až do Tří králů se u betlému svítilo. Na Tři krále se scenerie doplnila o 
královský  průvod.  Betlém  se  obvykle  ukládal  o  Hromnicích  2.  února.  Vánoční 
stromek nemá zdaleka tak dlouhou historii.  Přestože bychom zde mohli najít určité 
souvislosti  s  kulty  stromů  a  lesních  bohů  starých  Germánů,  vánoční  stromek  v 
podobě, jak nám je znám se objevuje až v 17. století v Německu. V našem prostředí 
se  prosazoval  velmi  pomalu  a  v  horských částech našeho venkova je  znám až v 
prvním  desetiletí  našeho  letopočtu  -  zavěšený  od  stropu  špičkou  dolů,  zdobený 
jablíčky a barevnými stužkami. Veselý čas Vánoc se otvíral a uzavíral  koledou. V 
řadě  míst  se  konaly  jesličkové hry,  malá  divadelní  představení  s  řadou  scének a 
postaviček, připomínajících  barokní pastorely. Čas koledy byl časem návštěv, přání, 
zpívání.  Zpívané  koledy  doprovázely  snadno přenosné  hudební  nástroje  -  housle, 
harfička,  dudy,  ale  i  speciální  rytmické  nástroje  -  bukál,  famfrnoch anebo zvlášť 
vyhotovené  předměty,  které  koledníci  s  sebou  nosili  jako  atributy  -  přenosné 
betlémy, kolední ratolesti a pruty apod. „Panímámo ze sousedů, přišel jsem si pro 
koledu, nemáte-li dva dukáty, dejte aspoň ořech zlatý, vypučte si od pantáty, donesu 
ho  Jezulátku,  chudobnému  pacholátku.  Nenechte  mě  v  síni  stát,  musím  dále 
pospíchat.“ /vých.Čechy/

PhDr. Vladimíra Jakouběová
Vánoční pečení

Časopis Náš Turnov č. 33 – prosinec 2006, strana    6



Ještě než zavoní Vánoce u vás doma, do naší školy se pomalu vplíží už před 
adventem. Začíná velká příprava. Letos opět chystáme pro rodiče žáků i veřejnost 
vernisáž obrázků v divadle s vánočním programem a občerstvením. Další zajímavou 
akcí je příprava na vánoční trhy. To se zdobí perníčky, vyrábí přání a připravují další 
překvapení. Ale hlavně se ve škole peče. V jídelně se sejdou žáci se svými učiteli na 
„vánočním  pečení“.  Z jídelních  stolů  jsou  během  okamžiku  stoly  pracovní, 
připravíme těsto, formičky a už se peče. Paní kuchařky nám upečené pečivo podávají 
z trouby a to už skupinka dětí cukroví slepuje marmeládou a jiná je zdobí čokoládou 
a  ořechy.  Je  to  skoro  jako doma,  jen  je  naše  jídelna  asi  o  trošku  větší  než  vaše 
kuchyně a „cukrářů“ je asi taky o trochu více než u vás doma – tak kolem stovky. A 
pak  už  zbývá  jen  rozbalit,  nazdobit  a  naše  „školní  cukroví“  už  bude  vyhlížet 
zákazníky ve stánku na Turnovských vánočních trzích. Nepřijdete ochutnat?

Učitelé ZŠ Turnov 28. října

Pozdrav z exotické země

Milí  turnovští  spoluobčané,  chci  vám  napsat  pár  řádek.  Jsem  původem 
z Tatobit, ale poslední léta před vystěhováním jsem žila s rodiči v Turnově, takže se 
cítím též Turnovačkou. Od r. 1966 žiju v Iráku (Bagdád), kam jsem se provdala a 
domů jezdím jen na návštěvy.  Lehký život  v Iráku není,  zvláště  v poslední  době. 
Prožili jsme tam tři války, nyní jsou tam velké nepokoje. Přesto tam děti chodí do 
školy a dospělí do práce, protože žít se musí dál. My bydlíme v dobré čtvrti mezi 
slušnými lidmi a také mě drží morálně nad vodou moje práce. Učila jsem v hudební 
škole i v ústavu krásných umění, též jsem přednášela na Akademii krásných umění, 
hrála v baletu a teď hraji v orchestru i v komorních skupinách. Když hraji, mám stále 
před očima náš Český ráj, takže ty problémy, které tam teď máme, mě tolik netrápí. 
V krátké době se vracím do Iráku a tak všem turnovským spoluobčanům přeji vše 
nejlepší a hlavně klid v životě a štěstí v rodině i úspěchy v práci.

Nataša Al-Radi, rozená Cimbálová

Turnovským láskám našich mladých let

Po  několika  pracovních  pobytech  v zahraničí,  mezi  nimiž  byly  tak  krátké 
intervaly,  že  jsem  se  do  svého  rodného  města  vůbec  nedostal,  opět  projíždím 
Turnovem. Již z dálky, a tím více, když  vjíždím do jeho ulic, zdravím známé rysy 
svého rodného města. Jsem rád, že jsem mu mohl vzdát hold i při několika oficiálních 
příležitostech.  Jsem vděčen  příznivým okolnostem,  že  jsem tak  mohl  učinit  i  při 
osobních setkáních s jeho výbornými starosty Dr. Šolcem a Ing. Hejdukem.

Přejíždíme řeku Jizeru a objevuje se známá silueta turnovského gymnázia. I ji 
hladím pohledem; tuto velmi kvalitní školu, jíž vděčíme za mnohé – především za to, 
že nám dala velmi dobrou pozici na startovní čáře našeho života. I v tomto případě 
jsem rád, že jsem turnovskému gymnáziu při  různých příležitostech mohl vyjádřit 
svůj dík a vzdát hold.
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 Projíždíme ulicemi ve středu města a já se zájmem sleduji ty z jeho obyvatel, 
již kráčejí nebo někam spěchají na chodnících po obou stranách ulice. A najednou si 
uvědomuji, s pobaveným úsměvem vůči sám sobě, že  JE tam hledám. Jako by tam 
ONY mohly dnes být, když tam byly před více než padesáti lety. Tehdy tam bývaly a 
byly jedním z milých atributů města a pro nás jednou z krás Českého ráje. O kom 
mluvím? O turnovských láskách našich mladých let, a uvědomuji si, že i jim, dovolí-
li to laskavý čtenář, bych měl – i když dodatečně a s velkým zpožděním – vzdát svůj 
hold. Bude to stručné; po tom všem, co jsem v předcházejících desetiletích musel 
napsat formou různých publikací apod., jsem již alergický na to číst po sobě něco 
déle  než  jednu  minutu.  Ale  laskavý  čtenář  ví  stejně  dobře  jako  já,  že  většina  i 
důležitých věcí se dá popsat stručně, bez zbytečného „křoví“.

Tedy, turnovské lásky našich mladých let, byly jste nádherné, v našich očích 
nejlepší a zůstanete nezapomenutelnými. Vděčíme vám za mnohé: že jste 
byly a že jste byly vedle nás a při nás. Dík vám i za vaši toleranci, když jste 
– s pobaveným, ale sympatizujícím úsměvem – sledovaly naše neobratné 

snažení  o  vás,  přičemž  jsme  se  my  často  chovali  jako  slon  mezi 
porcelánem. Nevím, zda si  uvědomujete, jak důležitou roli 
jste  v tomto  důležitém  počátečním  období  našeho  života 
měly. Nevím, zda víte, že jste byly jedním z těch faktorů, jež 
v nás generovaly snahu o něco se v životě snažit  a v životě 
uspět.. Určitě ale nevíte, že mě několikrát během minulých 
desetiletí napadlo, když mně za mé skromné snažení někde 

ve  světě  dávali  nějaké  to  uznání,  že  bych  i  vám  měl  přinést  květiny  a 
poděkovat. Nějak se mi to v tom pádícím rychlíku mého života nepodařilo a ani nyní 
se mi nějak nedaří ten rychlík zpomalit.

Proto alespoň touto skromnou cestou,
Turnovské lásky našich mladých let,
vám vzdávám svůj hold.

Prof . Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. ,Dr.h.c. (mult.), FEng.
Jak vznikl název Šetřilovsko?
(pátrání skoro až detektivní, bez nouze o zápletky)

Šetřilovsko, tedy oblast na konci městského parku za 
kasárny, těsně sousedící s Bursovým lesem, jsem popravdě 
znal  už  od  svého  mládí.  Přestože  jsme  sem  s kluky 
podnikali dlouhé výpravy na čolky, žáby, nítěnky, rybičky a 
později i pro tabákové listy, smysl jeho nezvyklého názvu mi 
zůstal utajen. 

Rouška tajemství se poodkryla až nedávno, s prvním článkem 
doktorky Jany Scheybalové, zveřejněném v loňském roce v rodáckém 
časopisu Náš Turnov. V něm totiž uvádí, že celou oblast koupila a městu 
darovala  dřívější  Městská  spořitelna,  aby  mohlo  dojít  k rozšíření 
původních parků v majetku města. To se údajně stalo ve třicátých letech 
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minulého století, kdy podle dr. Scheybalové městská spořitelna vykoupila usedlost 
Šetřilovsko a na pozemku svým nákladem vybudovala poslední část městských sadů. 
Na  místě  bývalé  stodoly  tak  vznikla  půvabná  zahradní  restaurace,  pod  ní  založil 
tehdejší  Okrašlovací  spolek alpinium a rybníček se vzácnými vodními rostlinami. 
Současně  byl  postaven  i  dřevěný  mostek  s ocelovou  konstrukcí,  který  překlenul 
hlubokou skalní průrvu a spojil tak novou i starou část parků. Dr. Scheybalová zde 
uvádí, že turnovské městské sady měly v té době rozlohu více než třicet hektarů a 
staly se tak největším parkem v severních Čechách. O původu názvu „Šetřilovsko“ 
však ani zmínka. Jak šlechetné ? řekl jsem si po přečtení o daru městské spořitelny 
městu. Jenomže šlechetnosti najednou začalo přibývat. A to ve chvíli, kdy nedlouho 
po tomto článku nám napsala paní RNDr. Marie Kubíková z Prahy. Je totiž nejen 
členkou našeho spolku, ale hlavně po matce, poslední žijící členkou rodu turnovských 
Šetřilů. 

Šetřilové,  coby brusiči  a  rytci  drahokamů,  v Turnově začali  provozovat  své 
řemeslo  Václavem  Janem  Šetřilem  (nar.  8.1.1816),  který  se  oženil  s Josefou 
Ludmilou  Reslovou  (nar.  14.5.1821).  Ti  spolu  postupně  měli  deset  dětí.  Z nich 
František si posléze vzal Žofii a jednou z dcer byla právě Marie, později provdaná za 
pana  Kubíka.  Další  větev  se  spojila  s rodem  Kitzbergerů,  v Turnově  známých. 
Zmínění Šetřilové postupně nakupovali pozemky vedle Farářství pod tzv. Bursovým 
lesem, kde měli dřevěné obytné stavení (dochované dodnes), pole, louky a stodolu. 
Paní Kubíková nás však uvědomila o tom, že její předek Václav Šetřil pak těsně po 
koupi  domu  v dnešní  Dvořákově  ulici,  daroval  pozemky  v oblasti  později  zvané 
Šetřilovsko městu, protože to zde tehdy mělo zájem rozšířit původní městský park, 
což se také o něco později stalo. Tím se konečně vysvětlil název oblasti po bývalých 
majitelích, avšak původní problém neskončil. 

Po  krátké  opravě  v Našem  Turnově  se  opět  ozvala  doktorka  Scheybalová. 
Jednak ji udivilo, že jsme ji před zveřejněním opravy nekontaktovali, protože ona 
v Pojizerských listech z 30. října 1942 objevila článek, v němž ředitel spořitelny v.v. 
Alois  Vait  při  rekapitulaci  úspěchů  tohoto  finančního  ústavu  píše  o  tom,  že  …
„spořitelna získala zásluhy o městské sady tím, že ke zřízení nové zeleně a výstavby 
restaurace přispěla zakoupením hospodářské usedlosti a pozemků od ing. Šetřila za 
107 tisíc korun“. Současně nás paní Scheybalová požadovala rovněž opravu předešlé 
opravy, neboť prý nelze zásluhy spořitelny takto znevažovat. A co teď?

Doktorka Kubíková nám zaslala poměrně věrohodné vylíčení událostí někdy ze 
třicátých  let  minulého  století  –  ovšem  bez  doložitelných  argumentů,   historička 
Scheybalová  se  odkázala  na  novinový  článek  z let  čtyřicátých,  navíc  řečeno 
novinářsky:  „přinejmenším  z druhé  ruky“.  Doktorku  Kubíkovou  jsem  požádal  o 
jakékoliv podklady o rodovém majetku, historičku Scheybalovou o totéž. V dopise 
jsem ji  současně vylíčil  své obavy o věrohodnosti  novinového článku.  Jednak jej 
napsal  novinář  z hodnotící  zprávy  bývalého  ředitele,  jednak  se  tak  stalo  v roce, 
uprostřed  německé  okupace  a  je  skutečně  těžké  ovlivněnost  z kterékoliv  strany 
vyloučit. Doktorka Kubíková navíc tvrdila, že Václav Šetřil daroval pozemky městu a 
svůj rodný domek turnovskému muzeu. 
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Podařilo se mi zjistit, že bohužel, vedení muzea nemá objekt zapsán v soupise 
nemovitého majetku, nemá žádný nabývací doklad, takže s ním ani nehospodaří. Tak 
snad jedině městská radnice. 

S pramalým pocitem naděje jsem se vydal na Odbor správy majetku. Ovšem 
pozor! Tady mé překvapení bylo veliké. Jednak mi paní Růžena Jarošová dokázala 
ihned  doložit,  že  veškerý  majetek    po  rodu  Šetřilů,  co  se  týče  pozemků  a 
nemovitostí, patří městu, navíc dokázala během chvíle najít opis původní smlouvy 
z roku 1826. Tedy, klobouk dolů před takovým úřadem. Avšak k věci: 

Pan Šetřil, tehdy totiž pan vrchní stavební rada v.v. bytem ve Vídni, prodal už 
dne 16, října 1926 městské obci Turnovské domek čp. 389 stavební parcelu, dále pak 
pozemky, které zahrnovaly pastvinu, zahradu a role, a to, jak psáno tehdejší češtinou: 
„s  veškerým  příslušenstvím,  se  všemi  právy  a  spravedlnostmi,  v těch  mezích  a 
hranicích, jak on sám nemovitosti tyto držel a užíval, nebo držeti a užívati oprávněn 
byl.  Zejména  ale  se  vším,  co  s půdou  srostlo  aneb  hřebem  přibito  neb  maltou 
přimazáno jest“  To vše za cenu trhovou 107.000 Kč. 

Jelikož se obě strany vzdaly práva činiti námitky proti platnosti této smlouvy, 
nabyla  tato  platnost  jejím podepsáním a  ověřením Kanceláře  čs.  okresního soudu 
v Turnově o den později a 17. prosince téhož roku ji ještě schválili členové Okresní 
správní komise v Turnově, jmenovitě: Předseda Ladislav Picek a člen komise Kulich. 
Paní  doktorka  Scheybalová  se  sice  orientovala  podle  novinového  článku 
v Pojizerských listech z roku 1942,  avšak v té době byly už všechny nemovitosti, 
včetně rodného domku Šetřilů, šestnáct let prodány městu Turnovu panem Václavem 
Šetřilem.

Paní  doktorka Kubíková byla  překvapena,  že jejich příbuzný tehdy majetek 
prodal, ačkoliv se v rodině tradovalo, že jej městu daroval, dr. Scheybalovou zřejmě 
zase udiví, že se tak stalo o šestnáct let dříve, než událost popisoval v novinovém 
článku ředitel Vait. 

Až  vy,  čtenáři,  půjdete  na  procházku  tímto  kouzelným  koutem  na  pokraji 
města, připomeňte si, že už tehdy radní přemýšleli o zvelebení přírody na okraji stále 
se rozšiřujícího Turnova.
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Pro zajímavost připojujeme obrázek (z 2. srpna 1897) rodného domku Šetřilů i se 
sousední stodolou. Na jejím místě je už dnes známá  zahradní restaurace.

Otakar Grund       
Společnost na Podhájí v letech 1927-37

Jistá turnovská společnost chodívala počátkem třicátých let v neděli odpoledne 
na Podhájí. Chodilo se tam většinou od vlaku ze zastávky Sedmihorky kaštanovou 
alejí po nepěkné kamenné dlažbě, pak kolem rybníka a sádek a už to byl jen malý 
kousek  podél  plotu  ovocné  zahrady  s altánem  k několikapatrové  budově,  dříve 
pensionu pana Pitra na Podhájí. Zdatnější turisté přicházeli z Turnova pěšky jedno - 
až dvouhodinovou procházkou podle toho, kudy a odkud až šli. V budově byly také 
kanceláře hospodářství Aehrenthalů z Hrubé Skály.

Restauraci tam měl starý pan Pitro, kouříval fajfku nebo viržinko. Kuchyň mu 
vedla paní kupcová, a dobře. V zimě se sedávalo v budově v přízemí v restauraci, 
v létě  většinou  venku  u  stolů  nebo  v zasklené  verandě.  Káva  se  servírovala  ve 
sklenicích, někdy i se šlehačkou. My děti jsme pily většinou barevné limonády.

Kamarádil  jsem tam s Jirkou Soukupem, Jirkou Varclem, Luborem Šolcem, 
Zdenou  Zejbrdlíkovou,  Lídou  Mařenovou,  Věrou  Holánovou,  Danou  Bubákovou, 
Věrou Paulusovou, Evou Horákovou z Prahy a dalšími. Někdy jsme se s holkami i 
poškorpili. Jednou Zbyněk Varcl vyhodil do výšky tenisový míček, který nešťastnou 
náhodou padl panu Mařanovi do půllitru s pivem a tak pěkně se tam zapasoval, že 
pokropil všechny kolemsedící.

Chodili jsme si hrát do blízkého mladého lesíku či k pramenům dobré vody 
s pěknými  kamennými  pomníčky.  Rostly  tam  krásné  bochánky  mechu,  někdy  i 
houby, občas se našel i hříbek. Z mechu, větviček a šišek jsme si stavěli zahrádky. 
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Hrávali jsme si na schovávanou v mlází za hustými mladými smrčky. Chodili jsme 
také k blízkému potoku a často se vrátili s promočenými botami, což někdy končilo i 
výpraskem.  S jednou  paní  profesorkou  penzistkou  jsme  chodili  s hrníčkem  na 
nedalekou paseku sbírat voňavé lesní jahody – to pak byla se šlehačkou dobrota.

Také jsme chodili s půllitry k nedalekému trkači pro dobrou studenou pitnou 
vodu pro osvěžení starších pánů a hostů. Než jsme vodu donesli,  byly půllitry za 
letního teplého dne z vrchu orosené. Pramen začínal až někde v arboretu u hájovny na 
Bukovině. Pilnými nosiči té dobré vody byli páni doktoři Bártové.

Chodívaly  tam  většinou  celé  rodiny  s dětmi:  např.  rodina  pana  stavitele 
Václava Soukupa – pamatuji se, že nosíval v klopě vždy čerstvou květinu, růži nebo 
karafiát.  Stálým  a  pilným  hostem  býval  optik  pan  Mařan,  strýc  Jaroslav 
Rochovanský, drogista,  dvě moje tety, pan ředitel  Antonín Karč s paní a dcerkou, 
rodina prof. Josefa Varcla, prof. Františka Šolce, prof. Řeháka, grafika K. Kinského a 
malíře Karla Vika. Jeho dcera Jarka byla už slečna, studentka reálky. Chodila tam 
celá plejáda profesorů z gymnázia s rodinami: prof. Karel Daňhelka, Tomáš Augustin 
s dcerami,  Julius  Vobořil,  Julius  Paulus  s osobitou  vysokou paní  Marií  a  dcerkou 
Věrou, prof. K. Dufek s dcerou Blaženkou, prof. K. Jeřábek, strýc Josef s tetou Marií, 
paní Romportlová se synem Milánkem, pan učitel Fanta s rodinou a ten pak chodil 
rybařit  do luk k potoku Libuňce,  rodina Chundelova,  prof.  J.  Švamberka s paní  a 
neteřemi  Horákovými  z Prahy.  Paní  Bendová  s vnučkou  Helenkou  a  Venouškem. 
Diskuse u stolů vždy oživla, když přišel pan lesní rada Leopold Anger - měl hluboký 
hlas a veleuctivě pozdravil. Jeden čas bydleli Angrovi i na Podhájí.

Uctívanou  a  váženou  starší  paní  byla  vdova  paní  Bártová,  co  kdysi  měli 
v Turnově  zlatnictví,  dnes  v Palackého ulici.  O prázdninách tam bývali  se  starou 
maminkou i její dva synové, už páni doktoři z Prahy. Dále pan rada JUDr. Jan Čížek 
s paní a synem Mirkem, pravidelně chodila paní Vaňková, co měli na náměstí obchod 
s látkami. Pravidelným hostem býval pan rada Václav Kulich s příjemnou bělovlasou 
paní a dcerou, slečnou Blaženkou.

Sedávalo se u stolů venku při kávě a dobrých koláčích. Povídalo se o všem 
možném.  Paní  měly  svá  témata  a  často  při  tom  štrykovaly.  Pánové  zase  svá, 
vyprávěly se příběhy ze života, místní turnovské události, diskutovalo se o umění, 
líčily se poznatky a aktuality ze Světové výstavy v Paříži (1932), zážitky z cest a 
studií. Slečna Blaženka Kulichová vyprávěla o Špicberkách a severu Evropy.

Někdy  tam o  prázdninách  zavítala  i  vzácná  návštěva  z Prahy:  Prof.  Albert 
Pražák, prof. Josef Pekař, pan sekční šéf PhDr. V. Müller, prof. J. V. Šimák, prof. 
Boh.  Řehák z Jičína,  ale  také někdy i  Mistr  J.  B.  Foerster,  který  rád pobýval  na 
Valdštýně u Čihulků.

Dobře si  pamatuji,  že nejlépe ze společnosti  uměl vyprávět příběhy z mládí 
Mistr Karel Vik. Nezapomenu, jak dovedl líčit události ze svých klukovských let, kdy 
chodíval s dědečkem z Jičína pěšky na Tábor, na slavnou pouť do Lomnice nad Pop., 
kde byly stánky plné cukrářských dobrot. Nejčastěji ale chodíval z Jičína pěšky na 
Trosky a na Hruboskalsko. Jako student tkalcovské školy měl nejraději pochopitelně 
kreslení.  Když  byl  už  studentem  Akademie  v Praze,  jezdíval  s pány  profesory  a 
studenty malovat do přírody na Maloskalsko.
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Domů se chodívalo podle počasí většinou pěšky a v diskusích se pokračovalo i 
cestou. Byly tři možnosti cesty do Turnova: Krokodýlem a přes Pelešany, pod lesem, 
nebo po lukách podél Libuňky, ale i vláčkem Jičínkou na zastávku. Všechny tři trasy 
končily stejně u zastávky, odkud už se společnost rozcházela do svých domovů.

Bývala to milá přátelská společnost občanů turnovských a vydržela skoro 10 
let. Mnohé se už na Podhájí změnilo, v paměti už zůstávají nesouvislé ústřižky. Lesy 
vyrostly, mnohé byly pokáceny, ale přece jen zůstaly z dětství z těchto poklidných let 
vzpomínky.

Dnes mohou být pamětníky už jenom supersenioři a pokud jsem na někoho 
zapomněl, ať mi promine – vždyť od těch dob uplynulo už 70 let. . . .

Zapsal J. Knížek

Fibichův Poem
                                             

K bývalému řediteli tehdejší Hudební školy v Turnově, Ferdinandu Kleinovi, a 
pozdějšímu jejímu učiteli  hry na housle, jednoho dne přivedl pan Šedivý své dvě 
dcerky. Starší Jana začala hrát prakticky hned, avšak po nějakém čase si Klein všiml, 
že i mnohem mladší Jitka má o hraní velký zájem a objevil u ní po chvíli výrazný 
talent. Ta sice ještě ani nechodila do školy, ale na mrňavé housličky už „šmidlala“ 
ostošest. Proč by to nemohla také zkusit, a když ji to bude bavit, byla by to škoda, ne? 
Navrhl Klein otci…

Uplynulo  pár  let,  starší  Jana  prošla  klasickými  začátky,  jako  ostatně  my 
všichni,  a  od učitele Kleina postupně dostala i  několik přednesových skladeb pro 
vystoupení na školních večírcích. Jednou z nich, prubířskou, byl i Fibichův Poem. Po 
krátkém informačním přehrání si noty odnesla domů k nacvičení.  Příští hodinu jej 
učiteli  přehrála. Učitel  Klein, bývalý žák slavného profesora Otakara Ševčíka, byl 
především tvrdý vyznavač jeho brilantní prstokladové  techniky. Avšak po poslechu 
se chvíli zamyslel a jeho tvář byla jakási ustaraná a její výraz evidentně nespokojený. 
K technice v polohách nemohl mít žádné připomínky, protože je pečlivá Jana zvládla 
výborně,  ale  Klein  přesto  spokojen  nebyl.  Důvodem  byl  tentokrát  kupodivu  její 
přednes. 

„Jó děvenko, to se musíš nejdříve zamilovat, abys mohla hrát Fibichův Poem,“ 
řekl najednou po chvíli před námi všemi a my byli překvapeni nad jeho otevřeností. 
Mladá Jana ve tváři zrudla jako vlčí mák, malá Zuzka, jak jsme tehdy bůhvíproč Jitce 
říkali, vyprskla smíchy, ale nedalo se nic dělat. Už to bylo venku… 

Po nějakém čase, na podzim, učitelé připravovali pravidelný hudební večírek. 
Nejlepší žáci se měli prezentovat přednesovými skladbami a každé takové vystoupení 
bylo samozřejmě i  určitou vizitkou práce kantorů.  Jana se kupodivu rozhodla,  že 
bude hrát Poem. Všichni jsme čekali, jak to dopadne, ale Jana tentokrát hrála skvěle. 
Její  housle  najednou  působily  v nízkých  polohách  smutně,  teskně,  ve  vyšších  se 
rozezpívaly  jakousi  nadějí  a  touhou  a  v závěru  skladby  dozněly  jemně,  tiše  a 
melancholicky,  jakoby  uklidněně  a  odevzdaně.  Za  skutečně  výborné  vystoupení 
sklidila zasloužený potlesk a vrátila se k nám do Kleinovy třídy. My Janě v rychlosti 
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gratulovali a také učitel Klein se tentokrát tvářil nadmíru spokojeně. Usmíval se a 
místo chvály jen lakonicky utrousil: „No, tak vidíš…“ 

Nám  se  to  po  takovém  výkonu  zdálo  trochu  málo,  když  tu  krátké  ticho 
najednou přerušila malá Zuzka: „Jana má kluka!“ vysypala sedícímu Kleinovi hned 
před námi čerstvou novinu. Starší sestra se po mladší hned ohnala, ale Klein se místo 
napomenutí pobaveně usmál a překvapené „žalobnici“ jen řekl: „Ale děvenko, to já 
už přece vím…“   A nám všem  dlouhou dobu vrtalo hlavou, jak se vůbec mohl 
takovéhle tajemství dovědět?

Otakar Grund 

PhDr. Jan Šolc: „Co se týká vývoje politiky našeho státu,
 jsem stále optimista“

Velmi zajímavá přednáška o vzniku a vývoji našeho státu se konala v podvečer, 
den před 28. říjnem v koncertním sále turnovské Základní umělecké školy. 
Bývalý poradce presidenta Václava Havla, historik Jan Šolc, zde hovořil o podstatě 
Masarykových tezí, na nichž tvůrce první Československé republiky budoval základy 
nového  státu.  Podle  Šolce  byl  Masaryk  tvrdým zastáncem velmi  úzkého  spojení 
morálky a politiky, kdy představiteli tehdejšího vedení státu - a to od vlády až po 
komunální  sféru – museli  být  lidé chytří,  pokrokoví,  avšak současně i  s vysokým 
stupněm morálních hodnot. Jedině tak tehdy skýtali záruku veřejnosti, že po rozpadu 
Rakouska-Uherska povedou nový stát v klidu a bez politických skandálů k trvalému 
rozvoji, což se později, až na skutečné výjimky, také stalo.

Současně ale historik Šolc také upozornil na čtyři desetiletí vlády komunistů, 
které  pro  společnost  znamenaly  výrazný  pokles  nejen  morálky,  ale  i  veškerých 
hodnot  lidství.  „Masaryk stavěl  na vzorech Anglie,  Francie  a ostatních západních 
států,  avšak  tyto  ideály  demokracie  byly  pozdějšímu  komunistickému  vedení 
naprosto cizí,“ řekl shrnutě ve svém projevu. Podle něj tato doba v podstatě zavinila i 
současné negativní jevy ve vývoji naší společnosti. „Po listopadu 89 jsme očekávali, 
že k výrazným změnám k lepšímu ve státě dojde tak asi za dvacet let, avšak dnes 
zjišťujeme, že se jich asi dočkají teprve naši vnukové,“ posteskl si Šolc. Ten však 
přesto, na základě zkušeností ze svého současného pedagogického působení, zůstává 
optimistou. Jak dále podotkl, je nutné především působit na mladé lidi ve školách, a 
to i osobním příkladem, přestože to je někdy téměř sisyfovská práce. „My, a naši 
vrstevníci, se už sotva změníme, ale studenti z nastupující generace uvažují už jinak. 
Záleží proto na nás, abychom jim dokázali vysvětlit chyby, kterých se naši politikové 
v minulosti  dopouštěli,  a  tím  dospěli  k situaci,  jakou  dnes  všichni  společně 
kritizujeme,“  v podstatě  uzavřel  své  vystoupení.  Bohužel  právě  z řad  studentů  i 
pedagogů jeho historická  srovnání,  zajímavé úvahy a  náměty,  v Turnově neslyšel 
téměř nikdo.

Otakar Grund
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Vážení přátelé,

pojďte si se mnou zavzpomínat na uplynulých pět letních koncertních sezón 
v kostele  sv.  Josefa  na  Hrubé  Skále.  Vždy  bylo  naším  cílem  nabídnout  pestrý 
program, vždy jsme sledovali co možná nejvyšší kvalitu, vždy jsme s napětím čekali, 
zda se nám podaří  kostel  naplnit.  Výše vstupného za pět  let  se  téměř nezměnila. 
Každý rok jsme slýchávali u kasy údiv „opravdu jen tak málo?“. Ano, chtěli jsme, 
aby mohl přijít opravdu každý.

A tak za téměř lidovou cenu se  nám představila  řada opravdu vynikajících 
umělců.  Vzpomeňme na houslistu Čeňka Pavlíka, který do Českého ráje přijel  tři 
roky po sobě, a vždy vystupoval bez nároku na honorář. Většinu svého uměleckého 
života  tráví  v zahraničí,  jako  člen  Guarneri  tria  Praha,  na  Hrubou  Skálu  si 
„odskakoval“ ve volném termínu vždy velmi rád. Vzpomeňme na Vladimíra Roubala, 
varhaníka Strahovského kláštera, který spolu s trumpetistou Janem Vernerem naplnili 
kostelík  do posledního volného místa.  Vzpomeňme i  na mezzosopranistku Elišku 
Weissovou a její vřelé podání biblických písní Antonína Dvořáka. Nebo na komorní 
soubor  Musica  Puella,  složený z mladých absolventek Teplické konzervatoře,  kde 
krásnou hudbu umocňoval  navíc pohled na krásné ženy.  V roce 2004 zde hrál  na 
violoncello tehdy jednadvacetiletý Petr Nouzovský, dnes po dvou letech vystupuje 
jako  sólista  s Českou filharmonií  po  celém světě.  Tehdy jsme také  pozvali  Dana 
Vališe, který zahrál na pravé skotské dudy – dnes ho můžete slyšet jako hosta skupiny 
Čechomor.  Pohodou  a  radostí  ze  zpěvu  se  představil  mnichovohradišťský  soubor 
Musica  Gaudens.  Prostor  jsme  dali  i  turnovským  hudebníkům,  za  které  budu 
jmenovat  pěvecký sbor Antonín Dvořák, kvarteto žáků Lidové školy umění,  nebo 
Lédl jazz quartet.

Ale vraťme se do léta 2006 na Hrubou Skálu, kde koncem června nám zpíval 
soubor Musica Fortuna z Turnova, a protože je v Turnově známý, byl kostel téměř 
zaplněn. V polovině července jsme přivítali Adamusovo trio, zájem byl veliký, aby 
ne, vždyť paní Jitka Adamusová je odchovankyní turnovské hudební školy, a srdíčko, 
jak sama říkala, bije za Turnov.

Největší  návštěvu  jsme  ovšem  zaznamenali  5.  srpna.  Za  Baroque  Jazz 
Quartetem se jezdí  ze  široka daleka,  jeho obliba je  nesporná,  kvalita  mimořádná, 
výkon umělců nadstandartní. Škoda, že nám chyběly židle!

Pana  Jakuba  Pustinu,  který  jezdí  do  Turnova  možná  častěji,  než  domů  do 
Stráže n. Nežárkou, jsme v měsíci únoru zastihli na mobilu až v daleké Austrálii, je to 
světoběžník  a  profesionál.  Volný  termín  pro  jeho  koncert  na  Hrubé  Skále  jsme 
dlouhou dobu neměli stoprocentně jistý. Nakonec se podařilo, kostel vyprodaný do 
poslední  vstupenky,  sám umělec  velmi  milý  a  vstřícný,  jeho  CD šlo  na  dračku, 
ochotně rozdával autogramy. Byl to veliký zážitek!

Poslední koncert se vešel do první soboty v září. Říkali jsme si – už po sezóně, 
děti ve škole, dovolené vyčerpané, netrpělivě jsme čekali na účast. A bylo to příjemné 
překvapení. Opět vyprodáno. Představili se Dalibor Pavlovic – trubka, Jiří Chlum – 
varhany. Konec dobrý, všechno dobré.
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Sluší  se  na  závěr  poděkovat  všem  sponzorům,  kteří  nám  umožnili  letošní 
kvalitu zaplatit: Dopravní společnost Interbus Praha, manželé Šulcovi z Turnova, pan 
Sekanina z Turnova, manželé Mejsnarovi z Všeně. Vřelé díky.

Po  pěti  někdy  více,  někdy  méně  úspěšných  ročnících  vám  všem  opravdu 
srdečně děkuji za podporu a účast.

Antonie Kuchařová

Podzimní výlet

Když  výbor  SRPT  rozhodoval  o  uspořádání  podzimního  autobusového 
vlastivědného výletu, zvažoval několik možností. Nakonec bylo rozhodnuto podívat 
se na kutnohorsko, kde je nepřeberné množství zajímavých přírodních i historických 
objektů.  A tak  v sobotu  30.  září  se  plně  obsazený  autobus   vydal  za  krásného 
podzimního dne po trase Mladá Boleslav – Kolín – Kutná Hora k místům, která byla 
pečlivým plánem vybrána.

První  zastávkou  byla  rozsáhlá  obora 
v Žehušicích proslulá chovem vzácné bíle zbarvené 
jelení  zvěře.  Každý  den  v 10  hodin  tu  začíná 
krmení,  které  už  řadu  desetiletí  poutá  pozornost 
početných  skupin  návštěvníků.  I  my  jsme  se  o 
ojedinělý  zážitek  podělili  s dalšími  více  než  200 
příchozích – a pro milovníky přírody je skutečně na 
co se dívat a co obdivovat.

Bohužel  zámecká  budova  zanechává  na 
každého  velmi  smutný  dojem.  Oprýskané  zdi, 
vytlučená  netěsnící  okna  a  stářím  a  prachem 
zešedlá omítka vskutku nejsou dobrou reprezentací 
a svědčí o nedostatku prostředků na udržení kdysi 
jistě  krásné  budovy.  Rostliny,  které  snad  ještě 
nedávno kreslily úhledné záhony francouzského typu, jsou ponořeny do husté spleti 
vysokých plevelů. Přichází sem jistě i mnoho turistů ze zahraničí a pro ně musí být 
vstup do areálu nemalým šokem. Snad aspoň vytrhání plevelů by bylo možné při 

dobré vůli zařídit.
Z Žehušic  je  to  pouze  několik 

kilometrů do zámku Kačina. Ta naopak 
vítá  své  hosty  bílou  krásou  empírové 
výzdoby  zdí  a  upraveným  zámeckým 
parkem. I uvnitř je mnoho zajímavého, 
ať  jsou  to  exponáty  muzea  vývoje 
zemědělství, kdy u mnohých už dnes ani 
neuhodneme  jejich  použití,  či  bohatá 
zařízení  místností.  Na  Kačinu  přenesl 
své sídlo na počátku 19. století  známý 
rod Chotků. Jeho starší sídlo jsme mohli 
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shlédnout po obědě v obci Nové Dvory, kde byl i rozsáhlý hospodářský dvůr, jehož 
některé budovy dosud stojí a slouží dnes už jiným účelům.

Třetí  zastávkou  byla  samotná  Kutná  Hora,  kdysi  po  Praze  největší  naše 
středověké město.I ten, kdo po delším čase navštíví toto město, získává vždy nové 

dojmy.  Po  prohlídce  sedlecké  kostnice   jsme 
zaparkovali  blízko  chrámu  sv.  Barbory.  Každá 
prohlídka  tohoto  klenotu  pozdně  gotického 
stavitelství  je  svátkem.  Chrám  je  produktem 
posledního  velkého  vypětí  hornického  města, 
jehož  moc  a  bohatství  pak  rychle  poklesly 
prudkým  snížením  ceny  stříbra  a  vyčerpáním 
dolů.  Někteří  z nás  došli  i  do  města  k dalším 
objektům, které tu zanechala minulost. Zajímavá 
je  spleť  křivolakých  uliček,  kterými  chodili 
horníci do dolů snad už v době vzniku dolování.

Účastníci výletu byli plně spokojeni s výběrem 
míst  a  ocenili  téměř  bezchybnou organizaci,  na 
níž  měli  podstatnou  zásluhu  pp.  Grund  a  Ing. 
Ducháč. Vysoké uznání dostalo i překrásné počasí 
s příjemnou vpravdě výletní teplotou.

Doufáme  tedy,  že  se  nám  i  do  budoucna 
podařilo  zlomit  překážky,  které  nám  zabránily 
uspořádat  připravované  vlastivědné  výlety 

v nedávné minulosti.  Téměř všichni  účastníci  se  zajímali,  kdy se opět  pojede – a 
výbor může přislíbit, že uskutečnění bude patřit k prvořadým bodům jeho činnosti.

Dalibor Sehnoutka

Historie na čtyřech kolech

Skutečným návratem do historie by se dala nazvat  krátká návštěva jednoho 
z turnovských rodáků, kterou podniklo našich pár členů v polovině letošního října. 
Šestnáct „krasavců“, tedy modelů aut nejrůznějších značek, z kterých mnohé jezdily 
na našich silnicích ještě v počátku minulého století,  tu stálo vyrovnáno a  doslova 
v plném lesku. Toho se jim dostalo díky až neuvěřitelné péči a samozřejmě i tisícům 
hodin nekonečné práce a zapáleného fandovství jejich majitele. 
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Od  historické  Pragy 
Lady  a  Škody  Populáru, 
přes  Zephyra  anglických 
policistů,  skupinu  Fordů 
Anglií a dalších veteránů tu 
postupně  dokonalou 
údržbou  prošly  i  nedávné 
koráby  silnic,  jako  Škoda 
1202  či  „nejmladší“  Tatry 
613.  Majitel  se  jim 
dokonale  věnoval  a  tak 
není  divu,  že  vynaložené 
náklady  mu  jeho  miláčci 

částečně vracejí v podobě honorářů, „zahrají-li si“ čas od času v nějakém historickém 
filmu,  spočinou jako exponáty na výstavě, nebo na požádání odvezou někoho ke 
svatebnímu obřadu. Náš dlouholetý přítel nám tak umožnil krátce návrat do téměř 
klukovských let, kdy automobily byly ještě vzácností. Avšak ty jeho se staly vzácné 
už  dnes,  protože  je  na  silnicích  běžně  nespatříte.  Z pochopitelných  důvodů 
neuvádíme bydliště ani jméno majitele,  protože si společně s ním přejeme, aby se 
jeho miláčkové ještě v klidu dožili mnoha spokojených let a to v plné svěžesti na 
zaslouženém odpočinku. Bohužel, doba už je taková… 

O. Grund   

Týden zahraničních Čechů 2006

Toto pravidelné setkání krajanů z celého světa se konalo od roku 1999 již po 
čtvrté a setkalo se u všech účastníků s velkým ohlasem. Celá akce nad níž převzal 
záštitu prezident republiky Václav Klaus, trvala šest dnů od 17. do 22. září 2006. 
Jejím hlavním organizátorem je občanské sdružení Mezinárodní koordinační výbor 
zahraničních  Čechů  (dr.  Oldřich  Černý  ze  Ženevy  a  dr.  Ivan  Dubovický 
z Ministerstva  zahraničních  věcí).  Vedle  tohoto  ministerstva  vděčí  organizátoři  za 
enormní podporu a pomoc zejména Karlově univerzitě a Senátu (Stálá komise pro 
krajany). Jednání probíhala v prostorách KU i Senátu ČR a zúčastnili se jich i ministři 
(Nečas, Vondra) i řada senátorů, hlavně členů Stálé komise pro krajany, kteří všichni 
slíbili  podporu  při  prosazování  požadavků  a  zájmů  našich  krajanů.  Zároveň 
poděkovali  zahraničním  Čechům  za  práci,  kterou  ve  prospěch  České  republiky 
konají.  Čas  si  našel  i  premiér  Miroslav  Topolánek,  jenž  se  neomezil  na  pouhý 
zdvořilostní  pozdrav,  ale  zodpověděl  dotazy  účastníků  a  otevřeně  naznačil,  že  je 
připraven diskutovat i o těch otázkách, v nichž se ne vždy ztotožňuje s názory většiny 
zahraničních Čechů (např. písemné volby pro všechny a otázka dvojího občanství). 
Senátoři Jitka Seitlová a Martin Mejstřík se dotkli plnění (či spíše neplnění) rezolucí 
a  závěrů,  přijatých  na  Týdnu  zahraničních  Čechů  v r.  2003.  Uvidíme,  jak  se 
k letošním závěrům budou stavět české úřady, ministerstva a parlament.
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Při organizaci Týdne jsem byl pověřen registrací účastníků, takže jsem měl 
možnost poznat krajany z různých zemí, od Austrálie, Argentiny, Kanady, USA přes 
Norsko, Rumunsko až po Ukrajinu a Kyrgyzstán. Celkem přijelo 180 účastníků ze 30 
zemí, většinou zástupců z krajanských spolků a univerzit, při čemž se jednotlivých 
akcí zúčastnilo několik desítek dalších hostů. Slavnostní zahájení 18. září, již tradičně 
ve staroslavné Velké aule Karolina, poctil svou návštěvou předseda Senátu Přemysl 
Sobotka,  úvodní  vystoupení  měl  rektor  Univerzity  Karlovy  prof.  Václav  Hampl. 
Velký  úspěch  sklidil  význačný  českokanadský  podnikatel  Velan  svým  hlavním 
projevem o vlivu etiky na politiku, podnikání a výchovu mládeže. Už sama životní 
dráha tohoto vzácného člověka, který se svou manželkou finančně podpořil Nadaci 
Olgy Havlové, výměnu studentů a řadu dalších charitativních projektů, by nám měla 
sloužit za vzor.

Vlastní pracovní jednání, která probíhala nejprve na půdě Karlovy univerzity a 
poté  v budově  Senátu,  se  zabývala  celou  řadou otázek,  týkajících  se  vzájemných 
vztahů mezi Čechy v zahraničí a Českou republikou. Část pracovních jednání byla 
rozdělena  do  tří  regionálních  sekcí:  Evropská  unie,  Amerika  a  zámoří,  Balkán, 
Střední a Východní Evropa, což se ukázalo jako dobrá cesta do budoucna; naproti 
tomu paralelní jednání znemožnila zájemcům účast na všech panelech, které chtěli 
absolvovat. Kladně byl hodnocen seminář o českých médiích ve světě, v němž jsem 
m.j.  měl  referát  o  exilových  časopisech  a  komunikaci  ve  Švýcarsku,  nebo  panel 
zaměřený  na  obchodní  výměnu  mezi  Českou  republikou  a  světem,  který  uvedl 
věhlasný českoamerický profesor ekonomie Jan Švejnar za účasti mnoha špičkových 
podnikatelů  z domova  i  ze  světa.  Tuto  „americkou“  sekci,  kde  byla  pracovním 
jazykem angličtina, vedl M. J. Stránský, zajímavý referát v ní měl J. Pehe. Podobně 
jako v minulosti bylo v programu letošního Týdne několik doprovodných akcí, např. 
malá  přehlídka  československé  tvorby  v zahraničí  nebo  kulturní  pořad  pražské 
pobočky Čs. společnosti pro vědy a umění SVU (s Radovanem Lukavským a dalšími 
klavírními a houslovými interprety).

Vyvrcholením Týdne a mediálně nejpřitažlivější akcí bylo ocenění „Významná 
česká žena ve světě 2006“ ve velkém sále Valdštejnského paláce. Ocenění si osobně 
převzaly profesorka ekonomie Griffith-Jones z Velké Británie, malířka a ilustrátorka 
Rut  Kohnová  z Německa,  dirigentka  Olga  Machoňová-Paulů  ze  Švýcarska,  která 
přítomné překvapila svým pěveckým a klavírním vystoupením, uznávaná lékařka Eva 
Siracká ze Slovenska a podnikatelka Ivana Trump z USA, která se zmínila o hrdosti 
na svůj český původ a informovala i o svých podnikatelských záměrech v České a 
Slovenské republice. Ceny předávaly významné osobnosti z kulturního života, Arnošt 
Lustig,  Zdeněk Lyčka,  senátor  Jan  Hadrava  a  dřívější  laureátky  z r.  2003:  Eliška 
Hašková-Coolidge,  Meda  Mládková,  manželka  přítomného  velvyslance  USA W. 
Cabanisse a Aja Vrzáňová. S tou jsem měl možnost mluvit na následném Gala-Apéro 
o  její  kariéře  v polovině  20.  století,  a  mám  dojem,  že  ji  potěšilo,  když  mluvila 
s někým, kdo se zajímal o její krasobruslařské úspěchy od olympijské medaile v St. 
Moritz až po titul mistryně světa.

Týden zahraničních Čechů 2006 skončil celkem úspěšně, ale teprve za nějaký 
čas se ukáže, jakých výsledků se podařilo dosáhnout. Někteří účastníci navštívili i 
minulé Týdny zahraničních Čechů a mnozí z nich přišli s nápady, jak podobná setkání 
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či jednání vylepšit. Zejména je třeba, aby se otázkami krajanů nezabýval jen Senát, 
ale i poslanci ve sněmovně a aby Týden zahraničních Čechů měl větší prostor ve 
sdělovacích prostředcích. Tím by se mohl zlepšit i dosud rezervovaný vztah mnohých 
Čechů vůči exilu, resp. vůči krajanům. Organizátoři Týdne budou vděčni za všechny 
podněty a připomínky, aby byl budoucí výsledek těchto setkání ještě lepší a aby se 
přijaté závěry podařilo prosadit účinněji – k prospěchu Čechů žijících v zahraničí ale 
i ve vlasti.

Jiří Kraus

Už je to padesát let...

V červnu 1956 – tedy před 50 lety – proběhly na tehdejší Střední zemědělské 
škole v Turnově první maturitní zkoušky a škola tak vyslala do praxe prvních 50 
absolventů. Dnes si už málokdo vzpomene, že v budově ZUŠ na náměstí měla své 
sídlo  a  během  30  let  svého  trvání  připravila  přes  2000  mladých  lidí,  kteří  pak 
většinou působili v řízení zemědělských podniků. K oboru chovatelství a pěstování se 
v roce  1962 připojil  i  obor  ekonomika  a  škola  se  tak  stala  počtem žáků největší 
střední školou v Turnově.

Naprostá většina žáků byla z vesnic z široké oblasti – z Boleslavska, Jičínska, 
Liberecka.  Z Turnova  bylo  jen  málo  studentů,  takže  škola  postrádala  místní 
rodičovské  zázemí,  které  by  ji  učinilo  známější  v širší  turnovské  veřejnosti.  Až 
z jižních Čech či Lounska pocházelo zvláště v prvních letech vždy několik studentů, 
kteří v tehdejších politických poměrech museli studovat dále od svého bydliště. Na 
škole  studovalo  v padesátých  letech  i  8  Korejců  a  v šedesátých  letech  několik 
studentů z Afriky. Součástí školy byly proto i dva internáty: na Malé Skále a od roku 
1955 v nové budově, která dnes patří šperkařské škole.

Značnou část výuky obsahovala praxe.  Škola měla proto u pivovaru na Malém 
Rohozci  dost  rozsáhlý  školní  statek,  kde  každý  žák  získával  zkušenosti  v použití 
zemědělského  nářadí  a  strojů  od  vidlí  po  kombajny,  prošel  ručními  i 
mechanizovanými pracemi ve stájích a na polích, vyzkoušel si i  řízení výroby na 
jednotlivých úsecích jako zootechnik, agronom či ekonom. Všichni studenti získali 
řidičské  oprávnění  pro  řízení  traktoru  a  zájemci  i  řidičský  průkaz  pro  osobní 
automobil. Odborná teoretická výuka dala absolventům solidní rozsah vědomostí o 
různých oborech zemědělské výroby. Kromě základních se seznámili i s poznatky ze 

včelařství,  chovu 
holubů  či  rybářství. 
Praktická část výuky 
byla  fyzicky  velmi 
náročná.  Žáci  (přes 
polovinu  to  byly 
dívky) museli být na 
místě  brzy  ráno, 
mnohé  úkony 
vyžadovaly  sílu,  při 
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práci  s dobytkem  museli  prokázat  i  odvahu.  Pamatuji,  že  se  počátkem  června 
jednotila cukrovka a poletoval sníh, při její sklizni v listopadu se učitelé obávali, aby 
se  někdo  neporanil,  když  kluzké  bulvy  se  osekávaly  v nevlídném  počasí  srpy. 
Nevýhodou bylo, že statek byl dost daleko, a tak žáci ztráceli čas dojížděním.

Škole bylo dopřáno jen 30 let existence – po roce 1980 byla po reorganizaci 
zemědělského školství zrušena.

Jako učitelé  působili  ve  škole  převážně zemědělští  inženýři,  z nichž většina 
působila řadu let  v řízení  výroby.  Předávali  tak žákům i  mnoho svých zkušeností 
z praxe, ale i z běžného života. Nebyli úzce zaměřeni jen do problematiky školské. 
Své žáky poznávali daleko komplexněji nejen ve školní lavici, ale i v náročné tělesné 
práci  a  při  hledání  řešení  v praktických  situacích.  Při  schůzkách  absolventů  se 
přesvědčuji, jak hluboce se zapsali do jejich paměti. Ředitel školy Boleslav Filípek, 
jeho  zástupce  prof.  Václav  Pelant  (oba  známí  i  mnoha  Turnovákům),  i  další 
pracovníky školy, z nichž připomeňme ty, jejichž život byl spjat s Turnovem: ing. 
Břetislav  Cejnar,  ing.  Josef  Chmelař,  ing.  Josef  Jansta,  ing.  Karel  Jeřábek,  ing. 
Radomír  Jodas,  prof.  Josef  Kučera,  ing.  Radomil  Kučera,  ing.  Josef  Pekař,  prof. 
Julius Richtr,  prof  Václav Ritter,  prof.  Dalibor  Sehnoutka,  prof.  Rudolf  Semerád, 
prof.  Jiří  Stárek,  ing.  Jan Ťukálek,  ing.  Jaroslav Vondrák,  ing.  Eva Zámečníková, 
vychovatel  Miroslav  Váňa,  hospodářka  školy  Miroslava  Neumannová  a  mnoho 
dalších.  Často  vzpomínají  na  vybavení  školy.  V prvních  letech  se  chodilo  po 
dřevěných  vrzajících  a  vyšlapaných  schodech,  ve  třídách  se  topilo  v kamnech  – 
nesmírně obětavý školník pan Hlava musel v zimě denně brzy ráno nanosit kbelíky 
uhlí do každé třídy a zatopit, v průběhu vyučování musel rušit přikládáním.

Pokud  mohu  soudit  ze  schůzek  tříd,  prošli  absolventi  většinou 
činorodým životem, někteří na významných odborných i organizačních místech, je i 
dost  těch,  kteří  se  úspěšně  věnují  i  jiným oborům činnosti.  Nápadný  je  v jejich 
rodinách nadprůměrný počet dětí a vnoučat. I po změnách v roce 1989 se v nových 
podmínkách dokázali úspěšně zorientovat, i když stav zemědělské výroby není příliš 
příznivý.

Ing. Jaromír Ducháč a Mgr. Dalibor Sehnoutka

Fokus Turnov 

Posláním  Fokusu  Turnov  je  pomáhat  duševně  nemocným  a  zdravotně 
postiženým  občanům  v jejich  integraci  do  společnosti.  Tato  nestátní  nezisková 
organizace byla založena v roce 1994. 

Cílem sdružení  je  poskytovat  sociální  služby,  které  zachovávají  a  rozvíjejí 
důstojný  život  uživatelů.  S pomocí  odborných  pracovníků  posilujeme  zdravou 
stránku osobnosti a rozvíjíme praktické životní dovednosti klientů. Tím napomáháme 
k udržení jejich psychické rovnováhy a   naplnění volného času. Fokus je klientům 
otevřen v pracovních dnech od 8:30 do 15:30 hod.

Fokus  Turnov  je  otevřen  lidem  s duševním  onemocněním,  mentálním 
postižením  a  s  jiným  zdravotním  handicapem  starším  šestnácti  let.  Jedná  se 
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především o klienty, kteří pobírají plný invalidní důchod, nebo nemohou dlouhodobě 
získat uplatnění na trhu práce. Horní věková hranice není stanovena.

Fokus  Turnov  poskytuje  pracovní  a  sociální  terapii,  chráněnou  dílnu, 
poradenství,  osobní  asistenci  a  terénní  službu.  Rovněž  provozujeme  dvě  dílny 
rozdělené podle cílových skupin klientů. Mezi jejich oblíbené činnosti patří výroba 
keramiky, tkaní na tkalcovském stavu a rámu. Malujeme také na hedvábí, vyrábíme 
svíčky z medových pláství, ruční papír a další výrobky pomocí různých výtvarných 
technik.  Docházíme také  do  Jízdárny „Naděje“  v Nudvojovicích.  Pracovní  terapie 
pomáhá  k obnově  a  získání  pracovních  dovedností  a  návyků,  samostatnosti  a 
zodpovědnosti.

Skupinově  nebo  individuálně  nacvičujeme  dovednosti  potřebné  pro  vedení 
domácnosti. Zaměřujeme se na přípravu jednoduchých pokrmů, úklid, hospodaření 
s penězi, vedení účtu apod.. V rámci sociální terapie poskytujeme také volnočasové 
aktivity. Oblíbená je biblioterapie, odpoledne s jógou, práce s internetem nebo výlety.

Chráněná  dílna  je  prostředí,  umožňující  pracovní  uplatnění  s  podporou 
pracovního terapeuta.  Práce v chráněné  dílně je  určena klientům pobírajícím plný 
invalidní důchod. Probíhá na základě smlouvy  a klienti za ni pobírají mzdu. Jedná se 
o  dokončovací  práce  v bižuterní  výrobě  –  přebírání  a  navlékání  korálů  různé 
velikosti, tvaru a barvy.  

V rámci poradenství pomáháme klientům a jejich rodinným příslušníkům řešit 
otázky sociálních  dávek,  invalidních  důchodů,  žádostí  o  přidělení  bytu.  Nedílnou 
součástí je pomoc při jednání s institucemi či případné zastupování klienta.

Osobní  asistence pomáhá při  realizaci  jejich osobních potřeb.  Je  využívána 
hlavně  klienty  s mentálním  postižením,  u  nichž  asistent  posiluje  nebo  nahrazuje 
handicapovanou složku osobnosti.
 Terénní  služba  zahrnuje  doprovod  a  pomoc  při  vyřizování  záležitostí  na 
úřadech,  pomoc při  nákupech či  doprovod k lékaři.  Terénní  pracovník po dohodě 
s klientem  uskuteční  návštěvu  v jeho  domácnosti.  Obsahem  návštěvy  může  být 
pomoc  s vedením  domácnosti,  naplánování  nákupů  či  pomoc  při  hospodaření 
s financemi.  Součástí  terénní  služby  je  komunikace  s ambulantními  psychiatry  a 
pravidelné  návštěvy psychiatrické  léčebny v Kosmonosech.  Probíhají  zde schůzky 
s lékaři a hospitalizovanými klienty. 
  Fokus Turnov je nositelem projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na 
Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“. Cílem projektu je vytvořit kvalitní, dostupné a 
efektivní sociální služby v našem městě. Proces komunitního plánování byl zahájen 
v lednu 2006.

Kolektiv Fokusu

Poslední jahody

V ten dušičkový čas jsme se sešli  pod střechou turnovské 
nemocnice, žel oba jsme nemohli chodit – Ty na interně na IPCE 
a já po operaci umělého kolenního kloubu. Tvá věrná žena byla u 
Tebe a alespoň přiložila mobilní telefon k Tvým ústům. Snažila 
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jsem se Ti alespoň zavolat, slyšela jsem Tvůj tichý dech a tichý šepot, z něhož jsem 
vyrozuměla své jméno, odezvu na můj  pozdrav.  V duchu jsem Tě držela  za ruku 
s mým Václavem a Dášou,  kteří  byli  u  Tebe.  Ani oni  však s již  s Tebou nemohli 
mluvit. Dáša Ti přinesla z Vaší zahrádky poslední jahůdky, ty remontantní, které Ti 
vkládala do úst. Ty ses o ně se mnou rozdělil, poslals mi je po Václavovi. Se slzami 
v očích jsem je vychutnávala a umiňovala si, že první moje cesta výtahem dolů na 
internu bude k Tobě. Druhý den jsem volala sestře a ptala se, zda se můžu k Tobě 
nechat dovézt aspoň na vozíku. Bohužel, stručná odpověď zněla: pan doktor Halama 
zemřel.  Jak  mi  bylo  líto,  že  jsme  se  víc  nescházeli,  vídali  jsme  se  pouze  na 
koncertech  –  naposled  v Mariánském  kostele,  kdy  jsi  byl  po  návratu  z Liberce 
spokojen se zavedením „budíčka do srdce“. Kde by mne napadlo, že se sejdeme pod 
střechou špitálu, kde jsme společně oba pracovali dlouhá léta. Osm let jsme spolu 
chodili do jedné třídy, maturovali na gymnáziu, měli společné kantory, z nichž nám 
utkvěl  v paměti  hlavně prof.  Hajn na latinu,  který nám navždy vtloukal  do hlavy 
různé latinské moudrosti, věčně platné. Rádi jsme je po léta znovu a znovu opakovali 
a byla při  tom legrace. Též jsme spolu ve špitále zažili  hektické časy roku 1968, 
opisovali jsme projevy spisovatelů a já roznášela vesele „Dva tisíce slov“ Ludvíka 
Vaculíka, což jsme rozmnožovali na psacím stroji s mnoha kopíráky! Bylo i tenkrát 
mezi námi mnoho fízlů a po příchodu sovětské armády všechno prasklo. Vím, že ses 
mne vždy zastal, a já jako obyčejná těžce pracující rtg laborantka směla na onom 
předpotopním pracovišti  pracovat dál,  dál  nosit  těžké olověné kazety do vzdálené 
komory a denně lítat po tvrdých chodbách a ničit si nohy! Dnes nesu těžké následky.

Tys byl oblíbeným lékařem, praktikem, dodnes lidé na Tebe a Tvoji vzornou 
péči rádi vzpomínají.  Také jsi byl zapálený muzikant a zpěvák, se ženou jste léta 
zpívali ve „Dvořáku“, opatroval jsi a shromažďoval po otci kantorovi jeho vzácné 
knížky,  sběratelské  dokumenty  velice  zajímavé  a  cenné.  Spolupracoval  jsi  i 
s časopisem „Inforum“, který založil ve špitále pan doktor Hubička, spolupracoval a 
pomáhal jsi nám i ve Spolku rodáků a přátel Turnova, s časopisem Náš Turnov. Dal 
jsi k dispozici dokumentaci o bývalém řediteli nemocnice dr. Františku Panochovi, u 
něhož jsem nastupovala do práce na oddělení chirurgie v přízemí a školily mě řádové 
sestry. Vím, co vám se ženou dalo práce zpracovat život a dílo primáře Panochy! 
Chtěli jsme tenkrát, aby se nemocnice jmenovala Panochova, ale bohužel přišel rok 
48,  vše bylo rozprášeno (Panocha vyhozen,  sestry odvezeny do sběrného tábora). 
Musím  vzpomenout,  že  zdravotnictvím  v Turnově  byl  se  zápalem  zaujat  a  po 
rozsáhlém  pátrání  v archivech  napsal  studii  „Historie  zdravotnictví  v Turnově“. 
Studie je to velice rozsáhlá, zasahující až do 15. století. Tenkrát to chtěl p. Jenšovský 
vydat knižně, ale Miloš říkal, že je čas. Byli jsme bezmocní a hájili jsme po léta holé 
živobytí.

Na památku mám od Tebe zpěvník národních písní, z něhož si dnes (poloslepá) 
ráda zahraju ale už jen z not, jak to slyším, většinou transponuji melodii do C dur. 
Naši otcové jako staří venkovští kantoři se dobře znali. Škoda jich.

Miloši, Tvoje duše už splynula s velkým duchem Přírody, předešel jsi nás a už 
nás mnoho nezbývá. Máš syny – pokračovatele rodu, Tvá věrná žena Dáša jistě bude 
opatrovat Tvoji cennou sbírku, dál vychovávat v Tvém duchu vnoučata a věnovat se 
zpěvu ve „Dvořáku“. Bůh opatruj ji i celou Tvoji rodinu.
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A ještě  jednou  dík  za  poslední  jahůdky  z Vaší  zahrádky.  Nikdy  na  Tebe 
nezapomeneme!

Milena Šolcová

Vladimír Drholec osmdesátiletý

Letos 17. června oslavil v plné síle a 
duševní svěžesti 80 let prací pro rodinu a 
veřejnost  naplněného života pan Vladimír 
Drholec.  Turnovský  patriot,  dlouholetý 
jednatel a činovník Spolku rodáků a přátel 
Turnova.

Pro  nás,  jeho  kolegy  ve  výboru 
SRPT,  je  jeho  činnost  a  přítomnost 
neocenitelná, jeho přínos práci spolku, jeho 
nápady a zásluhy při  akcích, které spolek 
pořádal, nesmírně cenné.

O  sobě  toho  Vladimír  mnoho 
nenamluví,  ale  třeba  nevědomky  nám 
prozradil  svoje zásady, kterými se řídí po 
celý život.
Říká:  „Byl  jsem  pokřtěn,  proto  se  řídím 
křesťanským  desaterem,  ale  hlavně  můj 
život  ovlivnila  skutečnost,  že  jsem  se  stal  skautem  a  celý  život  jsem  se  řídil 
skautskými zákony a ideály.“

Určitě nebylo v jeho životě lehké se podle těchto zásad chovat, ale Vladimír to 
dokázal  a  zvládl  vše  se  ctí  a  určitou  noblesou.  Vladimír  je  stále  velmi  aktivní, 
přestože  již  funkci  jednatele  nevykonává,  ale  často  dochází  do  výboru  spolku  a 
aktivně  přispívá  svými  znalostmi  a  zkušenostmi,  které  jsou  pro  spolek  velkým 
přínosem.  Přejeme  mu,  aby  i  nadále  v plném  zdraví  a  duševní  síle  v tomto 
pokračoval.

Za výbor spolku Ing. Josef Pekař

Blahopřejeme

Dne 2. prosince se dožila krásných 90 let Anna Koberová, 
kterou  snad  každý  zná  jako  Andulku.  Celý  život  zasvětila 
práci s dětmi – jako učitelka i jako cvičitelka. Obě poslání 
vykonávala s plným nasazením a ráda.
Patří  stále  mezi  lidičky  rozdávající  radost,  optimismus, 

úsměv. Je zářným příkladem pro děti,  mladé, ale i  pro nás 
mladé důchodce.
Přejeme Ti „Andulko“ ještě hodně let prožitých ve zdraví a 

pohodě.
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Za výbor spolku Marie Meixnerová

Stručný přehled činnosti spolku v druhé polovině roku 2006

Výbor našeho spolku se pravidelně schází v budově Základní školy v ul. 28. 
října, jejímuž ředitelství za to patří náš dík. 

Vedle toho jsme se letos pravidelně scházeli i v době letních prázdnin, protože i 
v těchto měsících byla naše činnost dostatečně vyplněna pořádáním pátého ročníku - 
opět pěti koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Tentokrát můžeme s hrdostí 
říci,  že  koncertů  velmi  úspěšných.  O  nich  se  můžete  podrobněji  informovat  na 
stránkách Našeho Turnova v článku paní Kuchařové, která měla rozhodující podíl na 
jejich přípravě a organizaci. 

Najdete tu i krátkou vzpomínku na velmi vydařený zářijový autobusový výlet 
do  Kutné  Hory  a  jejího  okolí  a  také  na  návštěvu  našich  členů  v soukromém 
automobilovém muzeu v Turnově. Počasí nám kupodivu přálo i při poslední letošní 
podzimní vycházce do Klokočí přes známé Průchody. Podzim nás obklopil pestrou 
paletou  barev  okolní  přírody,  k  naší  spokojenosti  přidalo  i  posezení  v příjemném 
prostředí hospůdky v Klokočí i dobrý oběd. Vyšlo nás tentokrát skoro dvacet a přidali 
se i noví členové našeho 
spolku. 

V rámci  našich 
tradičních  besed  výbor 
opět  připravil  zajímavé 
setkání, tentokrát s šéfem 
české  reprezentace 
skibobistů  a 
mezinárodním rozhodčím 
tohoto  českého 
úspěšného  sportu, 
Pavlem  Hlaváčem,  který 
je  současně  turnovským 
rodákem. Bohužel, zájem 
projevila  jen  hrstka 
našich  členů,  avšak  ti  si 
na  oplátku  vyslechli 
poutavé vyprávění skromného člověka.

Podíleli  jsme se  i  na  přípravě  dobře  navštíveného listopadového hudebního 
večera  turnovského  rodáka  a  mladého  hudebního  skladatele  Martina  Hyblera. 
V koncertním sále Základní umělecké školy se posluchači seznámili s jeho tvorbou, 
někteří  možná  poprvé  uslyšeli  moderní  skladby  protkané  neobvyklými,  někdy  až 
nelibozvučnými  akordy.  V  druhé  části  zazněly  komponistovy  klavírní  úpravy 
známých skladeb v úpravě pro čtyři ruce. Svůj podíl jsme měli i na přípravě besedy 
s panem PhDr. Janem Šolcem při oslavě výročí vzniku Československé republiky. 
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Vedle  toho  existuje  i  dobrá  spolupráce  vedení  našeho  spolku  s vedením 
Městského  úřadu  v Turnově  i  s  dalšími,  jako  je  Občanské  sdružení  Dědina 
v Tatobitech, Pekařova společnost a dalšími.

Výsledkem práce redakční rady je opět vydání nového čísla Našeho Turnova, 
chvályhodnou činností je i práce, kterou někteří členové výboru (M. Meixnerová, J. 
Ducháč, I. Veselý…) věnovali zlepšení evidence členů a spolkové kronice.

Určité  těžkosti  nám letos nastaly se  zajištěním vhodného místa,  pro konání 
lednové  valné  hromady  spolku.  To  není  v Turnově  a  blízkém  okolí  tak  snadné. 
Vstřícný  postoj  jsme  nakonec  našli  u  ředitelství  zdejší  Obchodní  akademie  a 
Hotelové školy, kde bude pro účastníky připraveno i pohoštění. Tuto valnou hromadu 
svoláváme na 27. ledna 2007 a po dvou letech nás opět čeká volba nového výboru, 
v němž bude muset dojít k „omlazení“. Zveme proto už předem všechny členy. Bližší 
podrobnosti  najdete  v samostatné  pozvánce,  průběžné  pak  v našich  vývěsních 
skříňkách.

Výbor SRPT vám všem přeje hezké a ničím nerušené Vánoce 
a hodně zdraví a pohody v roce 2007.

ČLENY SRPT ZVEME
NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

Spolku rodáků a přátel Turnova

Obchodní akademie a Hotelová škola
sobota 27. ledna 2007 od 14:00 hodin

Restaurace bude otevřena od 12:30 hodin,
 možnost občerstvení

Na schůzi máte možnost zaplatit členské příspěvky,
které činí 50,- Kč

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
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