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Foto na obálce: 

 Hrad Frýdštejn na podzim (JD) 

 Strom milénia v turnovském parku (JD) 

 

 

 

Dne 18. dubna 2001 zasadil spolek 

rodáků buk lesní – strom milénia. Stromu se 

daří a za sedm let pěkně povyrostl.  Slavnostní 

akt připomínáme fotografií. Strom tehdy zasadil 

nezapomenutelný člen výboru SRPT pan 

Ladislav Posner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z akcí spolku pořídili Jaromír Ducháč a Ivan Veselý 
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Podíl Turnova na obsazení pohraničních oblastí v roce 1918 

 

 Jako všude v českých městech a vesnicích proţil i Turnov 

28. říjen 1918 v bouřlivých oslavách vzniku samostatného státu, v němţ 

se mají uskutečnit dávná přání jeho obyvatel. Městem prošel průvod za 

účasti vojska, na domech zavlály prapory, na  náměstí vystoupili 

významní občané města s projevy plnými důvěry v budoucnost. Do 

kašny a do Jizery bylo házeno vše, co připomínalo rakouskou monarchii. 

Euforie se navečer přenesla do hostinců, kde bujaré veselí vládlo do rána. Další den se 

konala v kasárnách vojenská přehlídka a došlo i k obsazení Sychrova, Hrubé Skály a 

Hrubého Rohozce, aby se zabránilo případnému pokusu odvézt odtud cenné věci. Byla 

ustavena městská národní garda ze sokolů, hasičů a studentů – a brzy se ukázalo, ţe její 

vytvoření nebude jen formální záleţitostí. 

Turnov a přilehlé obce měly totiţ před sebou nejednoduchý úkol. Nedaleko odtud 

prochází pomyslná  hranice mezi oblastmi osídlenými 

českou a německou většinou, nedaleko je Liberec, město 

tehdy proslulé jiţ dlouhou dobu svým protičeským 

postojem. Mnozí Němci se nehodlali smířit s tím, ţe by se 

měli stát součástí českého státu. Jejich političtí 

představitelé v čele se známým Rudolfem Lodgmanem 

von Auen vyhlásili ustavení zemské vlády 

Deutschböhmen, jejímţ opěrným bodem se stal právě 

Liberec. Jejich úmyslem bylo pohraniční oblasti od 

Šumavy aţ do Slezska napojit federativně na Rakousko, při čemţ někteří věřili v moţnost 

vytvořit ve vzdálenějším období jednotný stát spojením Rakouska s Německem. Zároveň 

zahájili ostrou protičeskou kampaň v tisku a dokonce přistoupili k organizování 

ozbrojeného odporu. V prvních dnech po 28. říjnu měli němečtí nacionalisté zřejmou 

převahu, neboť mohli vyuţívat asi 2000 ozbrojených muţů volkswehru. Po všeobecné 

německé kapitulaci na počátku listopadu 1918 byla však morálka Němců nalomena a tak 

akce nacionalistů nenacházely takovou podporu, jakou sami očekávali. Poraţené Německo 

proţívalo totiţ hlubokou depresi, lidé zde měli starost hlavně o výţivu a v masách se šířily 

revoluční nálady. 

Přesto si ovládnutí pohraničních oblastí 

vyţádalo několika týdnů příprav, v nichţ hrál 

Turnov velkou úlohu. V prvních dnech bylo 

město dokonce ohroţeno pokusem o vpád a 

narychlo muselo být povoláno na 600 muţů 

k zabránění agrese. Došlo ke střetnutí hlídek 

u Šámalovy boudy a u Rašovky, začalo se 

mluvit o „jizerské frontě“. Aţ počátkem 

prosince se podařilo ustavit v Turnově 

vojenskou sílu, která mohla být úspěšná 

v úsilí dostat Liberec pod moc tehdy uţ 

československého státu. Do čtyř setnin byli 

včleněni i vojáci z Mladé Boleslavi a České 

Lípy a muselo být zajištěno i zásobování, coţ 
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v této hladové době nebylo snadné. 11. prosince byl zahájen postup na Liberec obsazením 

Jablonce a Rychnova. 13. prosince se k akci připojilo dalších 1000 vojáků z Jičína a 

Boleslavi a dokonce i pancéřový vlak. Turnov se stal organizačním centrem, kde se 

dohadovalo převzetí úřadů a obsazení důleţitých míst. 16. prosince byl pak zahájen 

konečný energický postup na Liberec ze všech stran, kterému se militantní Němci 

neodváţili uţ vzdorovat a Lodgmanova vláda Liberec opustila. Obsazení proto proběhlo 

bez krveprolití. Na liberecké radnici konečně zavlál československý prapor a dosavadní 

starosta byl nucen předat správu českým úřadům. Ještě téhoţ dne byl obsazen i Frýdlant. 

Turnov se stal v podzimních týdnech roku 1918 tedy nejen místem oslav, ale i 

centrem úsilí zajistit republice její historickou hranici, která mu byla přislibována 

mírovými jednáními. V těchto jednáních bylo obsazení pohraničního území významným 

činem. Ovládnutí Liberce bylo pro sudetské Němce i pro evropské skeptiky i důkazem, ţe 

Československá republika má dost moci i rozhodnosti v dané chvíli své zájmy prosadit. 

 

Dalibor Sehnoutka 

 

Turnovské osmičky 

 

 Magická 8, vyskytující se často v letopočtech událostí, přiměla mnohé z nás 

zamýšlet se nad mnohdy dramatickou historií naší země. Zaměříme-li pozornost pouze na 

Turnov, najdeme uplatnění osmičkových letopočtů zvláště 

v minulosti školství. 

 Spíše náhodný je první záznam o existenci školství ve 

městě z roku 1508, v němţ se zmiňuje oprava školního komína. 

Významově důleţitější je změna v systému školství datovaná 1868, 

kdy byla farní hlavní škola změněna v řádnou hlavní školu. 

 Převratným rokem se stal rok 1908, kdy došlo k třem významným 

událostem, které povznesly turnovské školství na úroveň 

odpovídající věhlasu města. Do uţívání byla předána nová 

budova ve Skálově ulici, byly poloţeny základy obchodního 

školství zaloţením gremiální obchodní školy a Turnov se stal i 

sídlem gymnázia. Takový rozmach jistě výrazně přispěl 

k důvěře obyvatel v budoucnost města. Z obecnějšího hlediska je 

turnovský rok 1908 i důkazem nutnosti vzdělání širších vrstev. O 100. výročí tří 

turnovských škol se dost napsalo v místním i regionálním tisku, i náš časopis je 

připomínal. 

DS 

  

Tvořili dějiny turnovského gymnázia… 

 

Ho-hé!  Sborník, to je pokaţdé řada vzpomínek, úvahy o tom, jak jsme našli své 

místo v řetězu, co obepíná celé generace. Historie školy na tom zakládá pak svůj obraz. 

Ano, mám tady nějaký ten miniportrét celebrit, co se dostaly za dob našich studií do sítí, 

které tvoří právě to předivo – historici mu říkají dějiny ústavu. Zkusme si trochu 

zavzpomínat, (trochu se i pousmát) – blíţí se Silvestr – a vytrhnout se ze zajetí váţných 

úvah. 
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 Začněme galerií seriózních pánů profesorů: 

Emanuel Sobíšek: Tento koryfej ve svých oborech (v češtině a latině) potká ráno 

studenta, který nepozdravil. I zeptal se váţený pán, zda nemá vrabce pod čepicí. „Ale on 

mě upřímně ujišťoval: Nemám, nemám, pane profesore.“ Hrál si s archaickými a 

odumřelými vazbami: „Ale šel, chlapečku. Ale šla, holčičko.“ I jazykový výklad 

interpunkční naplňoval svými příměry. Tak třeba o vojenském vyslouţilci vyprávěl: 

„Víme, já byl vlastně dvakrát raněn, jednou na noze a podruhé u Hradce Králové.“ Své 

hvězdné výkladové pasáţe signalizoval tím, ţe si přisunul ţidli aţ na kraj podia. Teprve 

pak následovaly boje o Rukopisy nebo K. H. Mácha a Máj … Hájil svou profesi proti 

novotám Nejedlého – šlo např. o účast ţáků při klasifikaci. S úsměvem uváděl paralelu 

s římskými bakchanáliemi. Vystupoval proti jednotné škole. Na Máchu narazil několikrát, 

také ţel u maturit. Tam vznesl na zkoušeného nevinný dotaz na děj Máchova Máje. „Ne, 

dosud jsem nečetl celý, ale seznámil jsem se s obsahem.“ A bylo vymalováno. 

To Julius Paulus byl seriózní muţ, vyzbrojený šarmem staršího pedagoga s bradkou. Měl 

uváţlivý postoj k studentu jako jedinci, často chválil i kritizoval. („Dnes jste se ale 

nevyznamenala, nejste zamilovaná?“) A stačilo to. 

Karel Daňhelka, pekařovec. Drţel se legend. Jeho pověstná otázka: „Co se dělo na hrobě 

svatého Václava?“ obešla bez odezvy celou třídu. Odpověděl tedy za nás: „Zázraky.“ Pan 

profesor také omlouval práci na poli. Omlouvá se Miller z Michovky. „A to jste opravdu 

pracoval celou neděli?“ „Prosím ne, taky jsem obědoval.“ 

Jan Richter: Stále jen suplující profesor, senior, byl zdrojem anekdot. To se o polední 

přestávce potkají dva ţáci z opačných paralelek: „Tak, člověče, víš, ţe máš u Richtera 

další pětku? Dal jsem se místo tebe vyvolat. Stejně nás nezná.“ 

Tomáš Augustin, matematik. Svá nejlepší léta měl uţ za sebou a rozhořčení z výuky 

netajil. „To radši budu u Mašků hnůj kydat, neţ učit v téhle třídě matematiku.“ Kdyţ se 

poprvé před ním objevil na podiu ţák Franta Šťastný, uvítal ho Augustin takhle: „Ale hele 

chlapče, ty jsi nějak vypasenej.“ A sledoval další jeho růst. 

Jiřina Augustinová, dcera, jazykově nadaná, a tak jazyky byly domovem i ve škole. Za 

katedrou se ujala jako květinka dvojdomá podle toho, jak ji třída přijímala – 

s porozuměním, nebo bez něho. V druhém případě se ze třídy stalo kamuflované letiště, 

kde přistávaly šipky a papírová aera - hangáry, nehangáry. A byly nápady daleko 

obhroublejší, viďte Oto Hromádko, slyšíte-li nás. Z odstupu času je všechno jinak – 

prohlédli i viníci, kteří se tenkrát tak těţko prokousávali pubertou. Připomínám si 

Jaroslava Ţáka z jeho Cesty do hlubin… Pokud vím, slavila paní profesorka na jiné škole 

zadostiučinění , triumfy a pedagogické úspěchy. 

Tělocvikáři byli tři: Josef Rudolf byl muţem optimismu, zrozený pro těţkou dobu 

(gestapo ho odvedlo přímo ze školy). Byli jsme naladěni na stejnou vlnu. Jeho historky 

přeţívají a dominují nad lidskou blbostí, a ta je nesmrtelná. To bylo třeba takhle. Po 

osvobození zastával Pepa funkci zatímního správce školy, jen stupínek scházel do 

jmenování ředitelem. Zbývá jen obstát při kandidátské prověrce. Soudruţka mu klade 

nevinnou otázku: „Jak se, soudruhu, díváš na Cikány?“ „Já mám Romy moc rád, ale nerad 

bych je viděl na dvorku.“ „Tak já ti řeknu, soudruhu, ţe kdybych já si mohla vybrat mezi 

Cikánem a tebou,“… „tak si vybereš Cikána,“ skočil jí do řeči Pepa. A bylo po ptákách. A 

kdyţ mu jeho bývalá ţákyně přišla na hospitaci, kde vykládal místopis SSSR, vytkla mu 

po hodině ideovou vlaţnost. „A to jsem si měl stoupnout na lavici a křičet: Ať ţije 

Sovětský svaz?“ 
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Táţ zástupkyně čekala uţ pár minut v dobré naději, ţe navštíví hodinu Luďka Rejhy. 

Jenţe toho chytily dole kuchařky, aby jim spravil kotel. Celý udýchán vrací se Luděk do 

učebny a rázem zhodnotí situaci. Roztáhne ruce k objetí řídícího orgánu a vyklopí ze sebe: 

„Máme to dnes na sebe štěstí, co?“ Tak se odzbrojují protivy. A dokonce jsou-li jimi 

šéfové. Jeden z nich s oblibou pořádal svou řečnickou expliku uţ za ranního kuropění. 

Pepa měl uţ svá léta a s nimi své docela malé zpoţdění. Následoval slovní útok dosti 

nepřiměřený. Pepa se zvedl a klidným hlasem prohlásil, ţe na těchto jeho rorátech byl 

naposled. Stalo se. 

Jiří Seifert byl druhým z nich. Do práce nebyl celý říčný, prokázal ale i jistou invenci. Za 

války, kdy taneční zábavy se povětšině vůbec nekonaly, jsme místo tělocvičných úkonů 

tančili aspoň Moravskou besedu. A protoţe tenkrát nebyly uklízečky, vymyslel si jakousi 

házenou vsedě a my s hráčským elánem svými trenýrkami vysmejčili celý sál. V zeměpise 

se okázale vyhýbal oţehavým místům a učil stále jen o Jiţní Americe, výklad prokládal 

osobními zkazkami, v nichţ hrál role jakéhosi Jamese Bonda. Pěkně se to poslouchalo. 

Svůj bohatý zdroj anekdot měl pro ţáky pečlivě uzavřený a šetřil ho pro dobu, kdy uţ ve 

stánku prodával cigarety a noviny. 

Vincenc Maršálek byl oním posledním ze seniorské trojice tělocvikářů. Byl matematik, 

sedlák odchovaný moravským venkovem, navíc včelař s praxí a šachista. O tělocviku jsme 

uţ bez povolení odcházeli na SK Turnov a hráli fotbal. Pan profesor spíše sledoval 

sportovní zprávy z novin z divácké lavičky. Hráli jsme se zaujetím a přehlédli jsme, ţe 

podzim uţ mele z posledního, ba ţe má úplně na kahánku, a mezitím hustě sněţilo. „Ne, 

ne, ne, ten zápas, se miláčkové, dohraje, i kdyby se čerti ţenili.“ V tělocvičně nám zase 

rozdal boxerské rukavice a po krátké instruktáţi jsme do sebe ve dvojicích začali mydlit. 

Výsledky snaţení jsme postupně před ostatními předváděli. „Tak tady jste zhlédli klasický 

příklad pravé hospodské rvačky,“ degradoval pak celé naše vystoupení, kdyţ nám bral 

rukavice. Vincek vedl s přehledem chmelové brigády, sporům s vedením se jaksi vyhýbal. 

Jako matematik vedl hodiny s výběrem přiměřené látky, a to všem vyhovovalo. 

Josef Pour – vyučoval matematiku a přičichl dokonce i k těsnopisu. Nepracoval na poli, 

nevčelařil, k studentům  zachovával větší odstup. Pour byl strohý elegán, dlouhým krokem 

opakovaně vyšlapával svou dráhu podél oken třídy. Říkal, zvláště dívkám, co si myslí o 

jejich logice, posílal je do kláštera nebo aspoň pod čepec. Kdyţ při kontrole domácích 

úkolů odhalil, ţe byly opisovány ve škole, přetrhl beze slova inkriminované listy sešitu. 

Byl levičák, nikdy by nepozdravil árijským pozdravem. Nebyl jsem uţ ve škole, kdyţ 

přijal místo ředitele dělnické přípravky na Hrubé Skále. Popudil si tím veřejné mínění a 

z Turnova se stáhl. Učil na vysoké škole v Hradci.  

Je čas ţít a čas umírat. Pro řadu dalších miniportrétů muţů a ţen od kantorského 

řemesla se uţ, ţel, nenajde místo, a proto se jich dotkneme aspoň ve výčtu: Jan Knob, Dr. 

František Ţídek, Dr. Jaromír Špaček, Cyril Ursíny, Dr. Vladimír Veselý, František Hanuš, 

Dr. Bohuslav Václavík, Stanislav Mackovík, Jan Hajn, Ing. Josef Veselý, Václav Fotr- 

Jenšovský, Emil Jeţek, Jára Tynkl, Jan Choura. 

Nebyli všichni nosnými sloupy pro budoucnost, ale nelze jim upřít místo nosiče 

pochodní. Někteří svítí dosud do dálky, světlo některých je tlumené. Ale není to tak i na 

obloze s hvězdičkami? Uchovejme si je a učiňte i ty druhé součástí onoho neviditelného 

kruhu, obepínajícího pokolení turnovské „alma mater“. 

Miroslav Špika  
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Stodvacetileté výročí turnovské turistiky 

 

Před sto dvaceti lety se v Turnově sešlo několik osvícených muţů, kteří měli rádi 

přírodu, zdravý pohyb a touhu po poznávání a zaloţili odbor Klubu českých turistů. A to 

jako jeden z prvních v českých zemích, tehdejšího Rakousko-Uherska. Poměrně záhy se 

rozvinula bohatá činnost. Čenové odboru vyznačili první turistické stezky, vydali 

turistické průvodce po okolí a mapy, nechali postavit rozhledny na Kopanině a Hlavatici, a 

tak vznikla první široká propagace krajiny Českého ráje. Svou 

klubovnu turisté měli v turnovské sokolovně, čímţ se uţ tehdy 

zrodila tradiční spolupráce obou organizací. 

Po válečném útlumu veškeré veřejné a společenské 

činnosti nabral turistický odbor opět sílu a po roce 1918 

rozšířil síť značených stezek, vydal mnoţství propagačních 

materiálů a prezentoval Český ráj na celostátních výstavách. 

Bylo to významné období úspěšné práce aţ do osudného roku 

1939. Válečné roky odbor přeţil sice v utlumené, avšak v 

nepřerušené činnosti.  

Po roce 1945 klub znovu obnovil svou pracovní 

aktivitu. Vydal opět nové průvodce, sadu propagačních 

materiálů i nálepek, a těšil se zájmu veřejnosti. Měl totiţ 250 

členů.  

Souběţně s jeho činností byl obnoven i zdejší Sokol. 

V nové, modernější podobě a s náplní: tělocvična-hřiště-

příroda. V této době, plné poválečných nadějí, se v sokolském pobytu v přírodě vytvořila 

skupina mladých aktivních a obětavých cvičitelů, která získala mládeţ pro výlety, 

putování, dokonce i pro stálé a putovní tábory. Nastalo období intenzivní turistické 

činnosti, která pokračovala i v dusné atmosféře po roce 1948.  

Po roce 1957 došlo ke spojení starší turistické generace a mladých cvičitelů 

s početnou základnou mládeţe. Turistika se upevnila nejen organizačně ale obohatila i o 

nové výkonnostní formy. Dálkové pochody, zimní lyţařské přejezdy, orientační závody, 

turistické srazy i první cesty do zahraničí - do Jugoslávie a na Kavkaz. Tato rozmanitá a 

intenzivní činnost, ve které zanechala nesmazatelnou stopu i skupina mládeţe „Modrý 

kruh“, byla přerušena tragedií ve Vysokých Tatrách, kde odbor přišel o sedm svých 

nejlepších cvičitelů. 

A znovu bylo třeba v období praţského jara zkoncentrovat síly, obnovit činnost 

mládeţe, a to jiţ s novou generací. Vyuţít moţností všech přesunových prostředků a 

zaměřit práci i na organizaci akcí pro veřejnost, jako Achátovou stezku, Jeskyněmi a 

slujemi Českého ráje a Drahokamy Turnovska. Byly to akce, které se svou úspěšností 

výrazně zapsaly do letité historie. 

K posílení turnovské turistiky došlo také spojením našeho odboru s odborem TJ 

Lokomotiva. V padesátých letech - po zrušení Junáka - našla část aktivních skautů útočiště 

právě v tomto odboru, včetně výhodných slev při cestování. Po roce 1989 nastoupila další 

nová generace cvičitelů. Byl obnoven Klub českých turistů i Sokol a od roku 1992 náš 

odbor vystupoval jiţ pod názvem KČT Sokol Turnov. S příchodem střední a mladé 

generace, z nichţ mnozí se postupně zapojili do vedení odboru, se zpestřily i formy práce. 

Rozšířily se oddíly Tomíků a zvětšila se členská základna. Je nás uţ přes tři stovky. Dnes 
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těsně spolupracujeme se Sokolem, rozvíjíme činnost do širokého záběru od turistiky 

rodičů  s dětmi, do pěti oddílů TOMů a šesti generačních skupin členstva, s pouţitím 

všech přesunových prostředků, aţ po neustálou péči o značení stezek.  

Jsme přesvědčeni, ţe s věkovým průměrem členstva odboru (38 roků)  můţeme 

dnes v klidu hledět do neméně úspěšné budoucnosti. 

  

 Projev ing. arch. Miroslava Ulmanna při zahájení výstavy 120 let turistiky v Turnově 

v Muzeu Českého ráje 19. října 2008          

 

Něco o historii lyžařství na Turnovsku a o skocích na Kopanině 

 

Turnovské okolí skýtalo v minulosti příznivé podmínky k provozování krásného 

romantického sportu – lyţování. Bývaly i roky, kdy bylo moţné uspořádat závody 

v běhu i na náměstí, častěji pak Ve struhách či u 

Zrcadlové kozy. Postupně se začala prosazovat 

také nová disciplina – skoky.  Mezi organizátory 

lyţařského sportu v regionu byl továrník 

František Pospíšil, náčelník Jizerské ţupy Svazu 

lyţařů. V jeho domě docházelo ke schůzkám 

předních funkcionářů, např. předsedy 

celostátního svazu Rudolfa Kraula, jichţ se 

zúčastňovali i první specialisté – skokani – 

Chlum, Lukeš, Císař, Bělonoţník, Buďárek, 

Lenemaierové a další. Oblíbeným místem 

lyţování se stala zvláště Kopanina, čehoţ 

vyuţíval lyţařský odbor turnovského sportovního 

klubu i k pořádání závodů. Nebylo divu, ţe se 

začalo uvaţovat o vybudování skokanského 

můstku, který by se mohl měřit s můstkem 

v Senohrabech u Prahy. První primitivní můstky 

ostatně vznikaly kaţdý rok ţivelně na stráni 

zvané Šikolova louka. Skákalo se na nich 12-15 

m, coţ uţ bylo málo. Členové lyţařského spolku 

proto vybudovali nový dokonalejší můstek. Na 

něm pak skočil jeden z nejlepších světových skokanů té doby, Nor Berger Ruud, 32 m a 

byl nadšen jeho polohou. Radil také, jak by se úroveň můstku mohla ještě vylepšit. 

V roce 1932 byl tedy můstek zrekonstruován a byla postavena i nájezdová věţ. Délka 

skoků dosáhla 40 m. Sněhu bývalo dostatek, coţ umoţňovalo další vylepšování. 

Zvětšením věţe o 10 m se skoky prodluţovaly na 50 m – Jarda Lukeš z praţské Slavie 

dosáhl délky 52 m. Kopanina pak byla odborníky posouzena jako vhodné místo pro 

vybudování největšího můstku v protektorátě. Turnovští lyţaři postoupili Svazu lyţařů 

stavbu a brzy se začalo s rekonstrukcí, kdyţ potřebné finance byly přislíbeny 

ministerstvem obchodu. Podle plánu známého architekta ing. Karla Jarolímka z Dvora 

Králové vyrostla v létě 1941 na Kopanině zajímavá stavba. Délka nájezdové věţe měřila 

58 m, přechod měřil 23 m. Stůl můstku měřil 12 m. Celý nájezd měl délky 93 m. Stůl 

můstku byl o 22 m výš, široký byl 6 m, výška stolu byla 5,5 m.    Dopad byl  rozšířen ze 
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6 m na 15 m. Délka dopadu činila 85 m. Zeminy bylo přemístěno 4400 m
3
, a to převáţně 

ručně. Délka celého můstku činila  281 m. Zbudována byla 28 m vysoká věţ pro 

rozhodčí s prostorami pro tisk a rozhlas. Na stavbě můstku pracovali dobrovolně členové 

turnovského lyţařského odboru zdarma kaţdou neděli. Na rekonstruovaném můstku se 

skákalo v roce 1942. Závodů se zúčastnilo 90 skokanů, vítězem se stal M. Chlum z klubu 

Brouk a Babka  Praha skokem 72 m. Diváků se zúčastnilo 3000 a většinou přijeli na 

lyţích. Sněhu bylo mnoho, jak je vidět z průvodního snímku, byl slunný den, takţe 

všichni byli spokojeni. Byl to nezapomenutelný záţitek. 

Karel Louda st. 

 

Turnovská synagoga 

 

Na jaře 2009  bude slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná ţidovská synagoga 

synagogou v severních Čechách, která přečkala nacistickou okupaci.  Zároveň patří 

k nejstarším dochovaným stavebním 

památkám města Turnova. Svému 

účelu slouţila aţ do druhé světové 

války, která zdecimovala místní 

ţidovskou populaci. Její prostory byly 

od  50. let 20. století vyuţívány jako 

skladiště a tomuto účelu slouţila aţ do 

roku 2006, kdy byla zahájena celková 

rekonstrukce. Návštěvníci budou mít 

moţnost prohlédnout si interiér 

synagogy s restaurovanými výmalbami. 

Hlavní modlitební sál zdobí barevné 

arabesky z přelomu 19. a 20. století, 

kdy byl do budovy zaveden elektrický 

proud, kopie svícnů či desatero. 

Uprostřed modlitebního sálu se na zemi 

rýsují obrysy dávno zbořené bimy, 

místa, kde se předčítalo z tóry. Na 

čestném místě vedle svatostánku (aron 

ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky 

významných členů zdejší ţidovské 

obce. Ve vitríně po pravé straně 

svatostánku jsou vystaveny původní 

liturgické předměty. Zajímavostí turnovské synagogy je jiţ z venkovního prostoru vedoucí 

samostatné schodiště do oddělené části pro ţeny. Na dvorku synagogy se návštěvníci 

setkají s  kovovou sochou golema od turnovského kováře Davida Čermáka. Prohlídku 

synagogy je vhodné spojit s návštěvou ţidovského hřbitova v Turnově, kde se nalézá 570 

náhrobních kamenů, z nichţ dva nejstarší pocházejí z let 1649 a 1680. Areál je významný 

především barokními stélami z 18. století a několika secesními moderními pomníky. 

V původním domu hrobníka je umístěna stálá expozice. 

Informace poskytlo Městské informační středisko Turnov 
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Objevování ráje 

 

Jan Solovjev stále překvapuje neutuchající uměleckou invencí. Koneckonců u 

malířů je to obvyklé, ţe dokáţí i v seniorském věku udivovat tvůrčími 

schopnostmi.Tentokrát je to sličná kníţka Objevování ráje, kterou nedávno potěšil své 

přátele a známé. Jde o soubor 

básnických textů a kreseb věnovaných 

autorově celoţivotní lásce, Českému 

ráji. Širší veřejnost ví, ţe toto téma je 

umělcovou trvalou výtvarnou inspirací. 

Méně je ovšem známo, ţe Solovjev 

dokáţe tento vztah vyjádřit i slovesně. 

Je-li v podtitulu vyjádřeno, ţe jde o 

„malířovo vyznání lásky rodnému kraji -  

Českému ráji", při pročítání a prohlíţení 

této půvabné kvartové publikace si 

uvědomujeme, ţe Jan Solovjev je i 

básníkem rodného kraje. Jen někteří 

jsme to věděli i dříve z drobných 

samizdatových tisků. Tentokrát však jde 

o kompozičně ucelené a tiskařsky 

profesionální dílo, které je důstojnou 

ozdobou umělcova mnohotvárného 

celoţivotního úsilí a důleţitým 

příspěvkem k poznání jeho osobnosti. 

První část publikace je věnována zachycení čtyř ročních období v této milostiplné 

krajině, jak se jeví citlivé duši výtvarníka a básníka. Vedle emocionálního zanícení 

udivuje, s jakou místopisnou a botanickou znalostí dokáţe autor zachytit bezpočet detailů, 

které běţnému pozorovateli často unikají. Svědčí to o tvůrčí zaujatosti a poučenosti 

umělce, pro kterého je toto téma úhelným kamenem jeho tvůrčí činnosti. Z jednotlivých 

textů vyzařuje i Solovjevova intelektuální zkušenost a všestranné znalosti domácí i 

světové literatury. Kolika všedními, ale i poetickými výrazy dokáţe ozvláštnit citový 

proţitek. Nevyhýbá se ani neologismům (např. soubytí), coţ je dalším potvrzením jeho 

básnického talentu. 

Se stejnou opravdovostí je komponována i druhá část, v níţ výtvarně přibývá k 

rostlinným kreacím i ztvárnění oblíbených architektonických dominant Českého ráje. V 

textové části se v holdu rodnému kraji promítá spojení duchovna s oslavou zemité 

hmatatelné krásy, která se nejednou pozvedá do nadoblačných výšin. 

Objevování ráje je přínosné i tím, ţe v době plné obecné pokleslosti, krutosti a vulgarity je 

potvrzením trvale platných existenciálních jistot a milým pohlazením. Dík za to platí téţ 

spolutvůrcům výsledné kniţní podoby K. Zaplatílkovi, M. Mlejnkovi a J. Adamové. Lze jen 

litovat, ţe se nenašly veřejné prostředky na její vydání. V omezeném počtu lze tento mimořádný 

samizdat získat v turnovské Městské knihovně Antonína Marka a v Městském informačním 

středisku. 

PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc. 
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Vánoční troubení. 

 

Je tomu jiţ čtyřicetpět let. Tehdy připadla malá skupinka mladých turnovských 

horolezců (Karel Řehák a Olda Jandík) na myšlenku oslavit Štědrý den po svém. 

Byla tu jiţ tradice „Turnováků“ strojit do vánočního hávu břízku na vrcholu 

hruboskalského „Majáku“ a v druţné sešlosti zazpívat vánoční koledy kolem ní. To byla 

ale veskrze tradice turnovská. Naši milí 

hoši, většinou působící díky chatové 

základně v Příhrazích v tamních 

skalách „Na Muţském“ a s 

domovským oddílem Spartaku v 

Mnichově Hradišti, se díky troše 

hudebního nadání rozhodli realizovat 

podobnou myšlenku po svém. 

Základem byly ţesťové 

hudební nástroje, které vlastnili a které 

tak trochu zahálely. Skladby se 

nabízely samy. Co jiného ve Štědrý 

den neţ koledy. Kde? No, do 

Betlémských a Klokočských skal je 

blíţe neţ do Příhraz či na  Muţský. 

Slovo dalo slovo. Sraz několika přátel seznámených s nápadem byl  před desátou 

hodinou u starého kina. Odtud šla malá skupinka ke kasárnám, kde bydlel další spoluautor 

nápadu. Tady před domem Oldy došlo na první představení hudebního tria. Odtud se 

pokračovalo na Károvsko, kde byla druhá zastávka na křiţovatce v otevřené krajině, kde 

se zvuk trubek nesl daleko lépe do kraje. 

Cestou do Betlémských skal nebylo moţné vynechat tehdy nepatrnou osadu 

Záholice, kde bydlela řada známých, a nepotěšit je trochou vánoční nálady. Odměnou 

účinkujícím ale i ostatním souputníkům bylo vánoční cukroví od místních přátel, kteří se 

vyhrnuli před svá stavení, coţe je to za „hluk“ venku. Nechyběly ani pohárky pro zahřátí.  

Dále jiţ cesta pokračovala lesem neporušeným sněhem aţ na předsunutou skalní 

výspu na rohu v Betlémských skalách. Zde se troubilo počtvrté na pozdrav nestorovi 

turnovských horolezců Slávkovi Vorlovi, jehoţ chata leţí v protější stráni nad 

Betlémským mlýnem. Obvykle trávil Štědrý den spolu s blízkými právě zde. 

Sníh vrzal pod nohama, občas se snesl z korun borovic stříbřitý poprašek a malá 

skupinka pokračovala dál, aby v pravé poledne zahudla nad známými „Průchody“ nad 

návsí vesničky Klokočí. Zde si hudebníci dali jiţ opravdu záleţet a povzbuzeni 

předchozími štacemi rozvinuli ještě více svůj repertoár. A opět je po sestupu k hostinci 

vítali místní sladkostmi i nějakým tím ostřejším. „Troubení“ se samozřejmě ještě jednou 

opakovalo na návsi, neţ se účastníci odebrali do tepla místního hostince. 

Posilnění nějakým tím párečkem a pivínkem vyrazili na další cestu. Vedla přes 

louky do ţlíbku vedoucího do lesa směrem na Betlémský mlýn. V závěru vyšplhali k 

Slávkově chatě a popřáli k svátkům všem přítomným. Slávek míval později pro tuto 

opakovanou příleţitost na stromě zavěšenou „hruškovici“ a proslulý „Vorlův salát“, 

kterými neváhal příchozí počastovat. Po krátkém pobesedování u krbu vyrazili naši 

koledníci na cestu domů. 
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Za zatáčkou nad Betlémským mlýnem sestoupili k řece Jizeře a pokračovali kolem 

restaurace U Zrcadlové kozy, kde neopomněli rovněţ zatroubit před nastávajícím 

svátečním večerem. A pak jiţ domů ke 

svým. 

Následující rok se akce opakovala 

se stejným úspěchem a stejně tak tomu 

bylo i napřesrok. To si jiţ místní začínají 

zvykat na tuto milou připomínku 

vánočních svátků a naše milé trubače jiţ 

vítají. 

Tradice pokračuje, štědrovečerní 

vycházky se začínají zúčastňovat nejen 

turnovští, ale i mnichovohradištští druzi z 

oddílu a známí z Turnova i vzdálenějšího 

okolí. Srazy bývají většinou u 

turnovského kina a první zastávkou se 

stává Oldovo nové bydliště u kasáren. Od té doby se nejprve troubí zde. Od roku 1998 se 

dueto trubačů rozrůstá o další trubku Vratíka Balounka a pozoun dalšího Jandíka, Oldova 

synovce. Většinou vše probíhá v dokonalém sněhovém objetí Vánoc, i kdyţ v pozdějších 

letech na sníh poněkud skoupých.  

Účastníci ale pamatují i výjimečné obrovské návaly sněhu, kdy na ně ze stromů 

padaly chvílemi celé laviny bílého pápěří. A mráz býval občas taky krutý. Nátrubky 

musely do kapes a hodila se i trocha lihu do trumpety (té plechové). 

Bohuţel se taky stalo, ţe i do té druhé trumpety toho bylo výjimečně více a pak 

ovšem byl malér. Protoţe, pokud přišli domů pánové „svobodní“, které nikdo nečekal, tak 

mohli zbytek večera tiše odpočívat na gauči a nic se nedělo. Horší však bylo, kdyţ se 

musel Štědrý den v rodině nastávající manţelky odloţit nazítří, protoţe hlavní aktér se 

odebral se spacím pytlem bivakovat na balkon po vzoru legendárního mnichovského 

horolezce Georga Winklera. I poţár záclon od strţeného svíčkami zářícího stromečku prý 

bylo nutno uhasit hned v zárodku. Naštěstí tyto varovné momenty zůstaly pevně v myslích 

účastníků a kaţdý se s nimi musel do budoucna vyrovnat.  

Bohuţel tradice vybrala tento výjimečný den a nelze od ní slevit.  

Jeden z autorů zakládající myšlenky chyběl jen jedinkrát, a to jen pro nemoc, a je 

mu nutno poděkovat za pěkný záţitek, o který se jiţ po léta podílejí i další, často jen auty 

přijedší na náves pod „Průchody“.  

Jestlipak někdy někdo převezme tuto štafetu dál. Kamarádi z Mnichova Hradiště 

jiţ dnes mají  svou štědrovečerní  sešlost   ve skalách     nedaleko  Drábských   světniček. 

V Turnově se opakovaně vyskytli i mladší hudebníci, ale není to ještě ustálené. Svou roli 

sehrává přeci jen ustálená parta. Uţ však není chatička u Jardy Ţidů na kraji Klokočí, uţ 

taky odešel do věčných lovišť Slávek Vorel. Ani uţ s námi nechodí Vašek Eybl, rodák 

z Vimperka, kterému přirostl Turnov k srdci, kdyţ bydlel na privátě u Kmošťáků za 

kinem. 

 

Vyprávění p. Karla Řeháka, strůjce tohoto povyražení, i  vlastní zkušenosti 

 se snažil popsat Ivan V. 
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Zpráva o činnosti spolku za druhé pololetí 2008 

 
 K zajímavé akci vybídl výbor spolku své členy na 25. červen. Přes 20 účastníků 

splulo na raftech Jizeru z Malé Skály k Zrcadlové koze. Všichni si pochvalovali krásné 

odpoledne zakončené přátelským posezením u ohně s opečenými buřty. 

 V letních měsících byla činnost 

výboru zaměřena jako kaţdým rokem 

na přípravu a organizaci koncertů 

v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. 

Bylo o nich psáno v regionálním tisku, 

a zde můţeme pouze konstatovat, ţe i 

letošní rok byl úspěšný. Nutno však  

poznamenat, ţe s pořádáním koncertů 

má výbor stále větší starosti. I při velmi 

skromných finančních poţadavcích účinkujících 

náklady stoupají a konání koncertů závisí do značné 

míry na sponzorských darech. Těch se v letošním roce 

sešlo bohudíky tolik, ţe to vzbuzuje i naději 

pokračovat v této akci i v příštím roce. 

  

 

 

 

 

 

Na podzimním autobusovém výletu za 

poznáním jsme byli uţ 6. září. Byla vybrána opět 

zajímavá trasa s přitaţlivými místy: Chrudim, 

město proslulé historií, Slatiňany s muzeem koní, 

známý skanzen na Veselém Kopci u Hlinska 

v Čechách, který nabídl pohled na ţivot vesnice od 18. do poloviny 20. století. Poslední 

zastávkou byly Leţáky, kde kromě 

samotného pietního místa upoutal účastníky 

i film, připomínající tragické období našich 

dějin. 
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Někteří členové se připojují k poznávacím 

cestám připraveným Pekařovou společností. Trasa 

12. září směřovala tentokrát do Kutné Hory. 

Účastníci vţdy obdivují připravenost průvodců, 

které společnost získá z řad místních zanícených 

znalců. Silný dojem zanechal i vzorně opravený 

kostel z 12. století v obci Jakub u Kutné Hory. 

  

26. září se 

zdařila prohlídka 

příhraničních německých měst Jonsdorf, kde naši členové 

obdivovali „Motýlí dům“, a lázně Oybin, kde absolvovali 

náročný výstup na rozlehlý hrad s mnoha zajímavostmi a 

prohlédli si i unikátní dřevěný kostel. Záţitkem byla i jízda 

úzkokolejným vlakem taţeným parní lokomotivou. 

  

Výbor uspořádal i dvě 

vycházky do blízkého okolí. Na 

Ještěd se 11. října vydalo po  

předpovědi nejistého počasí jen 

velmi málo členů, které téměř po celé cestě do Jeřmanic 

čekala hustá mlha. 

 

 7. listopadu se 

početná skupina členů 

vydala k Boţí vodě. Odpolední vycházka byla zakončena 

v sokolovně srdečnou besedou se starostkou paní Hanou 

Maierovou, která informovala o současném dění 

v Turnově. 

 

  

10. listopadu jsme se sešli v budově 

CHKO na besedě se senátorem panem 

Jaromírem Jermářem, který přiblíţil 

přítomným činnost senátu a upřímně 

pohovořil i o současném stavu politického 

ovzduší v naší zemi. 

  

 

K dalšímu zajímavému setkání jsme 

se vypravili 22. listopadu do hostince U 

Jilmu v Příšovicích. O archeologických 

výzkumech v obci nám zasvěceně pohovořil 

jejich odborný vedoucí pan Petr Brestovanský z libereckého muzea. Seznámil přítomné se 

současným stavem i dalšími plány výzkumu na této rozsáhlé lokalitě, kterou představil 



Časopis Náš Turnov č. 37 – prosinec 2008, strana 
 

15 

jako nesmírně významnou pro poznání 

vývoje mladší doby kamenné v celé střední 

Evropě a která by si zaslouţila být více 

vyuţita i z hlediska šíření poznání o 

minulosti Českého ráje. Konstatoval 

s lítostí skutečnost, ţe význam objevů 

nebyl dostatečně pochopen stavebníky ani 

příslušnými institucemi. Velká část nálezů 

musela být pouze popsána a 

vyfotografována, u dalších se rozhodne, 

zdali bude moţné je vystavit na místě ve 

specializovaném muzeu. Účastníky 

překvapila úroveň nalezených předmětů, hlavně keramických, které archeolog na ukázku 

přivezl a které si mohli ohmatat. 

 V říjnu jsme s okolními 

sdruţeními s podobným zaměřením 

činnosti sondovali moţnost uspořádat 

společné setkání. Myšlenka byla přijata 

příznivě a 2. prosince  se do saloonu 

U Supa dostavili zástupci spolků 

z překvapivě širokého okolí – z Jičína, 

Lomnice n. Popelkou, Sobotky, 

Hodkovic n. Mohelkou, Mnichova 

Hradiště, Tatobit, Rovenska p. Troskami, 

Světlé p. Ještědem. Účastníci se vzájemně informovali o své činnosti, která je ve svém 

souhrnu kvalitní. Dohodli, ţe bude vhodné 

zajistit vzájemnou informovanost o 

připravovaných akcích a přispět k rozšíření 

jejich propagace v tisku a na stránkách 

internetu. 

 Na měsíc prosinec připravil výbor ještě 

další akce. 6. prosince zájezd vlakem do 

předvánočních Dráţďan, 12. prosince přátelské 

setkání při dechovce Turnovanka v sále hotelu 

Karel IV.  Tradiční rozšířené výjezdní 

zasedání je připraveno na 19. prosince v hotelu 

Sport na Frýdštejně. O průběhu těchto akcí 

budete informováni v příštím čísle časopisu. 

 4. června nás pánové František Bursa a 

Otta Jarolímek seznámili v sále Ţluté ponorky 

s 50letou historií vodáckého oddílu. 

 Členy SRPT nacházíme často na 

kulturních akcích, někteří členové výboru 

působí v městských komisích. Spolek vysílá 

svého člena i na „Vítání občánků“, na konci 

školního roku zástupci spolku opět odměnili 
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knihami nejúspěšnější ţáky 9. tříd základních škol – tento počin se stává uţ tradicí. 

 V těchto dnech se činnost výboru soustřeďuje hlavně na přípravu výroční schůze. 

Informace o místu a datu konání naleznete na 18. stránce, nejaktuálnější údaje pak ve 

spolkových vývěskách. 

Výbor 
Informace z pražské pobočky  Spolku rodáků a přátel Turnova. 

 

        Rodáci a přátelé Turnova v Praze, kteří v současné době organizačně  tvoří pobočku 

turnovského spolku rodáků, mají ke konci roku 2008 96 členů. Početní stav členské 

základny se v poslední dekádě udrţuje zhruba ve stejné výši. Není to mnoho, bývaly časy, 

zejména za II. světové války a první léta po válce, kdy bylo ve spolku v Praze registrováno 

více neţ 400 členů a jejich valná hromada zaplnila velký sál v Radiopaláci na 

Vinohradech. Podle doloţených informací to byl rok 1902, který se dá povaţovat za 

začátek organizovaného sdruţování Turnováků v hlavním městě. Ano, je to tedy jiţ více 

neţ stoletá historie.  

        Od té doby však uplynulo mnoho vody, došlo k převratným hospodářským, 

organizačním i sociálním změnám, změnila se celá atmosféra společenského a spolkového 

ţivota v našem státě. Kdyţ se Turnováci organizovaně scházeli nejprve kolem Josefa 

Pekaře a později pod patronací Josefa Šimáka, byli to mladíci v nejlepších letech ve 

věkových kategoriích 30 aţ 50 let. Členové spolku byli lidé z vedoucích hospodářských 

postů ve státní správě, finančních institucí, studenti, kantoři a vysokoškolští pedagogové, 

známí umělci a majitelé prosperujících ţivností. V takovémto personálním sloţení měl 

pochopitelně spolek značný společenský vliv a mohl dokonce plnit i humanitární úkoly. 

Byly posílány finanční příspěvky na Šlechtův stůl pravdy do Turnova, na tiskové  vydání 

Šimákových Příběhů Turnova, ve vlastní reţii spolku se vybudovala nákladná busta 

buditele Marka na Slavíně atd. 

        V současné době  průměrný věk praţského Spolku rodáků a přátel Turnova je 77 

roků. Členů starších 80 let máme celých 30 %. Nejstarší naše členka má jiţ 98 let. Ač to 

nezní velice povzbudivě, jsou turnovští rodáci v podstatě  spolkem důchodců v jiţ 

pokročilém věku. Analogická  situace je i v jiných rodáckých spolcích v Praze. Zřejmě to 

jiţ přináší doba a tak se zdá, ţe  čas výrazné rodácké aktivity v hlavním městě je jiţ 

minulostí.  

         Avšak i za této situace praţský Spolek rodáků a přátel Turnova ţije a plní svoje 

úkoly adekvátně současné civilizační úrovni doby. Pořádá členská shromáţdění formou 

besedy s konkrétně zaměřeným tématem v průměru 3krát ročně s účasti mezi 30 aţ 40 

členy. Témata besed mají vţdy vztah k Turnovu nebo Českému ráji a u přítomných se 

setkávají s dobrým ohlasem.  V posledních dvou letech proběhly přednášky a besedy 

s ředitelkou MČR v Turnově PhDr. Vladimírou  Jakouběovou o lidové architektuře 

v Českém ráji, s rodákem z Hnanic medailérem a akad. sochařem Ladislavem  Kozákem, s 

malířem  Pavlem Poličanským, PhDr. Miroslavem Coganem o práci našeho slavného 

krajana prof. Drahoňovského, bylo provedeno vlastivědné pásmo v reţii prof. Vlastislava 

Hnízda o vztahu  Jaroslava Seiferta  k Českému ráji, beseda s předsedou Spolku Dědina 

z Tatobit Petrem Peškem a také beseda se známým turnovským šperkařem Jiřím Urbanem 

o práci na replice říšské koruny císařů Svaté říše římské, členové Spolku se seznámili 

s pracemi mladé turnovské výtvarnice a členky Spolku výtvarných umělců Mánes 

Markétkou Urbanovou. V této činnosti z dlouhodobého pohledu významně napomáhá 
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turnovským rodákům v Praze Muzeum Českého ráje.  

        Výbor praţské pobočky se snaţí také aktivizovat své členy při akcích Turnováků 

v Praze , jako byla výstava fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka v Senátu ČR, výstava akad. 

Malířky Jaroslavy Solovjevové nebo vystoupení turnovských ochotníků v Činoherním 

klubu v Praze.  

         Spolek rodáků má v práci svoje problémy, které jsou permanentně na programu 

řešení. Mladší členové zájem pracovat ve výboru mají mizivý a spolek se také   

v souvislosti s rostoucími náklady na poštovné a pronájem místností neustále potýká 

s finančními těţkostmi. Výbor spolku je  však  přesvědčen, ţe svojí, byť i  ve srovnání 

s minulostí poněkud menší aktivitou, přispívá aspoň trochu k udrţení sounáleţitosti rodáků 

a přátel Turnova s městem a Českým rájem, kde většina členů proţívala svoje dětství, 

získávala první vědomosti  a také někdy proţívala i první lásky.  

 

Drahoš Machaň 
 
 

 
 
 

 
 

 
ČLENY SRPT ZVEME 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

HOTEL KAREL IV. 
 

sobota 24. ledna 2009 od 14:00 hodin 

 
Restaurace bude otevřena od 12:00 hodin, 

možnost občerstvení 
 

Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 
které činí 100,- Kč 

 
Schůze bude volit výbor spolku na další dva roky 

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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Výbor SRPT vám všem přeje hezké  

a ničím nerušené Vánoce  

a hodně zdraví a pohody 

 v roce 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Váţení přátelé, 

Obracíme se na vás s výzvou. Rádi bychom zlepšili informovanost členů spolku o 

akcích, které pořádáme. Ne kaţdý z vás se dostane k vývěsním skřínkám spolku, které 

máme na třech místech v Turnově a kde o veškerém dění informujeme. Mnozí z vás ale 

mají internet a disponují mailovou adresou. Pokud nám svou adresu sdělíte, můţeme vás 

rychle informovat o pořádaných akcích. Chcete-li, sdělte nám svou  e-mailovou adresu. 

Ujišťujeme, ţe vaše adresa nebude vyuţita ke komerčním účelům, či jinak zneuţita. 

Informace o dění ve spolku najdete i na internetových stránkách města Turnova, kde 

jsou i všechna čísla časopisu Náš Turnov. 

Adresu zašlete na   i.vesely@worldonline.cz 

 Děkujeme  

 
 

mailto:i.vesely@worldonline.cz
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