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Turnov a Český ráj v roce 2007

Když jsem byl osloven členy Spolku rodáků a přátel Turnova k sepsání  krátké 
stati, chvíli jsem zapřemýšlel nad tématem. Nakonec jsem zvolil téma mně nejbližší a 
čtenářům jistě příjemné: cestovní ruch v regionu. Důvodem není jen fakt, že skrze toto 
téma jsem začal se Spolkem rodáků a přátel Turnova spolupracovat ještě jako vedoucí 
Odboru cestovního ruchu a jako jednatel Sdružení Český ráj, ale i skutečnost, že se blíží 
léto a s ním hlavní turistická sezona našeho krásného regionu.

Nová turistická sezona s sebou přináší mnoho tradičního, ale také řadu novinek. 
Tradiční bylo již zahájení turistické sezony, které se konalo již po čtvrté a z toho po 
druhé v areálu Panta Skala na Malá Skále. Jako každoročně byl celý program zaměřen 
zejména na  rodiny s  dětmi  a  to  díky  spojení  s  regionálním produktem Za pověstmi 
Českého ráje. Účastníci akce se tak již při jízdě parním vlakem z Turnova či ze Semil, o 
kterou byl enormní zájem, mohli setkat s postavami z českorajských pověstí. Ty je pak 
provázely i  celodenním putováním po Maloskalsku,  při  kterém děti  plnily rozmanité 
úkoly. Díky dobrému počasí a troufám si říci i díky skvělému programu a výborné práci 
organizátorů  (  je  třeba  vyzdvihnout  Ing.  Gruberovou –  novou vedoucí  Odboru  cest. 
ruchu) jsme mohli přivítat na 5000 účastníků této akce.

Na  zahájení  turistické  sezony  byly  také  představeny  letošní  turistické  noviny 
Český ráj 2007, které se jako každoročně mohou stát vaším průvodcem létem v Českém 
ráji.  Kromě  základních  praktických  informací  o  památkách,  dalších  atraktivitách  či 
informačních  střediscích  zde  najdete  také  celou  řadu  článků,  přehled  sportovních  a 
kulturních akcí, tipy na výlety či zajímavosti z regionu. Osobností letošního vydání je 
pan Ladislav Špaček – bývalý tiskový mluvčí prezidenta Havla a místní chalupář, který 
nám poskytl celostránkový rozhovor o svém vztahu k Českému ráji i o jeho zajímavé 
práci.  Samozřejmostí  turistických  novin  jsou  samozřejmě  jízdní  řády  sezonních 
turistických  autobusů,  které  na  své  červené  lince  již  od  7.  dubna  brázdí  region  s 
možností převozu jízdních kol. Dalších pět linek se bude postupně do celého systému 
zapojovat  na začátku června.

K létu v Turnově patří některé tradiční akce. Za zmínku stojí první červencový 
víkend, kdy turnovské náměstí opět ožije akcí Kámen a šperk, která představí veřejnosti 
dovednosti  a  um místních šperkařů a  kamenářů.  Návštěvníci  se  také mohou těšit  na 
bohatý kulturní program a řadu řemeslníků prodávajících své výrobky. Na tento úvodní 
víkend naváže šperkařské sympozium v Muzeu Českého ráje, prohlídky sbírek SUPŠ a 
středeční „kamenářské“ prohlídky s průvodcem (zahrnují návštěvnické centrum DUV 
Granát, brusičskou dílnu Petra Šťastného  a Muzeum Českého ráje).

Tolik  k  letní  sezoně.  Na  tomto  místě  chci  ještě  zmínit  jeden  dlouhodobě 
připravovaný záměr, který by měl regionu přinést udržitelný rozvoj šetrné turistiky, - tím 
je cyklostezka Jizera. Sdružení Český ráj v této době dokončuje marketingovou studii 
včetně konečného trasování  budoucí  cyklostezky Jizera  v  úseku Svijany – Turnov – 
Železný Brod. Celý projekt však není pouze o tomto úseku. Rozsah celého záměru je 
větší a představuje vytvoření turistického koridoru po celé délce Jizery od pramenů až 
po soutok s Labem. Cílem je vytvoření zeleného multifunkčního koridoru, který bude 
sloužit cyklistům, vodákům, vyznavačům moderních in-line bruslí či pěším. Důležitým 
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momentem  celého  záměru  je  napojení  tohoto  turistického  produktu  na  veřejnou 
hromadnou dopravu. Z tohoto důvodu proto velmi intenzivně vyjednáváme s Českými 
drahami. V souběhu s  jejich dopravní cestou bude budoucí cyklostezka zřejmě v mnoha 
úsecích vedena. Celý záměr vyvolává poměrně vysoký zájem po celém toku Jizery, což 
dokládá  i  skutečnost,  že  úvodní  Memorandum  -  Vyhlášení  společné  iniciativy 
Greenways Jizera podepsalo sedm významných regionálních subjektů ( Sdružení Český 
ráj, Zlatý pruh Polabí o.p.s., Mladá Boleslav, Turnov, Semily, Železný Brod, Krkonoše – 
svazek měst a obcí).  Mezi pozitivní efekty celého projektu by v budoucnu měl patřit i 
částečný odliv  turistů  z  centrálních a  velmi  exponovaných částí  CHKO Český ráj  a 
vytvoření  kvalitní  komunikace  pro  bezmotorovou dopravu místních  obyvatel.  V této 
chvíli jsme ovšem na začátku celé cesty. Čeká nás tvrdá práce při získávání financí pro 
vytvoření  projektové  dokumentace  a  následné  hledání  vhodných  technických  řešení 
některých  úseků  s  ohledem  na  nákladovost  samotné  stavby  i  její  budoucí  údržby. 
Samotnou realizaci respektive její  financování směřujeme k evropským strukturálním 
fondům. 

Nezbývá než doufat, že celá letošní turistická sezona proběhne v Českém ráji i v 
Turnově úspěšně a stejně úspěšně se nám podaří realizovat všechny naše dlouhodobé 
záměry v oblasti cestovního ruchu, jakým je třeba cyklostezka Jizera. Všem čtenářům 
přeji mnoho zdaru a těším se na budoucí spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Turnova 
ať  u  příležitosti  společného výletu po Českém ráji  nebo při  setkání  s  turnovskými i 
dalšími členy či příznivci SRPT.

Aleš Hozdecký, místostarosta

Významné výročí

V lednu 2007 tomu bylo 70 let, co zemřel turnovský rodák, velký přítel Turnova a 
Českého ráje, prof. dr. Josef Pekař, historik a dějepisec.

O  jeho  životě  v 
Turnově se zmiňoval článek 
v našem časopise již před 5 
1ety.  Mezitím  byl  v  roce 
2005  natočen  Českou 
televizí 60 minutový snímek 
o životě a díle prof. Pekaře, 
kde se též objevila zpráva a 
názory  na  jeho  případnou 
kandidaturu  na  funkci 
prezidenta  Československé 
republiky  po  abdikaci 
prezidenta T. G. Masaryka v 
roce 1935.

K tomuto tématu bych 
si  dovolil  uvést  některé 
skutečnosti, jak je uvádí doc. 
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dr. Josef Hanzal ve své publikaci „Josef Pekař, život a dílo“.  Na str.  155-157 tohoto 
svazku  dr.  Hanzal  píše:  „O  Pekařově  nejužším  spojení  s  osudy  svobodného 
Československého státu, jež mělo vyvrcholit jeho případným postavením do čela státu, 
se  teoreticky  uvažovalo  poměrně  dlouho.  Vyplývalo  to  z  politické  atmosféry  konce 
dvacátých a počátku třicátých let, kdy se politické kyvadlo po delším setrvávání spíše 
vlevo počalo naklánět poněkud doprava. Pro jisté pravicové kruhy se Masaryk stával ne 
úplně žádoucím, pro některé přímo nežádoucím prezidentem, a tak se nesměle a opatrně 
ohlížely po novém kandidátovi. Příležitost se naskytla při prezidentské volbě roku 1927. 
Nejsilnější reprezentant pravice Antonín Švehla se tehdy postavil za T. G. Masaryka a 
zejména jeho přičiněním byl znovu zvolen. Už tentokrát se ozvalo Pekařovo jméno jako 
stoupence tvořivého konzervatismu a tradicionálního českého patriotismu, který si získal 
stoupence v českých pravicových stranách na Slovensku i mezi českými Němci.

Měl  sympatie  i  v  kruzích  středu.  Nikdo  s  ním  však  nejednal  a  on  sám tuto 
možnost striktně odmítal.

Znovu a již konkrétněji se o jeho kandidatuře hovořilo po Masarykově abdikaci v 
roce 1935. V Poledním listu 8. srpna 1935 byla zpráva, že vlivná skupina, opírající se 
hlavně o agrární stranu, má v úmyslu navrhnout na prezidenta ČSR Josefa Pekaře.

Zpráva  dokonce  tvrdila,  avšak  nepravdivě,  že  „vyslovil  ochotu  přijmout  tuto 
kandidaturu.“  Jeho šance byly dosti značné. Kromě agrárníků by mohl počítat s lidovci, 
živnostníky  a  některými  hlasy  národních  socialistů  a  téměř  celou  sudetoněmeckou 
reprezentací a kupodivu i s valnou částí slovenských poslanců.

J. Pekař o své kandidatuře tentokrát věděl, řekl mu o ní jeho přítel sochař Jan 
Scheinost, jemuž to pověděl šéf agrární strany Rudolf Beran. Pekař hned odmítl a navrhl 
jako  vhodnou  osobu  svého  přítele,  Masarykova  stoupence  Kamila  Kroftu.  Na  hlasy 
hovořící  o možném prezidentství  reagoval  Pekař dementi  v Poledním listu 23.  srpna 
1935- prohlásil, že mu kandidatura nebyla nikým nabídnuta a že všechny úvahy na toto 
téma nemají smysl. Když koncem listopadu příprava volby se stala skutečností, navštívil 
Pekaře generální ředitel  Hypoteční banky František Hybš, aby ho požádal o souhlas; 
argumentoval, že by mohl mít úspěch, protože by se dalo počítat i s hlasy Slováků a 
českých Němců. Pekař nabídku rozhodně odmítl a uváděl Hybšovi i přátelům, že nemá 
dost politických a společenských zkušeností ani dostatečné jazykové znalosti a navíc, že 
není docela zdráv, že mu rychle ubývají duševní síly. To nestačilo a vedení agrární strany 
nesložilo zbraně. 4. prosince navštívil Pekaře František Udržal, formálně se jednalo o 
postavení Žižkova pomníku, ale pravým důvodem bylo získat Pekařův souhlas. Ten však 
byl pevně rozhodnut nepřijmout, a proto navštívil F. Hybše a předal mu toto prohlášení: 
„Předpoklady, z nichž by volba moje vyšla, byly by z velké části založeny na omylu. 
Hlavní  je,  že  stárnu /ač mi není  ještě  šestašedesát  let/,  že  způsobem znepokojujícím 
ztrácím paměť /byl byste udiven několika příklady/ a že proto má bývalá jarost duševní a 
živý interes pro záležitosti veřejné je na patrném ústupu. Funkce presidenta je především 
povahy reprezentační, a k tomu nebylo by kandidáta nevhodnějšího, než jsem já. Starý 
mládenec, obědující a večeřící po hospodách, vyhýbající se společnosti / také proto, že 
se v ní nedovede bezpečně pohybovat/, měl by nyní přijímat vyslance cizích mocí, zvát k 
hostinám a recepcím, být mnohonásobně pohotově k přijetí deputací a návštěv všeho 
druhu.  Vše by vypadalo žalostně,  opozice levice proti  reakcionáři  Pekařovi  měla  by 
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hojně materiálu a skutečnost, že taková je náhrada za Masaryka. . . využitkována by byla 
proti mně jistě rozličně…"

Pekař hodnotil svou situaci vcelku realisticky; poněkud přeháněl, když hovořil o 
společenské  neobratnosti  a  neznalosti  jazyků  /uměl  dobře  německy,  dosti  slušně 
francouzsky, pasivně rusky a polsky, a když psal Valdštejna, učil se švédsky/. Hlavní 
problém byl jeho zdravotní stav, který se v létech 1934-1935 prudce zhoršil.“

Pekař  zemřel  23.  ledna  1937 -  Masaryk  jej  ještě  přežil  o  více  než  7 
měsíců.

Ing. Josef Pekař

Sokolové v Turnově

Moje první kontakty s turnovskou sokolovnou byly ještě před rokem 1930 v mém 
předškolním věku. Chodil jsem tam s maminkou do loutkového divadla. Několik pilných 
a ochotných sokolů, jako byli bratři  Antonín Šrajer, V. Plátek, Pavel Homola a další, se 
dobrovolně starali o jeho hry a program pro děti. Loutku Kašpárka vodil a mluvil bratr 
Šrajer, majitel krejčovského závodu. Výborně dovedl hrát veselého a chytrého šibala a 
my děti jsme jeho Kašpárka milovaly a bránily, když mu čerti, nebo škaredý rychtář 
s ježibabou ubližovali. Často jsme se s Mírou Jančarem a dalšími kluky i rozbrečeli na 
protest, aby ho čerti nezačarovali, někdy jsme dokonce i vzrušeně vykřikovali „nech ho 
být!“ a vyrušovali při představení.

O kulisy a rekvizity se staral knihař bratr Plátek, o 
loutky  pan  Šrajer,  o  zvuky,  osvětlení  a  pekelné  efekty 
pečoval  pan  Homola  z blízké  šperkařské  školy.  Další 
jména si už nepamatuji.

Vzpomínám  si  ale,  že  jednou  týdně  jsme 
s maminkou chodili do restaurace pana Václava Müllera. 
Byl  to  sice  starší  pán,  ale  sokol  tělem  i  duší.  Štíhlý, 
s bradkou  a  s viržinkem.  V jeho  restauraci  dětem 
servírovali malinovou šťávu se sodovkou a taky grenadinu 
s brčkem.  Maminky  a  tety  tam  chodily  ve  čtvrtek 
odpoledne  se  známými  paními  na  kávu  a  na  posezení, 
štrikovaly a přitom si popovídaly a podrbaly. Když už mě 
nebavilo s nimi poslušně sedět a začal jsem zlobit, strčily 
mne z lokálu restaurace dveřmi do sálu sokolovny, abych 
se díval, jak sokolky cvičí a hlavně aby byl ode mne u 
stolu  pokoj.  Ve  čtvrtek  odpoledne  totiž  cvičily  mladší 
žákyně a mně se líbilo, že jim k tomu hráli na piano. Často jsem se mezi holky připletl a 
cvičil  s nimi.  Jednou  jsme  v sále  utvořili  velký  kruh  a  skloněni  dovnitř  přeříkávali 
„Chodí pešek okolo…“ a mně se moc líbilo, když mě taky praštil. Tu najednou sestra 
Marie Hodíková zjistila, že je mezi holkami také kluk. Nastalo malé pozdvižení, ale já se 
bránil tím, že se mi to líbí víc, protože nám, klukům, při cvičení nikdo na piano nehrál.

Žáky cvičil bratr Alois Jeník, praporčík pěšího pluku, někdy ho střídali Václav 
Šíp, Jindra Rochovanský, Jiří Kotler, B. Komárek a výborný Antonín Košek. V šatnách 
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nás často při velkém řevu napomínal sokolník Fňouk. Ze sousední obecné školy jsme 
také chodili cvičit do sálu sokolovny. Tam se mi vždycky líbil malovaný strop – byl prý 
od malíře Jana Prouska. Dokonce si i pamatuji na cedulky u vypínačů elektřiny „Šetři 
světlem!“ Sokolský výbor se totiž o svoji sokolovnu vždy pečlivě staral.

Jako  žáci  jsme  cvičili  na  několika  akademiích  a  na  sokolských  sletech 
v nedalekých vesnicích, jako Vesec, Frýdštejn, Mašov, Malý Rohozec a i jinde. Často 
jsme tam tak cvičili i při slavnostním otevření nových sokoloven. Několikrát jsme jako 
žáci vystupovali na venkovním hřišti u turnovské sokolovny o Dětském dnu, kdy tam 
bývala i Bartoňova skluzavka a houpačky pro děti. Někdy se tam konaly i soutěže dětí a 
já  si  vzpomínám,  že  jsem  jednou  vyhrál  velkou  dřevěnou  pinzetu  na  vytahování 
kyselých okurek ze sudu. 

V pozdějších  letech,  v zimě  roku  1938-9,  kdy  jsem  byl  už  dorostencem,  po 
odtržení  Sudet  a  začátku války  byla  nouze o  uhlí.  Muselo  se  šetřit,  topilo  se  málo. 
Cvičení  bylo  jen  dvakrát  týdně  a  cvičili  kluci  s dorostenkami  a  pak  dorostenky 
s dorostenci. Podobně cvičilo i ostatní členstvo. Nám klukům se to líbilo, protože jsme 
často vyprovokovali komické scény a bylo víc legrace. I sál byl plný. Vzpomínám, že 
jednou před cvičením, když už byl sál plný, se vysoko na kruhách houpal Jirka Havel, 
číšnický učeň z restaurace. Ivan Šolc ho chtěl asi zastavit a aby ho zabrzdil, chytil jej 
dole při hupu za tepláky. Jenomže ty mu nechtěně stáhl i s trenýrkami až ke kotníkům a 
než  se  Jirka  stačil  zastavit,  létal  ještě  chvíli  vzduchem  jako  Adam.  To  víte,  v tom 
puberťáckém věku jsme z toho měli velkou legraci, právě tak, jako třeba při výuce tanců, 
nebo pak při mikulášských zábavách, kdy jsme si schválně dávali sice hezky zabalené, 
ale legrační dárky. Šprýmy nás neopustily ani při zavírání sokolovny. O Velikonocích 
(12.  dubna 1941) Němci  Sokol  zakázali  a  tělovýchovnou organizaci  ČOS rozpustili. 
Jednomu, který nám tehdy pečetil dveře, jsme dali do kapsy koženého kabátu těžkou 
kouli na vrhání. Jenomže brzy bylo s legráckami konec. Stačili jsme ještě ukrýt různé 
trofeje,  ceny a hlavně písemnosti župy Ještědské, které tak přečkaly celou válku. Do 
Prahy přišel Heydrich,  začaly popravy a půl roku bylo také stanné právo.  V té době 
mnoho sokolů položilo za vlast svůj život a na jejich hrdinství bychom proto neměli 
nikdy zapomenout.

Vybráno ze vzpomínek p. Jaroslava Knížka.

Lidé jako dar od Boha
Připsáno Ladislavu, Věře, Dance a Láďovi Posnerovým

Jsou lidé, kteří se tak silně vryli do našeho vědomí, že i když jsme je opustili, nebo 
oni opustili nás, nikdy nevstoupili do našich hájů paměti. Jakoby by byli stále součástí 
naší proměnlivé přítomnosti. Jakoby stále seděli vedle nás a my se na ně mohli kdykoli 
otočit a spatřit jejich tváře, které nám jsou drahé, slyšet hlas, smích, vstupovat s nimi do 
kdysi spoluprožitých situací, které jakoby nebyly součástí minulosti, ale vždy znovu se 
odehrávaly a odehrávají – nezapomenuté a tudíž nevzpomínané. Vzpomínka je opona za 
odehraným představením, opravdové setkání se vzácným člověkem je nikdy nekončící 
radostí, na kterou nic vnějšího nemá vliv.
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Vedle  maminky  a  mého  nevlastního  otce  Jiřího  Urbana,  (který  se  stal  mým 
skvělým otcem a dal mi do života strašně moc) patří strejda a teta Posnerovi, jak jsem 
jim směl říkat, právě k těm, kteří můj život nikdy neopustili, ač nás čas oddálil.

Osud  mých  rodičů  a  můj  se  s osudem 
Posnerových protknul v dobách, které pro obě 
rodiny  byly  hodně  kruté.  My  jsme  byli 
exekučně  vystěhováni  z Prahy  v rámci  akce, 
která  zbavovala  naše  hlavní  město  „nepřátel 
lidu“, Posnerovi sklízeli ovoce hněvu dělnické 
třídy  v Turnově.  Mým  rodičům  se  podařilo 
sehnat  v bývalém  hostinci  Valentových 
v Doubravici  jeden  malý  pokoj 
s příslušenstvím,  který  představovala  studená 
voda  a  toaleta  na  chodbě.  Psal  se  rok  1952. 
Chodil  jsem  do  druhé  třídy.  Nakonec  jsme 
v Doubravici  strávili  jedenáct  let  a  já  se 
v Severografii Turnov vyučil ručním sazečem. 
I když jsem toto krásné řemeslo opustil a vydal 
se na zcela jinou dráhu, byl to pro mě nesmírně 
krásný čas strávený mezi skvělými lidmi.

Samozřejmě, že netrvalo dlouho a rodiče 
se s Posnerovými seznámili a začalo dlouhé a 
vzácné  přátelství,  které  ty  kruté  doby 

komunistické  perzekuce  pomohlo  jak  mým rodičům tak  Posnerovým přežít  s hlavou 
vztyčenou. V jednom z dopisů mi strejda Láďa napsal: „Byl to dar z nebe, jak jsme se 
tenkrát na pouti sv. Jiří u kostela v Přáslavicích potkali a osudově seznámili, z čehož 
potom vzniklo tak krásné přátelství, které nám umožnilo přečkat tu hroznou dobu, která  
nám přinesla tolik zla a pokoření.“

Právě  proto,  že  nevzpomínám,  ale  jen  tak  brouzdám časem,  který  se  zastavil, 
dotýkám se letmo stále  přítomného společného času.  Setkávali  jsme se  téměř každý 
týden, trávili společně Vánoce, silvestra, chodili jsme společně do kostela na Hrubou 
Skálu  nebo  do  Přáslavic  či  v Turnově.  Posnerovi  přijížděli  v zimě  za  námi  do 
Doubravice,  v létě  jsme  trávili  společný  čas  v Radvanicích,  kde  měli  malou  vilku 
(samozřejmě s nastěhovaným nájemníkem, soudruzi mysleli na všechno). Stále  mi zní 
v uších smích, vyprávění vtipů, vášnivé politické debaty nad kalíškem slivovice nebo 
vína, které naivně pulzovaly nadějí, že „zítra to už rupne“, jsem celý prostoupený tou 
srdečnou atmosférou, křišťálovým přátelstvím, které nikdy nedostalo sebemenší trhlinu. 
Dcera  Posnerových  Danka  a  syn  Láďa  byli  nejen  mými  kamarády,  ale  především 
bezvadnými staršími sourozenci. Ani možná dodnes nevědí, jak moc jsem je měl a mám 
rád.

Laskavá  teta  Věra,  vždycky  klidná,  mírná,  vždycky  s tichým  pochopením  a 
pokorou vůči tomu hlomozu kolem, a pak strejda Láďa Posner – spiritus agens nejen 
přátelství,  ale  té  síly,  která  nám pomáhala přežívat  v komunistickém běsnění  kolem. 
Nikdy jsem neviděl jeho tvář bez úsměvu, jeho oči  skrývaly věčné ohýnky humoru, 
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neposedně prosvěcovaly každé místo, kde právě byl, každého, kdo se do nich podíval; 
stále pro nás s nezdolnou energií něco vymýšlel, jiskřil dobrotou a vzácným nadhledem, 
s nímž se vyrovnával s tím, že se náhle stal s celou rodinou nepohodlným vyděděncem, 
jemuž zlovůle režimu vytýkala i prostou existenci. Nikdo se už dnes nehlásí k těmto 
dobám;  jejich  původci  se  „polepšili“,  mnohé odnesla  kalná  voda  času.  Pamětníci  té 
strašné  atmosféry  tlaku,  opovržení,  ponižování,  k radosti  věčných soudruhů vydávají 
svědectví jen sporadicky. Většinou to už nestihli. Zmiňuji se o tom tak naléhavě proto, 
že jen na pozadí té dnes asi neuvěřitelné tíživé atmosféry lze pochopit, jak nesmírnou 
cenu  mělo  pro  lidi  skutečné  přátelství,  a  jak  ten  čas  prozařovali  takoví  lidé,  jako 
Posnerovi.

Čas nás pak rozdělil, události se valily v groteskní logice za sebou a mnohdy i 
přes sebe, ale vnitřní pouto nikdy, ani na okamžik nepovolilo. Jak často maminka a otec 
vzpomínali  na  ty  bláznivé  chvíle  v Doubravici,  na  radost  ze  života,  i  když  měli 
přistřižená křídla, když tíhu dnů pomáhali nadnášet skvělí přátelé. Energie strejdu Láďu 
neopouštěla  ani  na okamžik.  V nedávných letech  jsme si  začali  aspoň psát,  když to 
bláznění nám bere čas na doteky. A o čem asi tak psal tenhle neúnavný vzácný člověk. O 
svém milovaném Turnovu, o kraji hruboskalském, o své činnosti ve Spolku rodáků a 
přátel Turnova (byl jeho čestným předsedou), jehož jsem se právě díky jemu stal také 
členem: „My schůzujeme každý čtvrtek v krásném prostředí turnovské knihovny. S naším 
spolkem pořádáme vlastivědné a autobusové výlety. Druhý můj vycházkový den-úterý,  
který musím dodržet, je sokolovna od 3 do 6 hodin, kde se scházíme jako „štamgasti“… 
Když tak přemýšlím, osudu děkuji že sám nacházím tolik přátelství, dostávám od vás  
všech tak krásné dopisy, ale mám také každého rád, a to vše dohromady je krásná náplň  
mého života.“ A to je citováno z dopisu z roku 2002, kdy Ladislavovi Posnerovi, mému 
milovanému strejdovi Posnerovi bylo 97 let.

Promiňte mi, prosím, že se tak osobně svěřuji se svým pocitem štěstí, že jsem 
mohl poznat tak vzácného člověka, že vstoupil do mého života a stal se jeho nedílnou 
součástí,  že úcta a opravdová láska není jen frází,  s níž se mnohdy lacině mává pro 
zvýšení  efektu,  ale  je  silou,  která  se do mě neustále vlévá z poznání,  že takoví  lidé 
přicházejí na svět jako dar od Boha a k Bohu se vracejí.

Otakar Kosek, režisér

Dosud nedoceněné životní dílo Maxmiliána Křepinského

Jen  malá  černošedivá  deska  na  starém  domě  ve  Dvořákově  ulici,  hned  pod 
současnou  městskou  radnicí,  skromně  připomíná  život  neméně  skromného  člověka, 
který zasvětil téměř celý svůj život vědecké práci. Maxmilián, který se zde narodil 9. 
října 1875 za dočasného pobytu svých rodičů v turnovském domě Šetřilů č. 333, a prožil 
tu  své  rané  mládí  až  do  pátého  ročníku  tehdejší  základní  školy  u  učitele  Františka 
Čepelíka, přešel  později  na pražské gymnázium v Truhlářské ulici.  Tam se stali  jeho 
profesory filologové František Čáda, Josef Čapek, Karel Cumpfe a historikové dr. Matěj 
Kovář a František Šembera. Po maturitě Křepinský přešel na Českou univerzitu, kde 
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studoval  románskou  a  germánskou  filologii  a  poté  odejel  studovat  na  pařížskou 
Sorbonnu. Po doktorátu vyučoval na reálkách v Praze a Jičíně. 

Vlastní  další  studium zaměřil  především na romanistiku.  Za svoje obsáhlá díla 
dosáhl v roce 1908 docentury na České univerzitě, po jedenadvaceti letech byl jmenován 
řádným  profesorem  a  mimořádným  členem  České  akademie  a  Královské  české 
společnosti nauk a také důstojníkem francouzské Instruction publique.

Ve  stručném  pojednání  o  jeho 
rozsáhlé  vědecké  práci  je  nutné  se 
zmínit  především o jeho jazykozpytu. 
Křepinský došel  k závěru,  že  vznik a 
nejranější  vývoj  románských  jazyků 
začal samostatnou tvorbou, kdy každý 
tento  jazyk  se  začal  tvořit  hned  ve 
chvíli,  kdy  domorodci  příslušné 
provincie  začali  mluvit  latinsky.  Tím 
se  prodlužují  dějiny  jednotlivých 
románských  řečí  až  do  doby  samých 
počátků romanizace. 

Druhým  hlavním  životním 
zájmem  profesora  Křepinského  byla 
otázka  slovanského  vlivu  na 
rumunštinu. Jeho studium ukazuje, že 
slovanské prvky do rumunštiny vnášeli 
především  Slované,  kteří  se 
porumunšťovali.  Proto  například 
Zdeněk Wittoch je přesvědčen, že dílo 
profesora  Křepinského  není  ani  dnes 
zdaleka  uzavřeno  a  jeho  doba  teprve 
přijde, neboť naše, ani světová romanistika se s vývody a podněty obsaženými v jeho 
pracích dosud dostatečně nevyrovnala. 

Křepinský působil též na Karlově univerzitě. Avšak i po odchodu do důchodu dál 
přednášel pouze pro vybraný kroužek romanistů. Jeho vědecké práce nebyly zpravidla 
rozsáhlé,  ale  byly  neobyčejně  hutné  a  promyšlené  a  proto  je  jejich  autor  dodnes 
považován především za teoretika a historika jazyka.  Romanista  profesor Maxmilián 
Křepinský je proto podle Zdeňka Wittocha naším nejvýznamnějším badatelem v oblasti 
působení  slovanských  jazyků  na  rumunštinu.  Zasáhl  tu  do  hláskosloví,  tvarosloví, 
kmenosloví, skladby i slovníku. Svou originální koncepcí a metodou –a také různými 
pracemi literárně vědnými – vytvořil cenné předpoklady pro další bádání. 

Významný rodák, Maxmilián Křepinský, zemřel 8. května 1971 v šestadevadesáti 
letech a jeho veliký přínos české vědě dnes připomíná jen malá deska na historickém 
turnovském domku, kde se více jak před sto třiceti lety narodil.

Z archivních dokumentů Muzea Českého ráje a podkladů 
příbuzné M.K.  RNDr. MarieKubíkové, připravil O. Grund           
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Vzpomínka na profesora Ferdinanda Kleina

Chtěl bych napsat vzpomínku na vzácného člověka, kterého jsem si velmi vážil a 
měl  jej  rád,  avšak  nechtěl  bych,  aby  to  vyznělo  jen  jako  moje  vzpomínka  na  naše 
smyčcové kvarteto.

Tedy s Ferdinandem Kleinem jsem s seznámil brzy potom, co se stal ředitelem 
turnovské hudební školy. Sestavili jsme tehdy Studentské kvarteto reálného gymnázia 
Turnov, a tak jsme se také jmenovali. Byli jsme totiž všichni žáky tohoto ústavu a už si 
nevzpomínám, byla-li to iniciativa samotného Kleina, nebo někoho jiného. První housle 
hrál Jiří Klein, syn ředitele hudební školy, druhé Rudolf Mánek, violu Jiří Chval a já 
violoncello.  Vzpomínám,  že  jsme  začínali  úpravami  čtyř  lidových  písní,  z nichž  si 
pamatuji  jen  „Pod  dubem,  za  dubem“.  Ovšem  brzy  jsme  hráli  mnohem  náročnější 
skladby,  jako  třeba  volnou  větu  z   Čajkovského  kvartetu  D  dur,  známé  Andante 
cantabile. Najednou jsme užasli, že z našich nástrojů zní skutečná hudba. On – houslista 
– vymýšlel moje prstoklady, které jsem se tehdy naučil a používám je dodnes. Namátkou 
si  vzpomínám  na  Dvořákův  kvartet  F  dur,  známý  jako  „Americký“  s velkým 
violoncellovým sólem a Smetanův „Z mého života“, pravda jen jeho třetí větu, opět, 
s velkým sólem na začátku, a Labuť od Camila Saint-Saënse. 

Profesor Klein naše vedení prokládal mnohými přirovnáními: Například říkal, že 
když jde někdo na Hradčany, že je musí skutečně navštívit a nestačí je vidět jen z dálky. 
„Musíte to opravdu vašima nožičkama vyšlapat, až jste skutečně tam. Pak teprve můžete 
říkat, že jste byli na Hradčanech.“ Tím nám přibližoval úsilí, které je nutné vynaložit, 
než je ta muzika správně a dokonale zahraná.  O muzice tvrdil,  že  je jako zahrádka. 
Zahradník ji musí vždycky celou zalít a pak teprve může pracovat jen na neobdělaném 
dílu. Jinak sice kousek obdělá, ale zbytek zahrádky mu zatím uschne. Je to poukázání na 
nutnost pravidelného cvičení, a to i těch částí skladby, které už jsou hotové (ovšem kdy 
lze o skladbě říci, že je už hotová?) a přitom pilně cvičit ještě části další. Proto nám také 
vštěpoval, že muzika se musí „vyrábět“. A jak? To on už tehdy moc dobře věděl. 

„To je škoda, že už nikdy takhle pěkně hrát nebudem.“ často říkával. Já jsem si 
tenkrát v duchu myslel, že se rozhodně ještě něco naučíme, ale později jsem pochopil, co 
tím  myslel.  Klein  totiž  věděl,  že  většina  žáků  po  absolvování  hudební  školy  hrát 
přestane. A tak já měl vlastně štěstí, že jsem později v životě poznal kamarády, kteří 
chtěli muziku dělat tak, jak nás on tehdy učil. Z původního kvarteta jsme u ní zůstali jen 
dva. Já a Rudolf Mánek, který dokonce učil na hudební škole ve Svitavách a vychoval i 
muzikanty,  kteří  později  odešli  na  konzervatoř.  Po  odchodu  do  Brna  jsem  založil 
amatérský kvartet v domnění, že budeme pokračovat ve hraní, jako tehdy s Kleinem. To 
byl ale krutý omyl. Hráli jsme totiž stále „jen noty“ a popravdě řečeno, nevěděli jsme si 
s tím rady.  Hráli  jsme čistě,  měli  i  správný rytmus,  ale  muzika,  ta  Kleinova,  v tom 
nebyla. Až po přestěhování do Prahy jsem se setkal s kamarády, kteří si také chtěli zahrát 
kvalitní hudbu tak, jak nám to naše amatérské podmínky dovolovaly. Měli jsme to štěstí, 
že  si  nás  všimli  někteří  profesionální  muzikanti  z Talichova  kvarteta,  dále  Radoslav 
Kvapil a Ivan Straus, a ti nám předvedli, jak se ta muzika vlastně „vyrábí“, abych použil 
výraz našeho prvního učitele Kleina. 
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Toho jsem i později vždy při návštěvě Turnova rád v hudební škole navštěvoval. 
Pamatuji  se,  jak  jednou  vyndal  ze  skříně  housle  a  chtěl  mi  něco  zahrát.  Vybral  si 
Bachovu Chaconnu z Partity d moll pro sólové housle, což je jedno ze skladatelových 
mistrovských děl, psané rovněž pro skutečné mistry tohoto nástroje. Klein je znal určitě 
ještě z dob studií u Otakara Ševčíka a i tehdy je zahrál velice dobře. Poslouchal jsem ho 
soustředěně, vědom si té pocty, které se mi náhodně dostalo, avšak nějaká drobnost se 
mu nepovedla a já si ji všiml. V duchu jsem si nařizoval, že na mně nesmí být nic znát, 
ale znáte to. Čím více se snažíte,  tím víc se vám to nevede… Prostě Klein si  mého 
šklebení všiml, ačkoliv jsem s ním bojoval ze všech sil. Přestal hrát, uložil housle opět 
do skříně a mně ho bylo v té chvíli upřímně líto.

Do  Turnova  a  jeho  okolí,  například  do  Podlouček,   jsem jezdil  vždycky  rád. 
Brával jsem s sebou violoncello a hrávali jsme v kvartetu s Kleinem u Mileny Zelené 
v Turnově a violu nám hrál Vašek Žák. Setkání to byla vždy velice přívětivá. 

Vzpomínám, že jsme si jednou s naším „Pražským“ kvartetem po práci vyjeli na 
víkend do Příchovic. Po cestě jsme naložili ředitele Ferdinanda Kleina, na místo jsme 
dojeli až večer. Povečeřeli jsme a dali se do hraní, jenomže Klein byl doslova nenasytný 
- po hudbě. Hráli  jsme hluboko do noci, Klein totiž chtěl slyšet ještě to, a pak ještě 
tamto, a další… Pamatuji se jen, že při Schubertově kvartetu d moll „Smrt a dívka“ už 
náš sekundista  místy přestával  hrát  a  nezadržitelně usínal.  Šli  jsme tedy spát  a ráno 
zasedli k nástrojům znovu a hráli tenkrát až do odjezdu. Naše hudební orgie skončily, 
vrátili  jsme  se  do  Prahy,  ale  všichni  měli  radost,  že  strávili  víkend  se  skutečným 
muzikantem.

Později jsem si uvědomil, že díky Kleinovi se pro mě stala muzika jakousi životní 
traverzou, na kterou bylo možné pověsit i největší trable, které člověku život přinesl. Už 
ani nevím, kdy jsme se s mým učitelem a přítelem viděli naposled, ale často jsem si 
říkal, jestli se i mně někdy povede to, abych někoho tak výrazně ovlivnil, jako to udělal 
právě on?

RNDr. Jaromír Juna, CSc.  
Vlk a Klein

Jako malí  kluci  jsme chodili  do „Hudebky“.  Někteří  se  učili  na klavír,  jiní  na 
housle,  pár  z nás začalo i  na  violu a  jeden z externích učitelů  vyučoval  dokonce na 
violoncello. Naši na klavír neměli a tak na mě zákonitě připadly housle. Ty malinkaté 
čtvrťové mi zapůjčil známý mistr houslař pan František Xaver Drozen a mým prvním 
učitelem se stal Ferdinand Klein. 

Pan učitel  Klein byl člověk starší,  rozvážný, každopádně odborník a bydlel na 
konci města ve vilce se zahradou nedaleko nás. Zprvu byl ředitelem tehdejší Hudební 
školy, měl také třídu hned vedle ředitelny a jeho místnost sousedila se skladem nástrojů. 
Ten byl plný různých instrumentů a můj učitel je měl také na starost. Zjara se jeho sklad 
také  zaplnil  novými ptačími  budkami,  které  Klein vyráběl,  protože  měl  rád  ptactvo. 
Všude, i na školní zahradě v parku, je pak postupně rozvěšoval a těšil se, když je ptáci 
ke svému hnízdění po čase obsazovali. 
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Klein byl dobrý učitel. K malým dětem byl chápavý, k těm starším ale také přísný. 
Zakládal  si  na  tom,  že  byl  žákem  samotného  profesora  Otakara  Ševčíka,  tvůrce  a 
pedagoga klasické hry na housle u nás,  a  tak žáky neustále  proháněl  ve smykových 
etudách,  nekonečném nácviku  tvorby  čistých  tónů,  dokonalého  ladění  a  pak  hlavně 
jistého  a  přesného  prstokladu.  My,  kluci,  jsme  obdivovali,  že  jeho  housle  měly  na 
struníku  vydřené  ďůlky  tam,  kam  stále  pokládal  prsty  na  jedno  místo  několik  let. 
Vždycky se tomu smál a říkal: „Hochu, až budeš celej život hrát na housle jako já, budeš 
mít na houslích taky takový ďůlky. Prsty ti dorostou, ale to dřevo na struníku už ne.“ 
Mistr Drozen mu nabízel, že mu housle levně opraví a struník vymění, ale Klein o tom 
nechtěl ani slyšet.

Po nějakém čase, tak jak se škola rozrůstala,  přišel k několika dalším učitelům 
houslí i Karel Vlk. 

Vlk byl rovněž starší člověk, už těsně před důchodem, a prý to byl koncertní mistr, 
který hrával veřejně a hudbou se živil. Několik starších žáků přešlo k němu, jiní, noví se 
přihlásili a mezi námi kluky časem vznikl spor o to, kdo z  kantorů, je lepší. Současného 
ředitele  Rejmana  jsme  za  dobrého  houslistu  nepovažovali,  právě  tak,  jako  některé 
ostatní. Spor se tedy po krátkém čase soustředil jen na Kleina a Vlka. Klein byl zastánce 
prvotřídní  techniky,  kterému  revmatické  onemocnění  kloubů  rukou  v mládí  zřejmě 
zabránilo v další umělecké dráze. Naopak Vlk byl propagátor bezvadného a dokonalého 

přednesu  a  techniku  pokládal  za  trochu  druhořadou. 
Zatímco  Klein  při  hraní  kvůli  nemocným  nohám 
většinou seděl, Vlk nikdy nelenil a hrál vždycky vstoje. 
Jednak  tvrdil,  že  hrát  sólově  na  housle  vsedě  je 
nedůstojné,  a  navíc  prý  umělec  nemá  tu  správnou 
stabilitu, nemůže se nástroji  pořádně věnovat,  a proto 
nemůže  ani  zvládnout 
náročné pasáže, které hra 
často vyžaduje. 
Rozřešení  našeho 
klukovského sporu přišlo 
kupodivu  záhy,  aniž 
jsme  to  čekali.  Nějaké 
nařízení  ministerstva 
stanovilo,  že  nejen žáci, 
ale i učitelé mají jednou 
do  roka  uspořádat 
veřejný koncert. 

Hned  od  začátku 
jsme vyzvídali,  kdo a  jak z našich učitelů  vystoupí,  co 
kdo  bude  hrát,  a  naše  zvědavost  byla  opravdu  veliká. 
Několik  obstarožních  učitelek  klavíru  nás  nezajímalo, 
byli jsme zvědaví na dvě pěvecká čísla, což byla na škole 
novinka, a hlavně pak na oba naše učitele houslí. V sále 
sokolovny tenorista, učitel zpěvu, krákoral přidušeným a 
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uškrceným hlasem, o něco lépe ječela i jeho kolegyně mezzosopranistka. Starší dámy, 
klavíristky,  nutily  jen  o  něco  starší  piano  než  ony  samy  střídavě  od  jemných, 
melancholických skladeb až k těm výrazným, a nakonec přišla dvě očekávaná a dlouhá 
čísla obou houslistů. 

Koncertní  mistr  Vlk  zvolil  nějakou  efektní  přednesovou  skladbu,  jenomže  si 
neuvědomil, že už mu dávno není třicet. I když to znělo docela slušně, jeho vibráta byla 
přehnaná a u rozmáchlých gest paží jsme často nevěděli, jestli to je součástí přednesu, 
nebo se chvílemi jen snaží udržet rovnováhu. Bohužel, ani učitel Klein nás nenadchl. 
Vybral si mimořádně těžkou a dlouhou skladbu od svého milovaného učitele Ševčíka a 
pro její délku a obtížnost, kterou technicky chvílemi jen stěží zvládal, se to po chvíli už 
nedalo ani  poslouchat.  Pro nás,  kluky,  to dopadlo i  tentokrát  nerozhodně a  tak naše 
dohadování neskončilo. Oba kantoři byli totiž ve svém oboru velmi dobří, jenomže my 
chtěli mít jasně stanovené prvenství, a to bohužel nešlo. 

Otakar Grund

Pětasedmdesát perel Marcely Machotkové

Na sklonku minulého roku vstoupila významná turnovská rodačka, bývalá sólistka 
opery Národního divadla v Praze, paní Marcela Machotková do tichých vod řeky života, 
kde lidé mají delší úsek pouti za sebou než před sebou. 

Jménem pobočky turnovských rodáků, žijících v Praze, si dovoluji vyjádřit pocit 
hrdosti  a  pýchy nad tím,  že  tato  mimořádná žena,  světoznámá zpěvačka,  sopránová 
hvězda a zasloužilý miláček operního publika šedesátých až devadesátých let dvacátého 
století,  patří  dlouhodobě  mezi  hluboce  vážené  a  stabilní  opory  našeho  skromného 
krajanského sdružení.

Osobnost,  která  vystupovala  na  předních  světových operních  scénách,  sklízela 
oprávněně úspěchy před tisícihlavými auditorii, vyjádřené ovacemi vestoje a dokonce až 
šestadvaceti  „děkovačkami“  před  oponou,  nalézá  ve  společnosti  svých  krajanů 
odreagování a relaxaci po nervových vypětích strmé pěvecké kariéry. Neboť v ohnisku 
reflektorů nestoupá jen lesk a sláva, ale mnohdy tu též klíčí i temné stíny lidské závisti, 
jež  zanechává  na  srdci  jizvy,  které  i  po  dlouhém čase  bolí.  Snad  i  proto  mezi  nás 
„rodáky“ Marcela ráda a pravidelně dochází a po svém „bloudění cizinou tu nachází 
svou úlevu“  a  pocit  skutečného domova.  My především oceňujeme její  skromnou a 
upřímnou  povahu,  zrcadlící  postavu  Vendulky  ze  Smetanovy  Hubičky,  s níž  tak 
nezapomenutelně reprezentovala naši vlast daleko za hranicemi. Bez její usměvavé a 
laskavé tváře by příjemná pohoda našich besed nebyla úplná.

Opravdu nás těší, že se můžeme s naší Marcelou dělit o společný celoživotní vztah 
k rodnému  kraji,  a  přejeme  jí  do  nadcházejících  let,  aby  v plném  zdraví  její  hruď 
ozdobilo ještě mnoho dalších perel.

Ing. František Kobosil
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Jak uletěly starostovi včely /aneb: včelaření pod Troskami/

Byl  krásný  červnový  den,  slunko  hřálo  a  voda  v Rokytnickém rybníku  lákala 
k osvěžení.  Po  vykoupání  jsem  dorazila  s přítelkyněmi  na  chalupu  pod 
Pannouk posezení při kávě, avšak přivítal nás na dvorku známý velice intenzivní bzukot 
rojících se včel. To bylo nadělení! Můj muž – v té době starosta Turnova a chovatel včel 
na samotě pod lesem, měl důležité zasedání a nebyl tudíž po ruce. Nad chalupou na 
švestce visely už tři veliké roje jako nádherné hrozny. Co jsem měla dělat, když jsem 
neuměla včelařit? Sedla jsem tedy do favorita a jela do Turnova na radnici pro Václava. 
Právě  se  předávala  oficiálně  turnovská  kasárna  z majetku  ministerstva  obrany  do 
majetku města Turnova. Jaké bylo obveselení, když jsem vpadla a prohlásila: „Rojí se ti 
včely, starosto, aby ti neuletěly! Co mám dělat?“ Nastalo všeobecné gaudium a ozývaly 
se  hlasy:  starostovi  uletěly  včely!  On však  nezanechal  odpovědné  činnosti,  nejel  se 
mnou a já se musela starat. Čelem vzad za volant a hurá na to!

Vyzbrojila jsem se rukavicemi a obrovským kloboukem se sítí, vynesla za chalupu 
roják a jala se seškrabovat včelky z větví do bedýnky. Obě přítelkyně zatím připravily 
hadici s vodou a byly připraveny mě, obalenou včelami, postříkat. Nebylo to však třeba. 
Včely mi sice nalezly až na holé tělo, šimraly mě, ale ani jedna mě neštípla!!! Patrně jim 
imponoval můj odér z rybníka, nebyla jsem zpocená a libě jsem jim voněla! Když byly 
roje i  s matičkami v rojáku, zašoupla jsem bedýnku, opatrně jsem svlékla šaty, zbylé 
včelky ulétaly a bedýnku jsem umístila ve sklepě, odkud si ji pak večer Václav umístil 
do úlu. Přítelkyně se včel bály a držely se při mé činnosti opodál. Posléze jsme si uvařily 
kávu, zhodnotily jsme ten nezapomenutelný zážitek a já si ho zapsala do chalupnické 
kroniky.

Snad  jednou  si  další  generace  uvědomí,  jak  se  žilo  za  totality,  jak  se  lidé 
uchylovali na chalupy a k různým příjemnějším činnostem (chov včel, pěstování květin, 
ovoce a zeleniny), jak se obraceli o pomoc k matičce Přírodě, aby se dalo zapomenout 
na postihy režimu, na politické pronásledování celých rodin.

Myslím, že není marné podávat o této době svědectví a trochu si zavzpomínat. 
Včelařské žezlo jsem však na přání rodiny nepřevzala, raději peču medové perníčky na 
Vánoce a na Velikonoce, ráda vařím a píšu paměti pro děti a vnoučata.

Milena Šolcová 

Vážení turnovští rodáci, vážení přátelé Turnova,
mám  to  potěšení  opět  Vás  co  nejsrdečněji  po  roce 

pozvat na letní koncerty do kostela sv. Josefa na Hrubé Skále. 
Letos jsme ve spolupráci s Obecním úřadem na Hrubé Skále 
připravili tři koncerty. Tak jako v minulých letech se budou 
konat  vždy  v  sobotu,  začátek  v 16:30  hod.  Pro  přepravu 
můžete využít turistického autobusu, který odjíždí z Turnova 
od nádr. ČD v 15:20 hod., zpět z Hrubé Skály v 17:58 hod. 
Vstupné je jednotné pro všechny koncerty 50,- Kč za osobu. 
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Předkládáme k výběru následující přehled : 
30. června 2007

Naše  pozvání  přijali  dva  vynikající  muzikanti,  které  nemusíme  dlouze 
představovat: Čeněk Pavlík - přední sólista současné generace českých houslistů. 
Koncertuje  po  celém  světě  s  řadou  významných  orchestrů  a  dirigentů.  Člen 
Guarneri Tria Praha.
Vladimír Roubal - ředitel chrámové hudby v bazilice Nanebevzetí p. Marie při 
Královské kanonii premonstrátů v Praze na Strahově. Milovníci vážné hudby ho 
znají jako vynikajícího varhaníka.
Na Hrubé Skále uslyšíme hudbu světových skladatelů v tom nejlepším 
provedení.

21. července 2007
Tento  termín  jsme  vyhradili  pro  absolventy  Základní  umělecké  školy  v 
Turnově pod vedením ředitele Boh. Lédla. Jako host se představí na závěr 
houslista Václav Petráň se Sonátou D-dur č. 5 G.H. Stölzela.

18. srpna 2007
Představí se Komorní soubor Praha, který vznikl v r. 2003 jako komorní těleso z 
členů  Pražského  filharmonického  sboru  a  vystupuje  na  českých  a  světových 
pódiích.  Soubor  čítá  12  -  16  zpěváků,  věnuje  se  komorní  hudbě  starých  i 
současných  autorů.  Novým  sbormistrem  tohoto  tělesa  je  Lukáš  Vasilek,  který 
studuje  dirigování  na  Akademii  múzických  umění  v  Praze.  V  r.  1998  se  stal 
sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení,  s  nímž absolvoval  více 
než  150  koncertů  doma  i  v  zahraničí.  Od  roku  2005  je  druhým  sbormistrem 
operního sboru  Národního divadla  v  Praze,  v listopadu 2006  se  stal  asistentem 
sbormistra Pražského filharmonického sboru.
Věříme, že si  z  této kvalitní  nabídky vyberete,  že budete odcházet s krásnými 

zážitky a hlubokými dojmy. Potěšíte nás, když s sebou přivedete své příbuzné a známé, 
aby se nás sešlo co nejvíce. Co nejsrdečněji Vás zveme.

A. Kuchařová

Pro letní  koncerty v kostele sv.  Josefa na Hrubé Skále se podařilo zajistit  další   dvě 
vystoupení. 

6. července 2007 – pátek, 17:00 hodin
Rushmore choir z anglického města Fleett-Farborough pod vedením dirigenta 
Mike Forda; vystoupí v rámci oslav 20. výročí turnovského sboru Musica Fortuna.

4. srpna 2007 – sobota, 17:00 hodin
Účinkují: Jana Heryánová – Ryklová – soprán, Václav Šolc – baryton a Silvie 
Šolcová – varhany. V program uslyšíte skladby Ch. Gounoda, Césara Franka, J. S. 
Bacha, Vangelise, F. Schuberta a G. F. Händela.
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Informace o činnosti spolku

Letošní výroční schůze našeho spolku se sešla dne 27. ledna 2007. Po určité úvaze 
se  výbor  rozhodl,  že  místem  konání  budou  prostory  Hotelové  a  obchodní  školy 
v Turnově, což bude pro členy příhodnější. Schůze se zúčastnilo přes 100 členů, přivítali 
jsme i  nově zvoleného senátora  PhDr.  Jaromíra Jermáře,  místostarostu Ing.  Jaromíra 
Pekaře,  dále  i  zástupce  sdružení,  s nimiž  SRPT udržuje 
tradičně přátelské styky. Schůzi moderovala profesionálně 
paní  Eva  Kordová.  Zdařilý  úvod  zajistilo  vystoupení 
pěveckého  sboru  Fortuna,  poté  byla  oceněna  dlouholetá 
činnost zakládajících členů spolku.

Pracovní  část  schůze  zahájila  předsedkyně  výboru 
Marie  Meixnerová  která  zhodnotila  uplynulý  rok  jako 
vcelku dobrý. Vysoce byla oceněna řada letních koncertů 
na  Hrubé  Skále,  na  něž  se  podařilo  zvláště  úsilím  paní 
Kuchařové získat prvotřídní umělce. Pochválit bylo nutné i 
práci  pražské  pobočky,  která  ve  ztížených  podmínkách 
uspořádala  několik  besed,  které  jsou  zároveň  příležitostí 
k setkání.  Příkladnou  práci  zde  odvádějí  pánové  Ing.  D. 
Machaň a Ing. F. Kobosil.

Hlavním úkolem schůze bylo zvolení nového výboru na příští dvouleté období. 
Zvoleni byli:  Ducháč Jaromír, Emingerová Alexandra, Grund Otakar, Koucká Anna, 
Kuchařová Antonie, Meixnerová Marie, Sehnoutka Dalibor, Šolcová Milena, Táborská 
Hana,  Válková  Václava,  Veselý  Ivan.  Do  revizní  komise:  Andělová  Hana,  Novotný 
Jaroslav, Šrajerová Eltruda.

Projevy hostů zahájil senátor J. Jermář příslibem pomoci v práci spolku, J. Pekař 
zaujal  zprávou  o 
nejbližších  akcích 
MěÚ,  paní  Jitka 
Petrušková  seznámila 
přítomné  s plánem 
akcí  a  prací  muzea  a 
Pekařovy  společnosti. 
Nedostatkem  na 
našich  schůzích  bývá, 
že  z řad  členů  nepři-
cházejí  v diskusích 
náměty  na  případné 
zlepšení  činnosti 
spolku, takže plán akcí 
zůstává dost podobný.

Na  první  schůzi 
nového  výboru  byl  předsedou  zvolen  Otakar  Grund,  jednatelem  Ivan  Veselý, 
hospodářkou  Hana  Táborská,  revizní  komisi  povede  Jaroslav  Novotný.  Výbor 
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konstatoval, že v poslední době se výrazně (zásluhou Ing. Ducháče) zlepšila evidence 
členů a že se podařilo získat řadu nových členů, i když počet dosud není uspokojivý.

SRPT se připojil k iniciativě Sdružení Dědina a ve spolupráci se podařilo prosadit 
umístění pamětní desky tomuto malíři v chodbě ZUŠ – deska byla slavnostně odhalena 
15.  února.  Jako  kolektivní  člen  Pekařovy  společnosti  jsme  zváni  k jejím  akcím. 
Vlastivědný výlet do skanzenu v Zubrnicích a do Úštěku se 22. dubna podařil snad bez 
chyby.

Také  vycházka  do  renovované  restaurace  U  Zrcadlové  kozy  20.  dubna  byla 
účastníky přijata příznivě.

Upozorňujeme  členy,  aby  sledovali  vývěsní  skříňky,  kde  najdou  průběžné 
informace o našich akcích.

Dalibor Sehnoutka

Bude nám chybět úsměv a srdečný stisk jeho ruky

Vladimír  Drholec  vykonal  obrovské 
množství nezištné práce nejen pro Spolek rodáků a 
přátel  Turnova,  ale  i  pro nás,  pro své spolužáky 
z obou ročníků tehdejší Obchodní akademie, kteří 
jsme maturovali těsně po válce 17. září 1945. A to 
až  do  letošního  roku.  Opravdu  jen  díky  jeho 
neúnavné a obětavé organizátorské činnosti  jsme 
se scházeli na absolventských srazech v Turnově, 
ponejvíce  každou druhou sobotu v září,  a  to po 
celých šedesát let. 

Vzhledem k našemu věku  nás  zůstala  sice 
už jen polovina,  ale právě při  posledním setkání 
vloni jsme si znovu uvědomili, že jenom díky jeho 
obětavosti  a  vytrvalosti  naše  setkání  existují  a 
v tak  bezvadné  podobě.  Vladimír  neustále 
udržoval čilou korespondenci se všemi studenty a 
dříve  i  profesory,  kteří  žili  nejen  v naší  republice,  ale  i  v cizině.  Psal  neustále  do 
Austrálie,  USA,  Švýcarska,  Francie  –  oni  mu  odepisovali  a  my  jsme  tak  jeho 
prostřednictvím neustále věděli, jak po celou dobu žijí, co je trápí, kdy přijedou domů do 
tehdejšího Československa.  Čile  korespondoval  i  s námi „doma“,  co kdo dělá,  a  my 
z jeho dopisů cítili, že nás všechny nedělí žádná rozdílnost postavení, funkcí, politické 
příslušnosti, ale spojuje nás jen letité kamarádství, rovnost, příslušnost ke školní třídě a 
láska k Turnovu. Mnohé dopisy jsme si pak četli na školních srazech, hovořili o svých 
životech, radostech a trápeních, vzpomínali jsme na ty, kteří onemocněli a nepřijeli a i na 
ty, kteří v uplynulém roce zemřeli. Vladimír neustále upřesňoval adresy a telefonická 
spojení,  snažil se některým zajistit i  pomoc v nouzi a staral se o to, kdo a jak může 
druhým  pomoci.  Samozřejmě  nejzajímavější  informace  byly  vždy  o  těch,  kteří  žili 
v zahraničí. Díky němu jsme totiž věděli mnoho zajímavostí o jejich životních osudech, 
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co  kdo  dělá  i  jaké  mají  rodiny.  Všichni  přiznávali,  že  se  pokaždé  nejvíce  těší  na 
Vladimírova vánoční a novoroční blahopřání, která vždy očekávali netrpělivě a zejména 
ti v zahraničí. 

V posledních dvou letech jsme uvažovali o vydání jakési „Kytice vzpomínek“ na 
všechna ta školní léta, na to, jak jsme vydávali školní časopis, hráli divadlo, chtěli jsme 
zapsat veselé příhody, vzpomínky na naše profesory – ale už k tomu nedošlo.

Naše  třídní  srazy  měly  svá  pravidla.  V deset  hodin  jsme  se  vždy  sešli  před 
turnovskou spořitelnou,  kde nás  Vladimír  vždy čekal,  podával  si  s námi  ruce a  toto 
přivítání bylo vždy bouřlivé. V zajištěné a připravené restauraci jsme se pak dovídali 
všechny novinky z Turnova a  po čase  se  několik  spolužáků stalo  i  členy rodáckého 
spolku. Vladimír  nás totiž naučil  lásce ke kolektivu a také ke svému městu.  Nechci 
popisovat podrobnosti, ale jistě chápete, jaké jsem měl já i moji spolužáci štěstí, že jsme 
měli mezi sebou tak obětavého člověka, jakým Vladimír byl. Proto si vzpomínky na něj 
určitě všichni uchováme ve svých srdcích. Bude nám ale chybět jeho úsměv a srdečný 
stisk jeho ruky…

Kdybychom měli tu možnost, požádali bychom turnovskou radnici, aby po něm 
pojmenovala nějaké hezké místo,  vhodné zákoutí,  část  parku nebo ulici,  protože náš 
Vladimír by si to za svoji obětavost, lásku k lidem a k městu Turnovu opravdu zasloužil.

Část dopisu pana Otto Bureše z Ž. Brodu, člena SRPT

Nekrolog

Spolek rodáků a přátel Turnova letos nedlouho po sobě opustili dva naši členové, 
kteří  se  výrazně  zapsali  do  jeho  šestnáctileté  historie.  MUDr.  Jiří  Šolc  a  Vladimír 
Drholec. 

Krátce po obnovení činnosti spolku v roce 1991 se stal jeho předsedou MUDr. Jiří 
Šolc. Svojí osobností, rozhledem i moudrostí sobě vlastní, vtiskl tomuto sdružení značku 
solidnosti, získal pro něj respekt i podporu u tehdejšího vedení radnice a pomohl navázat 
užší styky se zahraničím. 

Podobně  i  pan  Vladimír  Drholec  ve  své  dlouholeté  funkci  jednatele  vykonal 
neuvěřitelné  množství  drobné  až  mravenčí  práce  v oblasti  spolkové  dokumentace  a 
zajišťoval  téměř  veškerý  styk  s veřejností  a  ostatními  složkami.  Výraznou měrou se 
podílel na spolupráci s pobočkou v Praze a udržoval živý kontakt s mnoha členy spolku 
za  hranicemi  města  i  republiky.  Pravidelně  dokumentoval  veškerou  činnost  na 
fotografiích a videozáznamech a hlavně obětavě a nezištně pomáhal svým nástupcům ve 
vedení spolku ve vší organizátorské práci. 

Odchod obou vnímáme mnohem bolestivěji  proto, že se pro mnohé z nás stali 
nejen spolupracovníky, ale díky své povaze i kamarády a dobrými přáteli. To je také 
důvod toho, proč na ně budeme dlouho a s úctou vzpomínat. 

Otakar Grund
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