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ÚNOR 1948 na stránkách dobového tisku
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Únor 1948 a Turnov

Zanedlouho si připomeneme 60. výročí únorových událostí. Pro většinu občanů 
to  byla  dramatická  změna,  pro  některé  dokonce  tragická.  Byli  zbaveni  možnosti 
vykonávat  činnost,  ke  které  měli  odborné  vyškolení  či  materiální  podmínky, 
desetitisíce  postihlo  mnohaleté  věznění,  několik  set  zaplatilo  „budování  beztřídní 
společnosti“ smrtí na popravištích či při útěku na hranicích.

Do nemilosti vládnoucího režimu se však nedostali jen jednotlivci či rodiny – 
podezřelými se staly celé skupiny občanů vytříděné podle směrnic leninského učení. 
Do  nemilosti  se  dostala  i  některá  města,  která  svou  minulostí  i  tehdejším 
společenským profilem vyžadovala zvláštního dohledu. Mezi ně patřil bezpochyby i 
Turnov. Je nutno se zamýšlet nad tím, že toto město má určité znaky zvláštnosti, které 
prostupují jeho historií a působí i na současnost. Není mnoho měst, jejichž rozvoj 
ovlivňovala  tak  nevšední  výroba,  provozovaná  v menších  dílnách.  Turnov  se  tak 
vyhnul  rozmachu tovární  výroby v 19.  století  a  tím i  početného dělnictva.  Město 
prosperovalo  hlavně  na  úrovni  menších  podniků  a  silného  podílu  řemeslníků  a 
obchodníků.  Toto  mělo  výrazný  vliv  na  uspořádání  politických  poměrů,  jak  se 
prokázalo  už  v období  1.  republiky.  Turnov  byl  v roce  1920,  v období  silného 
sociálního  neklidu  a  vlivu  sociální  demokracie,  snad  jediným  městem  v nové 
republice, ve kterém zvítězila národní demokracie, strana Václava Kramáře hlásající 
úspory ve výdajích a přitahující  voliče i  okázalým vlastenectvím. Její  vliv v dané 
době v Turnově posilovala i okolnost, že město se nacházelo v oblasti, kde český vliv 
narážel  na  nespokojené  Němce,  revoltující  proti  vzniklé  republice  (nedaleké 
Hodkovice n. M. byly už městem s německou většinou). Převaha národní demokracie 
a  stran,  hodnocených  jako  pravicové,  trvala  pak  po  celé  období  1.  republiky. 
Příznačné bylo i silné postavení živnostenské strany. Na druhé straně počet hlasů pro 
KSČ byl v Turnově téměř zanedbatelný.

I po 2. světové válce si Turnov uchoval jistou míru politické zvláštnosti. Ve 
volbách  1946  dosáhla  komunistická  strana,  tehdy  využívající  později  zcela 
opominutých  populistických  hesel,  zvláště  v Čechách  výrazného  vítězství  –  43% 
hlasů (na Moravě v některých okresech byly silné pozice lidové strany a převaha 
KSČ  byla  daleko  menší).  Výsledek  voleb  v Turnově  však  patřil  v Čechách 
k ojedinělým. KSČ tu získala pouze 26%, zvítězila s převahou národně socialistická 
strana  (39,5%),  lidovci  získali  19%,  sociální  demokraté  15%.  Ani  celookresní 
výsledek nemohl potěšit funkcionáře KSČ, když jejich strana sice o jedno procento 
zvítězila  (jak  je  tedy vidno,  venkov podléhal  komunistické  agitaci),  avšak  součet 
hlasů národních socialistů a lidovců byl vyšší (51%) než součet hlasů pro KSČ a 
sociální demokracii, což bylo v široké oblasti naprosto unikátní. 

Květnové volby v roce 1948 po únorové změně mocenských poměrů byly už 
organizovány podle představ vítězné KSČ. Občan mohl vyjádřit nesouhlas s novým 
režimem tzv. bílým lístkem, do počtu nesouhlasících je však možné přiřadit i neplatné 
lístky a nedostavení se k volbám.
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Veřejnost byla napřed zpracovávána záměrně šířenými hrozbami o postihu 
těch, kdo budou hlasovat proti. Jedním z hlavních 
hesel bylo: Jen zrádce národa dá ve volbách bílý 
lístek.

V ohlášených  souhrnných  výsledcích  většinou 
údaj  o  neúčasti  chyběl.  Z dílčích  údajů  lze  však 
zjistit, že v Turnově se z 6 568 voličů nedostavilo 813 
(12,5%!). Výsledek byl však počítán z 5 755 volících, 
z nichž bílé  lístky vhodilo  9%, neplatných bylo asi 
6%. Celkový počet  těch,  kteří  novému režimu hlas 
nedali, byl tedy přes 27%, což v dané atmosféře bylo 
pozoruhodné.

Turnov  proto  nebyl  příznivě  přijímán 
tehdejšími  mocipány.  Pocítil  to  záhy  na  postavení 
v rámci  nového  administrativního  rozdělení. 
Turnovský  okres  přestal  existovat  a  město 
s rozvinutou  komunikační  sítí  a  uznávané  za 

přirozený střed Českého ráje bylo odsunuto na samý okraj semilského okresu, čímž 
byly zpřetrhány dlouhodobé tradiční vazby s okolními obcemi.

Dalibor Sehnoutka

Třetí odboj na Turnovsku

Členové  Konfederace  politických  vězňů  okresu  Semily-Turnov  (KPV) 
zpracovali  z dostupných rehabilitačních podkladů statistický přehled účastníků tzv. 
třetího odboje v letech 1948-89. 

V úvodu je ale třeba upozornit, že v tomto přehledu nejsou zahrnuti ti,  kteří 
zemřeli a jejichž pozůstalí o rehabilitaci nepožádali. Současně zde nejsou ani ti, kteří 
emigrovali a o rehabilitaci rovněž nežádali, i ti, kteří rozdělením turnovského okresu 
v roce 1960 byli zahrnuti v okresech sousedních (Jičín, Jablonec n. Nisou, Liberec a 
Mladá Boleslav). V materiálu jsou tedy uvedeni pouze „odbojáři“ z okresu bývalého 
Turnova a nyní Semil, kam byl později turnovský okres začleněn. 

Ze statistiky vyplývá, že odboje se v těchto letech zúčastnilo a současně bylo 
komunistickou justicí potrestáno celkem 133 občanů (112 mužů a 21 žen). Z nich byl 
k smrti odsouzen 1 muž (Sergěj Solovjev), dva občané k odnětí svobody na doživotí, 
dva umučeni při  výsleších a dva přišli  o život při  výkonu trestu (jeden zastřelen, 
druhý nevydržel  nelidské útrapy žalářování).  Pro zajímavost  uvádíme,  že  uložená 
výše trestů odnětí svobody všech těchto odsouzených činila souhrnně 1144 let !

Krutost komunistického režimu se projevovala i v tom, že odsouzeným byl ve 
velké většině zabaven veškerý majetek a  stanoveny vysoké peněžité  tresty.  Jejich 
rodiny byly zpravidla vystěhovány do jiných okresů, především do pohraničí, a byl 
jim i úředně zakázán návrat do jejich rodiště, na rodinný „grunt“. Perzekvováni byli 
obvykle i jejich potomci, kterým byl znemožněn profesní rozvoj, zejména pak vyšší 
studia. Avšak ani tyto statistické údaje nejsou vyčerpávající. Scházejí totiž i některé 
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údaje  odsouzených, kteří buď ze zdravotních důvodů či s ohledem na svůj pokročilý 
věk nebyli schopni se přihlásit. Řada lidí také emigrovala do zahraničí, mnozí už i 
zemřeli. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 bylo k únoru 2000 v padesáti případech 
zahájeno trestní stíhání lidí, kteří měli na této situaci podíl. V rámci naší oblasti bylo 
obžalováno 27 osob, 14 zproštěno viny a 8 právoplatně obžalováno a odsouzeno. 
K výkonu trestu však nastoupila pouze jedna jediná osoba!

Sestavil Karel Louda-senior, Turnov, člen SRPT a KPV.    

Vzpomínka na Natálii  Adamovou

Příslušníci  starší  generace si  jistě  vzpomenou na turnovskou rodačku PhDr. 
Natálii Adamovou, která se narodila 26. června 1924 a zemřela 23. října 1999.
Jako studentka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla už v březnu roku 
1948  společně  s ostatními  sedmi  tisíci,  kteří  také  odmítli  sklonit  hlavy  před 
komunistickými  uzurpátory  moci,  ze  studia  vyloučena.  Zhruba  po  roce  (27.  září 
1949) byla zatčena za protikomunistickou činnost a ve svých sedmadvaceti letech, 
21. července 1951, odsouzena Státním soudem v Praze k dvaceti rokům žaláře. Státní 
prokurátor si vyhradil právo ji stíhat podle § 209 trestního zákona pro její statečné 
prohlášení, které učinila u hlavního líčení, že vyšetřovanci jsou příslušníky StB při 
výsleších týráni.

Podle  výpovědi  Marie  Krásné  z Liberce  Natálie  sdílela  část  trestu  v cele 
s JUDr.  Miladou Horákovou,  Jiřinou Štěpničkovou,  Marií  Krásnou a  dalšími.  Její 
nezapomenutelné charisma lze nejlépe spatřit v jejích verších, nazvaných „Poslední 
pozdrav“. Těmi se Naďa se svými spoluvězeňkyněmi loučí plných jedenáct let:

Z lůžka bílého už nevidím
jak hvězdy padají s nebeské báně
a dnes již dobře vím
že spoléhati nemohu víc na ně
neb jejich sudba přinesla mi bol a hloží…
Vím, bolest dlouhá blízký konec má
však hlavně přijmout musím vůli Boží
proto šeptám: „Buď vůle Tvá !“

Po fyzických útrapách ve vězení Naďa onemocněla zápalem plic a pohrudnice, 
spálou, infekční žloutenkou, tuberkulózou a vysokým tlakem, který ji v roce 1977 
přivodil  mozkovou  mrtvici.  Její  následky  ji  trvale  upoutaly  na  lůžko,  na  kterém 
zesnula v říjnu 1999 ve věku 75 let. 

Turnovští občané, kdo jste znali tuto odvážnou ženu, věnujte ji vzpomínku u 
příležitosti osmého výročí jejího úmrtí!

Karel Louda - senior, Turnov člen SRPT a Konfederace politických vězňů 
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Vzpomínky na vzácného člověka

Dne 7. 7. 2007 by se býval dožil MUDr. Emanuel 
Hubička 80 let. S Mánkem, jak byl známými oslovován, 
jsem se znal  od našeho dětství.  V mládí  jezdil  se  svou 
sestrou Hanou na prázdniny do Turnova ke své babičce 
paní  Buškové,  která  bydlela  na  Trávnicích  v č.p.  172. 
Nyní  domek  vlastní  rodina  Kmošťákových.  K domku 
náleží  větší  zahrada  sousedící  s náhonem  Votrubcovy 
elektrárny. Prostředí vyhovovalo našim hrám, kterých se 
zúčastňovali  „trávničáci“  bratři  Polachovi,  Jarda 
Novotný,  Jirka  Chundela  a  moje  maličkost.  Partu 
posiloval  Mánkův  příbuzný  Fanda  Flekna.  V domku 
bydlela Mánkova teta pí Sudková s manželem a dcerou 
Zdenkou,  která  se  velice  dobře  znala  s turnovským 
sportovcem Jirkou Kračmarem, kterému se říkalo Kráča, hrajícím výborně českou 
házenou. Mánkovy návštěvy se opakovaly až do doby, kdy jsme byli starší.

       K obnovení přátelství došlo až po skončení mé prezenční služby, odkud 
jsem si  přinesl  žaludeční potíže. S Mánkem jsem se setkal až jako s doktorem na 
turnovské chirurgii, kam nastoupil v roce 1945. Shodou okolností mě vyšetřoval, a 
tak jsme si řekli, že si popovídáme od doby, co jsme se neviděli. Naše diskuse se také 
dotkla doby revoluce roku 1945. Dozvěděl jsem se, že Mánek byl jako já účastníkem 
povstání.  Byl  raněn  průstřely  a  hospitalizován.  Za  aktivitu  a  zranění  mu  byl 
prezidentem E. Benešem udělen Válečný kříž. Jeho příležitostné nošení na studiích 
mu   bylo  často  vytýkáno.  Na  vojně  se  musel  často  nadřízeným  prokazovat 
oprávněním k jeho nošení.  Primářem v turnovské nemocnici  byl  v té době MUDr. 
Pavlíček, který měl v roce 1960 autohavárii, utrpěl těžká zranění a nemohl vykonávat 
funkci. Mánek byl  jmenován jeho zástupcem. Pro vleklost léčení MUDr. Pavlíčka 
tuto funkci zastával až do roku 1977. 

Naše  rodiny  se  často  setkávaly.  Nesmím  zapomenout  na  jednu  z našich 
společných dovolených v roce 1961, kdy ještě s Ouvínovými a Vosáhlovými jsme se 
motorizovaně vypravili do slovenských a polských Tater. Při cestě jsme se zastavili 
v táboře turnovských sokolů, který byl v Roháčích pod Barancem. V nešťastném roce 
1968  se  Mánek  rozhodl  demokratizační  myšlení  prosazovat  v turnovském 
nemocničním časopise  Inforum a  vstoupil  do  redakční  rady.  Tento  prohřešek  byl 
později  hodnocen  negativně  a  jeho  postoj  mu  byl  vytýkán.  Vojenská  správa  ho 
degradovala  z hodnosti  poručíka  (náčelníka  operačního sálu)  na  sběrače  raněných 
jako vojína. Psychický tlak na jeho osobu vyvrcholil stresem a později mozkovou 
mrtvicí. Cvičením a úsilím jemu vlastním situaci zvládl a Krajská posudková komise 
v Hradci  Králové  uznala  jeho  stav  za  plnohodnotný.  Temné  síly  normalizace 
uvažovaly ale jinak. V zákulisí stranické síly požadovaly jeho odchod z nemocnice, 
čehož  dosáhly  a  Mánek  nastoupil  jako  obvodní  a  závodní  lékař  v Příšovicích. 
„Něžnou revoluci“ psychicky unavený z křivd uvítal s elánem. Několikrát jsme spolu 
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byli  v pasáži,  kde  se  scházeli  sympatizanti  OF.  Byl  účastníkem  založení  Spolku 
rodáků  a  přátel  Turnova,  kde  byl  členem  redakční  rady.  Na  návrh  rehabilitační 
komise  vedení  OÚNZ  mu  dne  30.  5.  1990  bylo  vystaveno  osvědčení  o  plné 
rehabilitaci s omluvou. Okresní vojenská správa v Semilech mu rovněž oznámila jeho 
rehabilitaci a povýšila ho do hodnosti kapitána v.v. 

Jeho zdravotní stav se ale zhoršoval. Zemřel 10. 7. 1999. Byl to vzácný člověk.

Karel Louda st.
 
Pražský „Spolek absolventů státní odborné školy v Turnově“

V Archivu Hlavního města Prahy, s archivním číslem XXII/1675, je uložena 
nevelká složka dokumentů o existenci občanského seskupení pražských občanů, které 
má  nesporně  zajímavý  vztah  k našemu  městu  Turnovu.  Pečlivě  a  chronologicky 
uspořádané písemnosti jsou v současné době už asi jediným zdrojem informací o tom, 
že v první polovině dvacátého století se po dobu 22 let v Praze sdružovali absolventi 
turnovské šperkařské školy a vyvíjeli chvályhodnou aktivitu. Tato skutečnost sama o 
sobě potvrzuje důležitost a jedinečnost této turnovské školy z hlediska celostátního 
významu. Dokládá mimo jiné, že i Praha, hlavní město tehdejšího Československa, 
zajišťovala  v celé  stavovské  skupině  šperkařských  odborníků  výuku  a  kvalifikaci 
svých obyvatel ve škole v Turnově. 

Z iniciativy několika bývalých spolužáků turnovské „Šperkárny“ byl 16. dubna 
1929  vydán 
Zemským úřadem a 
Policejním 
ředitelstvím souhlas 
se vznikem „Spolku 
absolventů  státní 
odborné  školy 
v Turnově  se 
sídlem v Praze“. Na 
ustavující  schůzi 
v Národním  domě 
na Vinohradech byl 
do funkce předsedy 
tohoto  spolku 
zvolen  známý 
pražský  klenotník 
Jaroslav  Kůs. 
Místopředsedou  se 

stal klenotník Ladislav Janeček, jednatelem zlatník Emanuel Fuchs a pokladníkem 
brusič drahokamů Josef Bárta.

Předmětem činnosti spolku bylo „soustřeďovat absolventy školy, podporovat 
snahy osvětové a kulturní, obesílat výstavy svých členů a podporovat žáky na Státní 
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odborné  škole  v Turnově“.  Členové  spolku,  z nichž  někteří  patřili  k turnovským 
rodákům, byli vesměs odborníci v oblasti šperkařství, jako zlatníci, klenotníci, brusiči 
drahých kamenů a  rytci.  Ti  podnikali  buď samostatně jako živnostníci,  nebo byli 
zaměstnanci specializovaných pražských firem.

Spolek  měl  oficiální  odznak,  provedený na  šířku  v bílém kovu,  určený pro 
nošení na svrchním oděvu. V levé části odznaku byl stylizovaný trojúhelníkový štít a 
na něm torzo ženského těla,  na pravé straně pak nápis „Spolek absolventů Státní 
odborné školy v Turnově se sídlem v Praze“. Používání tohoto odznaku má také svoji 
zajímavou historii, protože Zemský úřad v Praze 17. května 1933 „zapověděl“ nošení 
spolkového odznaku, neboť jeho existence nebyla  uvedena ve stanovách.  To bylo 
pochopitelně  napraveno  a  24.  února  byly  doplněné  stanovy  příslušnými  místy 
schváleny.

Od roku 1946 se  podle  rozhodnutí  valné  hromady v názvu spolku rozšířilo 
označení školy na „Odbornou školu šperkařskou“. 

Spolek každoročně pořádal, a to i v době okupace, valné hromady až do roku 
1951. Od jeho vzniku až do konce II. světové války zůstal jeho předsedou Jaroslav 
Kůs, po válce se v této funkci vystřídali Josef Kubíček a Bohuslav Souček. Podle 
archivních dokumentů se členové spolku scházeli po celou dobu jeho trvání velice 
pravidelně,  podnikali  četné  exkurze  do  muzeí  za  účelem  inspirace,  společně 
navštěvovali  výrobní  závody i  mimo Prahu  a  také  organizovali  společné  výstavy 
svých  prací.  Jsou  zde  záznamy  o  příspěvcích  do  časopisu  „Růst“,  vydávaného 
studenty  šperkařské  školy  v Turnově.  V záznamech,  pokud  jde  o  iniciátory  a 
funkcionáře,  figurují  vedle  předsedů  nejčastěji  jména  Ladislav  Janeček,  Emanuel 
Fuchs, Eda Prchlík, Josef Bárta, Jan Mašek, František Malý, Franta Porcal, František 
Kučera, Miloš Beran a František Broulík. Mezi nimi lze nepochybně nalézt osoby 
známé i  turnovské veřejnosti.  V prvních letech měl spolek 60 až 70 členů,  avšak 
nejvíce jich lze v matrice nalézt v roce 1949. Třiadevadesát! 

K ukončení aktivity spolku došlo na základě změny celostátního  uspořádání 
spolkové činnosti výmazem z katastru spolků 22. listopadu 1951. Valná hromada     4. 
září  rozhodla  o  svém  dobrovolném  rozpuštění,  neboť  členové  nesouhlasili 
s doporučením  ONV  Praha,  aby  zahájili  jednání  s ROH,  kam  měla  být  činnost 
profesních spolků začleněna. 

Dvaadvacet let aktivit bývalých spolužáků turnovské šperkařské školy v Praze 
není jistě z historického hlediska dobou příliš  dlouhou. Nicméně je určitě správné 
vzpomenout i v současné době na obětavou práci všech těch, kteří před padesáti až 
pětasedmdesáti  lety  v Praze  svoji  činnost  v rámci  Spolku  absolventů  turnovské 
Odborné školy šperkařské svým způsobem propagovali město Turnov. Zápisy z jejich 
schůzí  totiž  ukazují  i  na  jistou  spolupráci  členů  se  Spolkem turnovských rodáků 
v Praze.  Každý „mimoturnovský“ student  dozajista v Turnově kousek svého srdce 
zanechal.  I  o  tom  svědčí  archivní  písemnosti  zdánlivě  jen  profesního  sdružení 
tehdejších absolventů významné umělecké turnovské školy. 

Ing. Drahomír Machaň
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Vojtěch Nejedlo

        Vojta Nejedlo je mezi pískaři pojem, přestože převážná většina  současných 
turnovských  aktivních  lezců  ho  pro  jeho  trochu  plachou  povahu  zná  snad  pouze 
z vyprávění.  Tento  koryfej  předválečného  a  válečného  pískovcového  lezení 
v polovině prosince 2005 oslavil velevýznamné jubileum devadesáti let svého života, 
k čemuž mu všichni příznivci skal Českého ráje srdečně blahopřáli. 
        Narodil  se  15.prosince 1915 v Turnově a již  jako osmiletý skautík tíhnul 
k přírodě, lesu a skalám.  Prvním objektem byly Suché skály a brzy pak Klokočí a 
Skalák. Tak jako většina kluků - pozdějších lezců z Turnova - začínal dobývat skály 
bez lana. Oblíbeným cílem již v roce 1930 byly mnohé výstupy na Radnici v Klokočí 
a jak se tehdy říkalo „První“ Blatník a Maják na  Hruboskalsku. Pozoroval techniku 
německých lezců a dr. Mézla z Prahy, kteří však v jeho vzpomínkách  neprojevovali 
mnoho chuti  k navázání přátelství. 
        Cílevědomě se snažil zvyšovat sílu a vytrvalost. Chodil na dlouhé pochody a na 
kole objížděl všechny skalní oblasti Českého ráje.  Úsměvně, avšak obdivuhodně 
dnes mohou připadat  zkazky o nošení kbelíků uhlí do druhého patra s předpaženýma 
rukama. Byla to nesporně Vojtova silná touha připravit se na lezecké výkony 
srovnatelné s nejlepšími lezci z Liberce a Drážďan. 

        Mezi  skauty  v Turnově  našel 
vynikající kamarády, zejména pak „Fifana“ 
- Ladislava Vodháněla a Františka Svobodu, 
zvaného  Ryba.  S velice  skromným 
vybavením s nimi vylezl Kapelníka. Protože 
neměli žádné karabiny, přinesl Franta Ryba, 
který  se  učil  řezníkem,  kovové  háky 
z udírny  masa  a  s jejich  pomocí  se 
zajišťovali u kruhů. V současné době to asi 
u  mnohých  z nás  vyvolává  mrazení 
v zádech,  ale  byl  to  zřejmě  tvrdý 
mezistupeň  v jeho  dalším  vývoji.  V roce 
1935 vylezli ve stejném složení  jako první 
Češi  Taktovku.  Z tohoto  výstupu  se 
dochovaly  fotografie,  které  jsou  dále 
součástí této vzpomínky. 
        Vojta  s kamarády  svými 
pozoruhodnými výstupy upoutali pozornost 
členů  pražského  Klubu  československých 
alpinistů, zejména Otty Bauše, Otty Jelínka, 
manželů  Jedličkových  a  Vlasty  Štáflové. 
Tak postupně mezi nimi vzniklo přátelství. 

Byl to právě Otto Bauše, který jim obstaral z Itálie první kvalitní lano „lützner“, o něž 
Vojta do současného kmetského věku  pečuje jako o oko v hlavě. 
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        Vojta si osvojil vynikající lezeckou techniku a  zejména ve stěnových výstupech 
se  pohyboval  rychle  a  velice  obratně.  Neustále  mi  zní  v uších  jeho  svérázná  a 
lakonická rada z pod Taktovky, když jsem v roce 1944 jako patnáctiletý kluk trochu 
déle lavíroval v převisu pod druhým kruhem: „Hochu, Taktovka, ta se musí dupat.“
         Měl cit pro krásu dlouhých stěnových výstupů. 
Vyhledával  ty  nejhezčí  lezecké partie  v pískovcových 
oblastech  celého  Českého  ráje.  S postupným 
zvyšováním  výkonnosti  se pokoušel řešit na tehdejší 
dobu  velmi smělé výstupy. Z prvovýstupů rané doby 
českého  pískovcového  lezení  jsou  s jménem  Vojty 
Nejedla spojeny cesty na Ferdu, Sloup, Pražskou jehlu 
ve skalách pod Mužským, Růženčinu skálu v Klokočí, 
Svatováclavskou  v Prachově  a  mnohé  jiné.  Také 
v historii  exponované  údolní  cesty  na  Kapelníka  ve 
Skaláku figuruje smělý záměr Vojty někdy z roku 1940. 
Chtěl  realizovat  původní  plán  německých  lezců  a 
vystoupit  středem  údolní  stěny.  Téměř  u  Jeschkeho 
traverzu se mu nepodařilo cestu z pracovních důvodů 
dokončit, ač byl již velice vysoko. 
        Nesporně však mezi skvosty pískovcového horolezectví patří Vojtův prvovýstup 
údolní  stěnou na Hlásku v Drábských světničkách  z roku 1941. Tato těžká cesta, 
s nádherným panoramatickým rozhledem,  bude natrvalo figurovat na předním místě 
mezi  nejkrásnějšími  výstupy  v Českém  ráji  vůbec.  Vojta  cestu  pojmenoval  jako 
Andělovu  stěnu  po  svém  moravském  kamarádovi  z fabriky,  který  zemřel  na 
zhoubnou chorobu. 
        Při hodnocení lezeckých výkonů  Vojty Nejedla nelze zapomenout na jeho 
filozofický názor na lezení.  Vždy preferoval bezpečnost před rizikem.  Dostával se 
tak do určité kontraverze se svým poněkud mladším druhem a ikonou pískovcového 
lezení Josefem Smítkem a později též s vynikajícím lezcem Čihulou. Oba tito lezci a i 
někteří  další  Vojtu  kritizovali  za  „příliš  mnoho  železa“,  které  po  jeho  výstupech 
zůstávalo  na  skalách.  Snad  to  bylo  i  trochu  z řevnivosti,  neboť  jak  Smítko,  tak 
Nejedlo ve třicátých  a čtyřicátých letech patřili k nejlepším.  Možná, že lze v tomto 
sporu s určitou nadsázkou  nalézt analogii  konfliktu Harding-Robins v Yosemithech. 
        Celoživotní družkou i dobrou horolezeckou partnerkou Vojty byla jeho žena 
Růženka,  s níž  na  skalách  prožil  mnoho  krásného.  Také  svého  syna  Ivoše   vedl 
k lásce ke skalám a ještě ve svých sedmdesáti létech s ním  v Žehrovských skalách 
provedl řadu prvovýstupů. 
        Vojta Nejedlo prožívá léta odpočinku v činorodé aktivitě na své útulné chatě 
v krásném prostředí Žehrovských lesů. O svých lezeckých minulých výkonech hovoří 
v velkou pokorou. 

Za všechny turnovské horolezce o Vojtovi rozprávěli Drahoš Machaň
 ( za nejstarší generaci ) a Zdeněk Konrád ( za ty o trochu mladší ).
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Má vzácná vzpomínka na Mistra Antonína Dvořáka

Bylo to  v roce 1895,  v  sobotu ku konci  června,  když do mé třídy vstoupil 
známý hudební skladatel a nesmírně dobrý člověk, řídící učitel Kajetán Tichý, a sdělil 
mi,  abych  v deset  hodin  pustil  děti,  že  půjdeme  na  nádraží  v Sychrově  uvítat 
Antonína Dvořáka. Byl jsem tehdy na trojtřídce nejmladší,  čtyřiadvacetiletý, a učil 
první třídu. 

Ta zpráva mě tuze potěšila – vidět slavného 
skladatele, Mistra Dvořáka! Odskočil jsem do staré 
školy,  která  byla  hned  vedle,  k učiteli  Kamilu 
Záhejskému,  abych  si  na  tuto  uvítanou  v jeho 
zahradě  vybral  pěknou  růži.  Bylo  to  poupě  na 
dlouhé stonce - vzácný druh, „Princ Kamil Rohan“, 
sametově  tmavě  růžová  -  a  také  vzácně  voněla. 
Vypravili  jsme se  k nádraží,  vzdálenému asi  deset 
minut cesty. Ani jsme dlouho nečekali a přijel vlak. 
Z něho vystoupil  Mistr,  aby na Sychrově navštívil 
svého dávného přítele, patronátního komisaře Göbla. 
Odevzdal  svá zavazadla  dvěma sluhům ze zámku, 
kteří volili kratší cestu přes Radimovice, ale on že 
půjde s námi přes Radostín.

Jeho  uvítání  bylo  srdečné  a  mě  pan  řídící 
představil  jako  benjamina.  Přistoupil  jsem  tedy  k Mistru  s růží  v ruce  a  projevil 
velkou radost, že ho mohu přivítat. Dvořák se na mě podíval svýma krásnýma očima, 
poplácal mě na rameno a poznamenal:  „Kde jsou ty časy, kdy jsme byli  také tak 
mladí? Mládí je krásné a často vzpomínané. Tak mi tu vzácnou růži, mládenečku, 
připněte!“ A šlo se…

Mistr cestou vyprávěl, jak se cítí šťastným, že je opět ve svých milých Čechách 
a dnes na Sychrově.  „V Americe se mi tuze stýskalo,  což je ostatně patrné z mé 
symfonie,  zvané  Novosvětské  –  a  již  se  tam  nevrátím.  To  není  život  pro  nás! 
Bezohlednost, žádné uznání za sebe poctivější práci. A ti žáci! Na ulici člověka ani 
nepozdraví. Co mě však nejvíce dopálilo, byla ta příhoda se smyčcem. Studovali jsme 
skladbu a tu jeden z houslistů nerespektoval tahy smyčcem, ač byly docela zřejmě 
naznačeny.  Několikrát  jsem  ho  upozornil  a  když  to  nepomohlo,  klepl  jsem  ho 
taktovkou  přes  smyčec,  který  se  přerazil.  Po  hodině  přišel  ten  neposlucha  se 
zlámaným smyčcem řka, abych mu škodu nahradil. Žádal pět dolarů. Udiven sáhl 
jsem do kapsy, zaplatil a natáhl se po smyčci, abych si ho jako corpus delicti uložil. 
Nedal  mi jej.  Že  to  je  památka po otci… Tato příhoda nadobro rozhodla  o  mém 
návratu  domů.  Už  se  tam nevrátím!  Co  mě  jedině  těšilo,  že  z vlivu  amerického 
ovzduší vznikla Novosvětská.“

A vypravovalo  se  dál,  až   jsme  oborou  dospěli  k zámku.  Mistr  se  srdečně 
loučil, děkoval za pozornost a zval nás určitě na čtvrtou hodinu na svačinu, kterou 
jistě dobře připraví Otylka se Sukem, kteří jsou už týden u Göbla. „Napsal jsem jim, 
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aby uchystali pořádnou makovou bábovku, ale že si ji rozkrájím sám. To máte tak: 
ony ženské krájí dílky na prst široké, ale to na mě není. Já musím mít dílek na tři 
prsty, aby si člověk pořádně zakousl…,“ a přitom se srdečně rozesmál. „Tak tedy ve 
čtyři hodiny!“ Stalo se. 

Punkto  o  čtvrté  vítal  nás  Dvořák,  Otylka  i  Suk,  protože  Göbl  byl  někde 
služebně  zaměstnán.  Dvořák  byl  podomácku  bez  kabátu,  bez  límce,  s vestou 
rozepjatou a v pantoflích. Po obvyklém představení hostitelé přinesli konvici s kávou 
a smetanou. Maková bábovka už trůnila vábivě uprostřed stolu.  Posadili  jsme se, 
přičemž Dvořák přímo řekl: „Mládenečka usadím si vedle sebe. Teď si nakrájíme 
,makovou‘  a  posvačíme.“  Dvořák  byl  roztomilý  hostitel  a  mně  položil  na  talíř 
takovou „tříprstovou“ porci. Zasedli i Otylka a Suk a koflíky s kávou se prázdnily. Že 
jsme zmohli ještě druhé, o to se už Mistr sám včas postaral. Po kávě nastal zajímavý 
rozhovor, v němž ovšem sám Dvořák byl neúnavný. Po Americe vzpomínal na své 
působení v Praze, kde měl velmi milé žáky, kteří se už pokoušeli o hudební tvorbu. 
Dvořák jim projevoval svou radost a připomenul, že taková skladba každého jedince 
přirozeně těší a to, že je přitom to nejkrásnější. Zato však vyjednávání s nakladateli je 
to  nejtrpčí.  A když  se  hovor  pomalu  vyčerpal,  osmělil  jsem  se  i  já  s otázkou 
k Mistrovi: „Vzácný náš Mistře! My v našem salonním orchestru máme na programu 
i vaše čtyři Slovanské tance. Jsou všechny úchvatné, ale mě nejvíce upoutal tanec 
třetí do Es-dur, a to hlavně svou jednoduchou, ale velmi výraznou úvodní větou, která 
se potom rozvíjí v čarovné melodie, na něž člověk už nikdy nezapomene. Stále mi 
tane na mysli, jak se taková nevyčerpatelná věta u člověka vezme?“ Nastalo chvíli 
úžasné  ticho.  Já  se  sám  lekl,  neprovedl-li  jsem něco  netaktního.  Posléze  na  mě 
Dvořák obrátil své černé oči a poklepal mi na rameno řka: „Kupodivu! Mládenečku, 
vy jste první, který se o tu větu tak zajímá.“ Obrátil se k Sukovi: „Ani vy, Suku, jste 
se na to nikdy nezeptal,“ a zavrtěl hlavou. V tom Kajetán Tichý s úsměvem podotkl: 
„Er macht auch Noten!“ Všichni se srdečně zasmáli, zvláště Dvořák, který přitom 
mávl rukou: „Bože, tomu je už šestnáct let, ale mládeneček tomu asi nerozumí. Tak 
mu  to  musím  vysvětlit.  To  bylo  ještě  za  života  vzpomínaného  prvního  majitele 
Sychrova, prince Kamila Rohana. Já byl tenkrát též hostem milého Göbla a jako host 
mohl jsem výjimečně chodit procházkou v zakázané oboře, kde byli tehdá krásní bílí 
jeleni. A jak se tak po ránu vracím, potkám lesmistra a knížete Rohana, který, mezi 
námi  řečeno,  na  svůj  myslivecký  oděv  tuze  nedbal.  Vidím  ho  v duchu  v tom 
obnošeném koženém kabátě, v tom pomačkaném mysliveckém klobouku s pérem a 
ve vysokých botách. Lesmistr vedle něj byl přímo vyšňořen. Uctivě pozdravím a jdu 
dál. Ale jak mi později lesmistr vysvětloval, kníže Rohan se o nenadálého chodce 
v zakázané oboře tuze zajímal a ptal se jej německy: „Kdo je to?“ Lesmistr mu prý 
řekl, že je to Mistr Dvořák, host u Göbla. „A jaký že to je Mistr?“ tázal se dál Rohan. 
„Švec, krejčí?“ „Nikoliv,“ podotkl lesmistr. „A co dělá?“ ptal se dál Rohan. Lesmistr 
mu tedy stručně vysvětlil: „Er macht Noten!“ „Tak, mládenečku, teď tomu rozumíte, 
co znamená to Er macht auch Noten.“ Nastala všeobecná veselost, zvláště Suk se 
přímo plácal rukou, patrně to také slyšel poprvé jako já.
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„Než vraťme se k té větě třetího tance,“ pokračoval Dvořák. „To bylo před léty, 
kdy  už  jsem  Slovanské  tance  komponoval.  Bylo  to  o  prázdninách  a  já  zatoužil 
podívat se do svého rodiště Nelahozevsi, kde měl kdysi můj otec řeznictví a kde jsem 
se  poprvé  nořil  do  krásy  hudby  a  kde  jsem jako  čtrnáctiletý  hrával  s muzikanty 
v hospodě na violu. Táhlo mě to tam. Přišel jsem tam odpoledne a procházel ta stará 
místa, která se 
mi  tolik 
připomínala. 
Nic  se 
nezměnilo, 
vše při starém 
a  naštěstí 
nikoho  jsem 
ani  nepotkal, 
což  mi  bylo 
zrovna  milé. 
Konečně 
vejdu do staré 
hospody, kde však byl už nový hostinský, a proto mě také nepoznal. Posadil jsem se 
do sálu a při sklenici piva se dívám v zadumání na tu starou muzikantskou kruchtu, 
tu, kde jsem sedával a hrával. A tak jsem se dočkal večera. I ptám se hostinského, zda 
tu ještě bývají muziky? „I také,“ odpověděl, „ale za moc to nestojí. Zrovna dnes tu 
mají obžínky, když se ty žně tak pěkně vydařily, ale to se přihrnou tak o deváté, až to 
dají  doma do pořádku.“ I ustanovil  jsem si,  že tu sečkám. Pak se pomalu trousili 
sousedé, ale nikoho jsem nepoznal a nikdo z nich si nevšiml ani mě. Prosím vás – po 
více jak dvaceti letech – to se vše změní. Přišli i muzikanti a s pivem se hrnuli na 
kruchtu. Bylo jich osm, jako za mých mladých časů. Všichni mladší, jen se mi zdálo, 
jako bych ty trumpetisty znal. Ale nehlásil jsem se k nim a oni se též o mě nestarali. 
Muzikanti  začali  a  do  půlnoci  hráli  z not  –  to  mě nezajímalo.  Ale potom se  vše 
rozjařilo,  muzikanti  pili  a  pili  a  hráli  pak  už  bez  not.  To  bylo  pro  mě  mnohem 
zajímavější. Ale hráči začali být unavení a přes tu chvíli jeden – dva, držíce nástroje, 
sklonili hlavy a podřimovali. Tak to za mých časů bývalo také. A právě houslista 
s klarinety drželi prim a vedle trumpetista podřimoval. V tom ten klarinetista do něho 
šťouchl, aby pokračoval zase on. No a ten trumpetista, ani oči neotevřel, poněkud 
pozdvihl trubku a spustil tu hudební větu, o niž se tuhle mládeneček tak zajímá. Asi 
po dvou taktech na to navázali ostatní a hudba hrála vesele dál. Jen ten trumpetista 
vedl stále svou. A ta věta  mě hluboce dojala a najednou jsem jí měl plnou hlavu. 
Vzbudila ve mně vzpomínky, jak to za mého mládí právě tak bývalo, a já hluboce 
pohnut odebral jsem se do svého pokojíku, abych s těmi starými dojmy usnul. Ale 
nemohl jsem. V hlavě mi vězela ta jednoduchá melodie trumpetisty a já teprve po 
chvíli konečně usínal v dojmu nového Slovanského tance. - Tak co, zajímalo vás to? 
Co říkáš, Suku? A vám, mládenečku, za tu otázku srdečně děkuji. Ožil jsem najednou 
o těch dvacet let.“
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        Chýlilo se k večeru, my se poroučeli a když nás Mistr Dvořák vyprovázel, při 
loučení podotkl, že zítra po třetí hodině jede k Turnovu a do Semil. Tam přijede jeho 
kvarteto, aby dali  v radnici koncert a přispěli  tak finančně Semilům na dokončení 
věže  u  kostela.  „Pojeďte  se  mnou,  může  to  být  i  zajímavé  a  mě  zvláště  vaše 
přítomnost  bude  moc  těšit  v neznámých  Semilech,  ovšem mládenečka  vezmete  s 
sebou!“ A bylo tedy ujednáno.

Do Semil jsme přijeli k páté hodině a potkali se zrovna s vlakem od Pardubic, 
který přivážel ono kvarteto. Chyběl ale pianista.  Na dotaz Dvořákův sdělili,  že je 
právě na zotavené v lázních Bohdanči a že tedy nepřijel. „Tak naposled budu musit 
piano hrát  já  – a to mě v těchhle letech už netěší.  Člověk toho má dost,  když to 
napíše.  A kde máte noty?“ „Noty? Tys měl noty,  Franto! Já? Já je neměl, to měl 
Vašík…“ Inu noty nebyly. To jste měli vidět Dvořáka. Zaťal pěst a nejraději by je byl 
buchcoval. Kvartetisté ztichli a drželi se raději opodál. Zato Kajetán Tichý Dvořáka 
konejšil,  že  prý  noty  bude  mít  určitě  zdejší  okresní  hejtman,  který  také  pěstuje 
kvarteto a že je najisto opatří. S takovou náladou jsme vkročili do staré radnice a 
zrovna na jeviště, muzikanti z kvarteta zalezli někam vedle.

Dvořáka též asi mrzelo, že je nikdo ze Semil nepřivítal a jen se trochu potěšil, 
když  Tichý  skutečně  žádané  noty  opatřil.  Pak  se  na  jevišti  posadil  k pianu,  ale 
nejdříve svlékl černý kabát – bylo letní horko. Tichý a Záhejským se věnovali členům 
kvarteta a já jediný s Mistrem prodléval na jevišti. Bylo mi ho líto. Takový umělec, 
takový  od  srdce  dobrý  člověk  a  tolik  nemilých  nesnází  jej  musí  potkat.  Dírkou 
v oponě se díval do hlediště, které bylo ještě v nepořádku. Židle rozházené, všude 
plno papírů a okna zavřená. Posléze však i na úpravu sálu došlo. Větralo se, metlo, 
rovnaly židle a blížila se osmá hodina. Dvořák v „gardýně“ (tak říkal oponě) konečně 
viděl, že sál je připraven a že se pomalu scházejí i posluchači. Když jsem se posléze i 
já šel do sálu podívat, přistoupila ke mně starší paní, po horácku ustrojená, a tázala 
se, jestli tu Mistr Dvořák už je? Když jsem přisvědčil, poprosila mě, aby s ním mohla 
promluvit. „Nevím milá paní, on Dvořák není právě naladěn teď s někým mluvit,“ 
odpověděl jsem jí. „Ale kdybyste mu řekl, že jsem s ním chodila v Nelahozevsi do 
školy a že se jmenuju Mařka Krečmarová, snad by…“ „Dobře, vyřídím to.“ Šel jsem 
k Dvořákovi,  ale Tichý se Záhejským mě zastavili,  abych teď Mistra neobtěžoval. 
Dvořák to ale uviděl a zvolal: „Co mi zdržujete mého mládenečka?“ a tak jsem mu 
vše pověděl. Nejdřív se mračil, ale jak slyšel, že je to Mařka Krečmarová, zvolal: 
„Honem mi ji  sem přiveďte!“ A bylo to setkání. Dvořák jí spěchal vstříc a volal: 
„Mařko, kde se tu bereš? To tě musím pobuchcovat, jako jsme tak činili ve škole!“ 
Ona mu vyprávěla, že je provdaná na Vysokém, že je tam šťastná a že už má své děti 
zaopatřené, ale dnes je nejšťastnější, že se potkává s kamarádem z mládí – dnes s tak 
významným Mistrem. „I nech na pokoji  Mistra a mluv s Tondou Dvořákem, jako 
zamlada!“  Dobrých  pět  minut  trvala  rozmluva,  po  níž  Dvořák  svou  kamarádku 
vyprovázel  a na cestu jí  dal starou,  srdečnou herdu do zad. Najednou byl  všecek 
vyměněn a mně srdečně děkoval, že jsem mu připravil tu největší radost.

Nastala produkce, a v sále přímo přeplněném, což Dvořáka zvláště těšilo, že 
bude slušný příspěvek na tu kostelní věž. Vždyť se na nás ani sedadla nedostala a my 
museli poslouchat za kulisami.
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Po  první  části  se  dostavili  tři  zástupci  města  a  Dvořáka  opravdu  uctivě  a 
srdečně přivítali a zároveň mu vroucně děkovali za jeho návštěvu i za krásný koncert. 
Tak to dobře dopadlo a my pak spokojeně před půlnocí přijížděli k Sychrovu. I na 
kvarteto se Dvořák nakonec udobřil. Jak by ne – vždyť to by ani nebyl náš dobrý 
Mistr Antonín Dvořák.

Antonín Horáček
Dodatek redakce:
Autor vzpomínky byl  učitelem na škole v Sychrově,  později  i  v Turnově.  Text  nám 
darovala jedna z členek našeho spolku. K němu si dovolíme jen poznámku, že nás  
všechny překvapil nejen bezvadnou češtinou, ale i po tolika letech především svojí  
dokonalou a živou stylistikou, takže vlastně na něm nebylo co upravovat. 

Vzpomínka na Vojtěcha Rona

V pátek  26.  října  2007  se  konalo  v Liberci,  v kostele  Nalezení  sv.  Kříže, 
poslední  rozloučení  s hercem divadla  F.  X.  Šaldy,  rodákem z Turnova,  Vojtěchem 
Ronem. 

Vojta se narodil  26. listopadu 1930 v rodině 
zlatníka  a  hodináře  pana  Vojtěcha  Rona  a  žili  tu 
v domě u Malého mostu.  Dům byl plný obyvatel, 
kteří se věnovali hudbě, řídící kúru pan Knop, který 
byl i dirigentem divadelního orchestru ochotnického 
divadla,  pan  Josef  Chundela  s manželkou  i  jejich 
děti  Jiří  a  Eva  (později  Adámková).  Od  svých 
dětských  let  Vojta  chodil  s tatínkem  do  našeho 
divadla a tak nebylo divu, že se už v útlém věku 
začal objevovat v dětských rolích.

Já  jsem  jej  poznal  v divadle,  ale  i  jako 
spolužák  jeho  bratra  Václava.  Velice  dobře  si 
pamatuji, že v době protektorátu se divadlo hrálo i u 
Ronů  v kuchyni.  Loutkové,  ale  hrály  se  i  kusy 
s živými herci,  kde Vojta,  bratr  Honza,  Jiří  a  Eva 
Chundelovi s dalšími nás mladší v neděli dopoledne za dozoru přísného otce, pana 
Rona, uchvacovali svým kumštem. To bylo v době, kdy byla Němci veškerá kulturní 
činnost na území Čech a Moravy zakázána.

Málokdo dnes už ví, že po válce, v roce 1945 v měsíci červnu, hrál první české 
představení  v dnešním  Divadle  F.  X.  Šaldy  Ochotnický  spolek  Antonín  Marek 
z Turnova. Hrála se tehdy „Noc na Karlštejně“, kde účinkoval i Vojta. To byly jeho 
první kroky na tomto jevišti, kde nakonec strávil plných třicet let činoherní práce. 
V roce 1946 se účastnil všech sedmi her,  které turnovský soubor nastudoval.  Rok 
1948 byl asi přelomem v jeho budoucí kariéře. Ochotníci rozhodli, že se bude hrát 
Jiráskův F. L. Věk. Režii měl Karel Sajíc a titulní roli hrál Vojta Ron. Že byl talent, to 
záhy potvrdil jeho výkon na jevišti. Premiéře byl tehdy přítomen i jeden z bývalých 
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členů spolku, herec a režisér z období let 1915-30. Nebyl to nikdo jiný, než režisér 
divadla Československé armády na Vinohradech Jan Škoda. Ten také Vojtovi řekl, že 
by to po skončení šperkařské školy měl zkusit  na konzervatoř do Prahy. A tak se 
v letech 1949 až 50 objevoval spolu s Jaroslavem Dudkem a Líbou Matějovou ve 
všech hrách turnovských ochotníků.

V září 1950 uspořádal Spolek A. Marka „Večer posluchačů konzervatoře“, ve 
kterém v režii  a  průvodním slovem Jaroslava Dudka (později  režiséra  Divadla  na 
Vinohradech, České televize, kde jeho seriály Nemocnice na kraji města a jiné lámaly 
rekordy ve sledovanosti pořadů) účinkovali Marcela Machorková-Johnová (později 
členka opery Národního divadla), Líba Matějová (později členka plzeňského divadla 
a po r. 1968 divadla v Mnichově) a Jan Matějů (významný klavírista a korepetitor). 
Večer měl u diváků veliký úspěch a byl třikrát opakován.

Vojta Ron pak už jako posluchač konzervatoře hrál v Turnově v letech 1951 až 
54 ve hrách Kolébka, Jiskra v popelu, Začínáme žít, v Eugenu Oněginovi a Pozdní 
lásce, kde s ním ještě účinkovaly Marcela Machotková-Johnová a Líba Matějová.

Po absolutoriu, v roce 1955, se Vojta stal hercem Oblastního divadla v Mladé 
Boleslavi a od roku 1960 pak členem libereckého Divadla F. X. Šaldy. Vídali jsme jej 
i  na  plátnech  kin  či  na  televizních  obrazovkách.  Namátkou  jen  připomínám roli 
Mlynáře  v Babičce.  Na  svoje  rodné  město  a  jeho  ochotnický  spolek  Vojta  nikdy 
nezapomněl. Měl tu své přátele a kamarády (Mirek Haken, Věra Neumanová, Míla 
Holas a další), kteří za ním dojížděli do hlediště libereckého divadla a často se i radit, 
jak přistoupit k režiím či inscenacím her ochotnického spolku.

V roce  1972,  kdy  Turnov  oslavil  700  let  od  svého  založení,  hrál  s našimi 
ochotníky v Jiráskově Lucerně roli Vrchního. Přiznám se, že to byl pro mě zážitek, na 
který těžko zapomenu. Stát na jevišti vedle něho, to bylo opravdu něco. Pak s námi 
hrál ještě o šest let později ve hře Naši furianti v roli Dubského. V jeho podání to byl 
doslova koncert a pozvedlo to i všechny nás ostatní, kteří jsme vedle něj v této hře 
účinkovali.

V dalších letech se Vojta zapojoval do pořadů, konaných k různým výročím 
města, ochotnického spolku a později i Spolku rodáků a přátel Turnova. Dobře jej 
tedy  znali  i  „Rodáci“  v Praze.  Vojta  totiž  nebyl  jen  herec.  Věnoval  se  studiu  a 
výzkumu lidového divadla a pašijových a sousedských her. Jeho Theatrum passionale 
uvedlo na svém jevišti i Národní divadlo v Praze. 

V posledních letech svého života měl Vojta komplikovaný fyzický stav, avšak 
přesto dál pracoval na svých výzkumech lidové divadelní tvorby v oblasti Krkonoš a 
pomáhal s výběrem materiálů pro muzeum lidového a ochotnického divadla. Jak jsme 
se dověděli, měl se vrátit na jeviště Malého divadla v Liberci ve scénickém  čtení hry 
„Afterolay“ od Briana Freila. Premiéra měla být v měsíci listopadu, avšak té se už 
Vojta Ron nedožil.

Závěrem si neodpustím, a to nejen svoji, poznámku: Co myslíte, Turnováci, 
neměl by mít Vojta Ron v rodném městě také svoji ulici ?   

Z vlastních vzpomínek a kroniky Ochotnického spolku A. Marek v Turnově napsal
 Jan Sajíc.
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Člověk kontra příroda

Člověk, produkt přírody? Ano, tak se to stalo v té pradávné 
minulosti. A po dlouhá léta také žil on "Homo sapiens" s přírodou 
ve vzájemné pohodě a ekologické rovnováze. 

Ale časem se  pak vše  začalo  pomalu ale  jistě  měnit  -  k 
horšímu.  Svět  začala  ovládat  t.zv.  civilizace,  industrializace, 
globalizace, automatizace, robotizace atd... Člověk začal přírodu 
nejen  ovládat  /jeden  čas  chtěl  poroučet  dešti  i  větru  .../,  ale  i 
systematicky ničit – rozuměj, své vlastní životní prostředí.

Bohužel tento degenerační trend pokračuje bezohledně dále, navíc k tomu ještě 
s úžasnou technicko-technologickou dokonalostí a rychlostí.

Bohudík  příroda  je  ale  mocnější  a  začíná  se  pomalu  ale  jistě  této  lidské 
degenerační  činnosti  a  schopnosti  nejen  bránit,  ale  i  mstít.  Jak  a  čím? 
Nevyléčitelnými  nemocemi,  epidemiemi  a  přírodními  katastrofami  všeho  druhu. 
Bohudík, tím dává příroda člověku najevo svou regenerační sílu a schopnost.

Ona se ta historie jen opakuje - v jiné době, v jiné podobě a jinými prostředky. 
Vždyť už v té dávné minulosti vyhynulo tolik druhů zvířat, živočichů ale i národů. 
Proč  by  tedy  ta  naše  současná  a  nepoučitelná  lidská  generace  měla  být  nějakou 
výjimkou? Vždyť  civilizace, jak je už dnes patrno, nepřináší lidstvu ten slibovaný 
blahobyt,  ale spíše nesmírné množství těžko řešitelných ekologických i  společens
kých problémů!

Už jen dorozumění a mírové soužití všech národů a národností na této planetě 
je ohromným společenským problémem. Jak se dosud řeší? Vymýšlením a produkcí 
stále modernějších zbraní hromadného ničení - a válkami. A ty byly a také nadále 
budou. Jen SNÍLEK může snít o tzv. VĚČNÉM MÍRU. Ten zatím člověk nalezne jen 
v  hrobě.  Zatím se  mění  jen  technika  a  zbraně,  ale  ne  ten  lidský  EGOISMUS a 
NESNÁŠENLIVOST! Právě tyto lidské negativní vlastnosti vždy byly a nadále jsou 
těmi válečnými rozbuškami na celém světě.

Tedy nevyléčitelnými nemocemi, přírodními katastrofami a válkami se bude 
nadále i přelidnění naší planety Země samovolně REDUKOVAT!

Všemi výše uvedenými skutečnostmi si vlastně sám člověk pomáhá do hrobu a 
tím paradoxně napomáhá přírodě  se  REGENEROVAT.  A ona se  tak vlastně jeho 
přičiněním zbavuje svého hlavního škůdce a nepřítele - člověka.

Právě tímto směrem se ubírá celý náš tzv. moderní civilizovaný svět, řízený 
současnou tzv. vyspělou politicko-ekonomickou inteligencí a všeho schopnými /spíše 
neschopnými/ vládními světovými garniturami.

Myslím  si  jen,  že  dnes  už  každý  jen  trochu  logicky  myslící  občan  této 
planety musí vidět tu naši neslavnou budoucnost tak, jak ji dnes vidím též já.

Osobně  je  mi  velice  líto  té  naší  mladé  generace,  na  kterou  nečeká  nic 
dobrého,  jen ještě  daleko větší  katastrofy všeho druhu,  než ty,  které  nás  postihly 
dosud.

Ing. J. Cettl, Praha
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Hodnocení letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále

Šestý  ročník  letních  koncertů  je  minulostí  a  s odstupem  času  můžeme 
spokojeně hodnotit. Naší snahou bylo připravit pestrý, ale hlavně kvalitní program, 
aby si každý z posluchačů přišel jak se říká „na své“.

První  koncert  30.  června  byl  koncertem skutečných  hudebních  osobností  – 
houslisty  Čeňka  Pavlíka  a  varhaníka  Vladimíra  Roubala.  Jak  tato  jména  táhnou 
milovníky hudby jsme poznali na účasti – poprvé v šestileté historii koncertů jsme 
přivítali  více než 150 návštěvníků,  kteří  v absolutním soustředění  vyslechli  hudbu 
světových skladatelů. Kromě jiného brilantní houslové Paganiniho sólo Capriccio č. 
24, hrané Čeňkem Pavlíkem na vzácný nástroj z dílny Guarneri del Gesu z r. 1735! 
Hruboskalské varhany, které nemají nejlepší technickou pověst, mistrovsky rozehrál 
jeden z nejuznávanějších českých varhaníků Vladimír Roubal. V podání obou umělců 
byla závěrečná Romance F dur Ludwiga van Beethovena skutečným zážitkem.

Sobotu 21.  července jsme vyhradili  pro turnovské umělce.  Naším záměrem 
bylo  představit  nejmladší  generaci  Základní  umělecké  školy,  ale  vzhledem 
k prázdninovému  nepříliš  dobře  zvolenému  termínu  se  nám  nepodařilo  nikoho 
z turnovských nejmladších interpretů zajistit. Taktovky se tedy ujali manželé Lédlovi 
a  zvolili  klavírní  cyklus  Po  zarostlém  chodníčku  a  Moravskou  lidovou  poezii 
v písních Leoše Janáčka - a zvolili dobře. Z jejich vystoupení bylo cítit, že Janáčkova 
hudba je jim blízká a milá. Za citlivý přednes sklidili zasloužený potlesk a uznání. 
Abychom alespoň částečně naplnili původní záměr, pozvali jsme hosty – 16letého 
houslistu  Václava  Petráně  a  jeho  profesorku  Dianu  Novákovou  z Prahy,  kteří 
technicky velmi dobře předvedli  skladby G. H. Stölzela a A. Vivaldiho pro dvoje 
housle.

Poslední koncert 18. srpna byl plný očekávání. Chtěli jsme tradičně předvést 
sborový zpěv. Naskytla se výjimečná a finančně zajímavá příležitost. Interbus Praha, 
s.r.o.,  slíbil  zajistit  zdarma dopravu Komorního  souboru  Praha,  který  vznikl  jako 
komorní těleso ze členů Pražského filharmonického sboru. Soubor vystupuje s 12-16 
zpěváky, věnuje se komorní hudbě starých i současných autorů. Novým sbormistrem 
je Lukáš Vasilek, mimo jiné sbormistr Foersterova komorního pěveckého sdružení, 
s nímž  vystupuje  doma  i  v zahraničí.  Jejich  vystoupení  na  Hrubé  Skále  bylo 
vrcholným  uměleckým  zážitkem  pro  každého,  kdo  má  rád  hudbu.  Absolutní 
muzikálnost, přesná intonace, hlasy jako zvony, profesionální výkon beze zbytku. Co 
dodat? Nezapomenutelný dojem - a můžeme doufat, že snad ne naposledy. Od hudby 
středověku Orlanda di Lasso přes Bohuslava Martinů, melodického Zdeňka Lukáše 
až po moderního Vytautase Miškinise byl umělecký i technický dojem dokonalý.

Milým překvapením letošního ročníku bylo i vystoupení zahraničního hosta. 
Stal  se  jím  smíšený  pěvecký  sbor   Rushmoor  choir  z anglického  městečka 
Aldershotu,  poblíž  známějšího  Fleet-Farborough,  který  byl  v téže  době  hostem 
Mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Turnově, pořádaném u příležitosti oslav 
20.  výročí  založení  zdejší  Musicy  Fortuny.  Klasický  „starý“  repertoár  Angličané 
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v závěru  obohatili  například  úpravami  známých  Gershwinových  melodií,  což 
okamžitě osvěžilo náladu posluchačů.

Poněkud  netradiční  byla  tentokrát  produkce  absolventky  pražské  AMU, 
sopranistky  Jany  Heryánové-Ryklové,  barytonisty  (lékaře)  Václava  Šolce  z Lázní 
Bělohradu,  za varhanního doprovodu Silvie Šolcové.  Koncert  4.  srpna,  na kterém 
zazněly zejména skladby známých světových mistrů, byl pořádán jako benefiční, na 
podporu postižených dětí z Občanského sdružení „Slunce všem“ v Turnově. Výtěžek 
ze vstupného, společně s příspěvky sponzorů, byl po odečtení nejnutnějších nákladů 
tomuto sdružení odeslán.

Není divu, že každoroční letní koncerty díky pozvání kvalitních interpretů, se 
těší  stále  většímu  zájmu  veřejnosti.  Přestože  umělci  zde  většinou  vystupují  za 
minimální  honoráře,  režijní  náklady  a  často  i  zdarma,  není  tajemstvím,  že  se 
získáváním špičkových hudebníků máme značné potíže. Ty nám zatím po finanční 
stránce pomáhají řešit štědří soukromí sponzoři i Obecní úřad na Hrubé Skále, ale na 
jejich  přízeň  nemůžeme  spoléhat  donekonečna.  Proto  i  z těchto  důvodů  visí  nad 
dalšími  ročníky  otazník.  Avšak  úspěch  šesti  zdařilých  ročníků  nás  do  jisté  míry 
zavazuje  a  tak  naděje,  že  se  s milovníky  klasické  hudby  v kouzelném  prostředí 
hruboskalského kostelíka opět v letních měsících setkáme, určitě ještě nezanikla.

A. Kuchařová, O. Grund
Činnost

„Legionáři v boji o vznik nového Českého státu“, tak se nazývala přednáška 
spojená  s besedou,  kterou  na  14.  září  pro  náš  spolek  a  veřejnost  připravil  nový 
senátor  územní  oblasti  Mladoboleslavska  a  Turnovska,  historik  Jaromír  Jermář. 
V galerii 
turnovského  muzea 
se  sešla  sice  jen 
necelá  padesátka 
posluchačů, avšak ti, 
kteří  tentokrát 
chyběli,  mohli  jen 
litovat.  Dr.  Jermář 
zde  prezentoval 
nejen  ukázku 
historických 
uniforem  legionářů  z Itálie,  Francie  i  Ruska,  ale  jeho  vyprávění  bylo  opravdu 
poutavé.  Přítomní,  převážně  zástupci  starších  ročníků,  si  osvěžili  nejen  své 
sporadické  vědomosti  ze  školních  let,  ale  především  získali  ucelený  přehled  o 
tehdejším dění  v bojích  u  vesnice  La Targete  poblíž  francouzského Arrasu v roce 
1915, italského Doss Alta a ukrajinského Zborova (2.7.1917). Škoda, že představitelé 
zdejších,  zejména  středních  škol,  nemotivovali  své  studenty  natolik,  aby  se 
podrobněji seznámili s historií vzniku československých legií a současně i tehdejšího 
samostatného státu po rozpadu Rakouska-Uherska.
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Cílem podzimního autobusového výletu se 15. září stalo Děčínsko. Trasa byla 
pečlivě připravena Ing. Ducháčem, který v Děčíně delší dobu působil. Málokdo si 
dokázal  představit,  jakou  krásnou  a  rozlehlou  botanickou  zahradu  má  zdejší 
Zemědělská a zahradnická škola E. Komerse, škola 
s bohatou tradicí,  založená  již  v roce  1850.  Už na 
venkovních záhonech jsme mohli obdivovat široký 
výběr zajímavých rostlin. Avšak překvapení čekalo 
ve sklenících, v nichž nechybí ani vzácné exotické 
druhy.  Ocenili  jsme  i  vstřícnost  zaměstnanců  a 
zasvěcený výklad.

Vždy  přitažlivým  objektem  ve  městě  je 
děčínský zámek, který léta obývala armáda a nyní 
po opravě je dominantou města. Do areálu zámku jsme vstoupili ve skále vylámanou 
Dlouhou jízdou. Pro nedostatek času jsme navštívili jen Růžovou zahradu s barokním 
dvoupatrovým glorietem se sochami a sallu terrenu s freskami.

Po obědě se mnozí vydali  na strmý výstup na Pastýřskou stěnu se stylovou 
restaurací.  Námaha byla odměněna známým, vždy novým pohledem na panorama 
města. To už spokojenost účastníků  znásobilo i příjemné slunečné počasí.

Odpoledne po průjezdu Hřenskem 
nás  čekala  další  namáhavá  část. 
Autobus nás dovezl na Meznou, odkud 
jsme  prudkým  srázem  klesali  k říčce 
Kamenici.  Ta  se  tu  prodírá  mezi 
skalami  a  místo  se  případně  nazývá 
Soutěsky.  Několikakilometrovou 
romantickou  procházku,  zpestřenou 
plavbou na lodicích na neprůchodném 
úseku,
 zvládli  všichni  v dobré  náladě.  Při 

jízdě krajinou překvapilo, že louky podél silnic jsou dobře ošetřené, což nedávno 
nebývalo.

Všeobecná  spokojenost  účastníků 
vytváří  předpoklad,  že  i  o  příští  podobnou 
akci bude zájem.

35  našich  členů  využilo  v pátek  9. 
listopadu  nabídky  výboru,  aby  se  polepšili. 
Kde?  V novém  pěkném  hostinci 
v Krčkovicích,  který  sympatičtí  majitelé 
nazvali  „Polepšovna“  (kdysi  se  tu  totiž 
natáčelo několik scén k známému filmu „Jak 
dostat  tatínka  do  polepšovny“).  Při  výletech 
po Českém ráji se tu zastavte, nebudete zklamáni.

Dalibor Sehnoutka
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ČLENY SRPT ZVEME
NA VALNOU HROMADU

Spolku rodáků a přátel Turnova

HOTEL KAREL IV.
sobota 19. ledna 2008 od 14:00 hodin

Restaurace bude otevřena od 12:00 hodin,
 možnost občerstvení

Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky,
které činí 50,- Kč

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Výbor SRPT vám všem přeje hezké a ničím nerušené Vánoce 
a hodně zdraví a pohody v roce 2008.
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