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Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách města Turnova  

na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel Turnova. 

 

 

Aktuální informace o akcích spolku najdete také ve vývěsních skříňkách spolku v ulici  

5. května, v sídlišti u nádraţí a v ulici U Tří svatých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto na obálce: 

 Hrad Rotštejn v Českém ráji (JD) 

 Kalvárie v blízkosti Valdštejna (JD) 

 

   Fotografie v časopise pořídili: 

Ivan Veselý 

Jaroslav Hajfler 

Jaromír Ducháč 

 

 

 

 

 

http://www.turnov.cz/organizace
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Domova kráso… 

 

Sama ani dobře nevím, proč na svého otce, Pravoslava Svobodu, vzpomínám 

zvláště na jaře. Vzpomínka je to vţdy intenzivní, i kdyţ například letos v dubnu uplynulo 

od jeho úmrtí uţ třiadvacet let. Snad je to vţdy tím rozkvetlým Českým rájem, který tolik 

miloval a jehoţ obrazem se utěšoval i v těch nejtěţších chvílích svého ţivota. Za svých 

devadesát let jich zaţil opravdu mnoho a překonával je jen díky silné vůli a nezklamné 

víře v pozdější lepší časy. 

Narodil se roku 1896 v Bílé na 

Českodubsku, v roce 1915 byl prvním 

maturantem na reálce v Turnově a téhoţ roku 

nastoupil vojenskou sluţbu. Více neţ pět let 

strávil v první světové válce. Zaţil zajetí, 

vstoupil do českých legií v Rusku, bojoval na 

Urale, kde byl na Štědrý den roku 1918 raněn. 

Proţil úmornou cestu lodí z Vladivostoku 

kolem Asie, kde ho oční infekce málem 

připravila o zrak, a domů  se vrátil 21. června 

1920, v době, kdy jeho rodiče uţ neţili. Za 

těţkých sociálních podmínek začal studovat na 

Filozofické a přírodovědné fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Byl odkázán sám na sebe, 

takţe byl nucen dávat kondice, aby se uţivil. 

V roce 1923 ho však sociální poměry donutily 

studium přerušit a nastoupit do zaměstnání. 

Stal se učitelem v Načeradci pod Blaníkem, o 

rok později se oţenil a poţádal o přeloţení na 

Turnovsko. Získal místo na obecné škole 

v Petrašovicích, po roce se dostal do Turnova. 

Zde se ihned zapojil do kulturní a společenské 

činnosti – jen pro zajímavost podotýkám, ţe otec byl i výborným šachistou. Byl tehdy 

jednatelem Okresní osvětové rady i Svazu národního obrození, předsedou Učitelské 

jednoty a od roku 1931 téţ členem městské rady. V letech 1932 aţ 1938 byl předsedou 

okresní organizace Čs. strany národně socialistické a v roce 1935 kandidoval do 

poslanecké sněmovny. Bylo tedy pochopitelné, ţe hned po 15. březnu 1939 se stal pro 

německé okupanty nebezpečným a proto byl 1. září téhoţ roku gestapem zatčen přímo ve 

škole. Vzpomínám si, ţe jsem mu šla s matkou a bratrem zamávat na turnovské náměstí, 

kde jej spolu s dalšími představiteli turnovského veřejného ţivota doslova „nakládali“ na 

korby nákladních aut. Společně s ostatními byl odvezen do Ţitavy a poté do 

koncentračního tábora Buchenwald. Na dobu pěti a půl roku ho čekal těţký ţivot 

politického vězně, bez naděje na návrat. Pracoval na úpravě svahu čisticí stanice, na stavbě 

silnic vedoucích z tábora do Výmaru, v krejčovské dílně a konečně, za snesitelnějších 

podmínek, v kanceláři stavební správy. Za přísného dozoru tak jezdil vyměřovat terén za 

táborem a tam byl také při leteckém náletu váţně zraněn.  

Situace v táboře se pro české vězně zhoršila po atentátu na říšského protektora 

Reinharda Heydricha. I mé matce v Turnově byl zastaven veškerý plat a mně i bratrovi tak 
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bylo znemoţněno studium. V této těţké době jsme kaţdý měsíc nacházeli v poštovní 

schránce částku peněz, která nám stačila pro přeţití. Teprve po válce jsme se dozvěděli, ţe 

peníze tajně zajišťovali členové Sokola ze svých prostředků.  

Otec se šťastně vrátil 20. května 1945 do Turnova, bohuţel s podlomeným zdravím. 

Ale i přesto se uţ 30. září t. r. stal referentem tehdejšího ONV a o rok později (30. června 

1946) předsedou Okresního národního výboru v Turnově - v té době mu uţ bylo padesát 

let. Kromě těchto funkcí jezdil po městech a vesnicích s přednáškami „Buchenwald - hora 

smrti“. 

Můj otec byl člověk přímý. Nelekal se překáţek a svůj názor dokázal obhájit a 

většinou i prosadit. To však vadilo tehdejším komunistickým mocipánům a tak byl po 

únoru 1948 odsouzen jako nepřítel pracujícího lidu a uvězněn v turnovské věznici. 

Nejprve měl za úkol uklízet chodníky mimo věznici. Jakmile ho však kolemjdoucí poznali, 

začali mu nosit jídlo a cigarety. Brány věznice se pro něho tedy znovu zavřely. Po čtyřech 

měsících byl propuštěn, avšak jako učitel musel opustit město i celý tehdejší Liberecký 

kraj. Byla mu určena škola v Litoměřicích a poté v Ţalhosticích. Ironií osudu bylo to, ţe 

téţ učil v kasárnách ruštinu.  

Bystré oko StB nad ním však stále bdělo. Aţ teprve v roce 1954 se mu podařilo 

dostat se do školy v Liberci, kde působil čtyři roky aţ do důchodu. Ale ani jako důchodce, 

pracující od rána do večera na zahrádce, nezbavil se dohledu turnovských komunistů. 

Protoţe byl dobře informován o politické situaci u nás i ve světě, byl vítaným řečníkem 

v kaţdém spolku, v kaţdé společnosti. Proto byl postupně vyloučen ze všech organizací, 

včetně Svazu zahrádkářů. 

Otec při tom všem neztrácel optimismus a dovedl se radovat z drobných věcí 

všedních dnů: „Co je to štěstí ? Nad potokem stát a štěstí v ničem nehledat…“ V hloubi 

duše byl totiţ romantik. Miloval poezii a jeho oblíbeným básníkem byl Otakar Březina. 

Sám si psal „do šuplíku“ vlastní verše, které jsem v jeho psacím stole našla aţ po jeho 

smrti. Dovolím si proto zakončit svoji májovou vzpomínku na něj básní napsanou  

1. listopadu 1944 v Buchenwaldu. Chtěla bych jen připomenout, ţe byla napsána pod tíhou 

myšlenek člověka, který věděl, ţe jeho spis je označen poznámkou: „Návrat neţádoucí !“   

 

                                                                                           Tamara Kobosilová (Svobodová) 
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Domova kráso 

 

                                      Domova kráso v šachovnicích polí 

                                      s tajemstvím lesů v mlze zešeřené 

                                      zář Slunce na horách a stíny po údolí 

                                      v zbořených hradech věky uzamčené 

 

                                      Tam praděd rodu kořeny vryl v půdu 

                                      by v dětech rostl ještě dlouhé časy 

                                      co na tom záleţí, zda zahynu či zbudu 

                                      nad suchým stéblem vzrostou nové klasy 

 

                                       Kdy přijde básník, by vyzpíval vší slávu 

                                       půvab a soulad kraje pod Troskami 

                                       kde hrdý Ještěd v mraky zvedá hlavu 

                                       a vůně jetelů kde táhne nad vískami 

 

                                       Kozákov v porfyru kde chrání ametysty 

                                       kde jaspis, granát tvární pilné ruce 

                                       v Radostné potok – lásky pramen čistý 

                                       léčivou silou v břehy bije prudce 

 

                                       Půlměsíc Humprechtu a Kosti pevné stěny 

                                       Rohozec, Sychrov, Valdštejn s Hlavaticí 

                                       Klokočské skály s pískem bílé pěny 

                                       a Frýdštejn s pobořenou věţe svící 

 

                                       Valečov odboj zapomněl i klání 

                                       vrch Muţský přikrčil se nad Příhrazy 

                                       kaple se modlí na vyskeřské stráni 

                                       a sochy svatých do skal vryly mrazy 

 

                                       Kolikrát stál jsem pod Betlémským mlýnem 

                                       javory ţloutly nad zpěněnou řekou 

                                       stůl oblohy byl polit ohně vínem 

                                       domov mě hladil matky rukou měkkou 

 

                                       Zda projdu údolím tím sladkým pod Zbirohem 

                                       kdyţ třešně v květech ke svatbě se strojí ? 

                                       Jizero sestro rád bych ti dal sbohem 

                                       neţ osudu kruh se zavře v hvězdném roji 

   

                                       Domove kráso v šachovnicích polí 

                                       loď snění často pluje zlatým mořem klasů 

                                       vzpomínka na tebe – proč tolik bolí ? 

                                       Ač lichá konec je, snad sudá dá mi spásu 

Buchenwald 1. 11. 1944   
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Judo je v Turnově uţ 50 let 

 

  Chtít po někom, komu se chýlí osmdesátka, aby si vzpomněl na to, co bylo před 50 

lety, je trochu riskantní. Přesto vyhovuji ţádosti přátel a pokusím se zjistit, jak to vlastně 

bylo, kdyţ jsem tenkrát u toho byl. Abych nezapomněl, uvádím si do záhlaví, ţe mám 

sepsat cosi jako vzpomínky k 50. výročí zaloţení juda v Turnově. 

  Bylo to asi tak, ţe jsem se v roce 1959 přestěhoval z Vyskře, kde jsem jako náčelník 

Sokola po svém návratu z vojny obnovil jeho 

činnost, do Turnova. Na finančním odboru 

bývalého ONV Turnov, kde jsem tenkrát pracoval, 

jsem otevřel nějaké noviny, snad Pojizerské listy, a 

tam byla zmínka, ţe  Štěpán Bouda, mistr 

republiky v judo a účastník tří mistrovství Evropy, 

na nichţ vybojoval i bronzovou medaili, se chystá 

zaloţit oddíl judo v Turnově.   Bylo tu i 

uvedeno, ţe se bude dvakrát týdně trénovat v 

sokolovně. Tou dobou jsem byl cvičitelem 

základní tělesné výchovy v turnovském Sokole a 

tak jsem říkal, ţe judo by byl k tomu vhodný 

doplněk. Vytáhnul jsem starou příručku o judo, 

kterou jsem měl uţ dlouho doma, a vypravil se v příslušnou dobu s bráchou do sokolovny 

na tréninkovou hodinu. Uvítal nás menší usměvavý sympaťák s rameny a horní polovinou 

těla typu bedna. To byl Štěpán.  

Tím to začlo. Z prvních účastníků si kromě sebe a bráchy Josefa pamatuji Jardu 

Horáka, Tondu Bartoše, Jirku Ţlaba, bratry Nejedlovy (tak zvané Lišáky), Jardu Marka a 

omluvte mou paměť vy ostatní, na koho si uţ nevzpomínám. Já uţ jsem svoje záznamy 

oddílu před lety odevzdal, takţe nevím. Zkusím ale pátrat dále. 

Náš oddíl neměl na začátku u jednoty nijak růţově ustláno, byli jsme coby neznámý 

sport na okraji, cvičili jsme ze začátku na jevišti na několika ţíněnkách mezi odstavenými 

bradly, atd. Později se nám povedlo získat malý sál, kde se to přece jen zlepšilo, díky 

neutuchající snaze Štěpána, kterému jsme pomáhali já jako předseda oddílu, Jarda Horák 

jako tajemník a ostatní tam, kde to bylo zapotřebí. Získávali jsme u jednoty, kde jsem byl i 

členem výboru, lepší pozici, dostal jsem se i do okresního výboru tělovýchovy, získávali 

jsme podporu díky dobrým sportovním výsledkům. Hned druhý rok jsme uspořádali 

krajské přebory jednotlivců v judo, coţ byla pro turnovskou sportovní veřejnost událost. 

Do té doby se nás mnozí ptali, jak se to judo vlastně hraje. Spolupracovali jsme s TJ judo 

Jičín díky jejich předsedovi Pepovi Letošníkovi. Pochopením atletů jsme si mohli na jejich 

atletickém stadionu i vybudovat letní tréninkové cvičiště na pilinovém "tatami" potaţeném 

plachtou. Pracoval jsem tou dobou i v Krajské komisi judo v Hradci Králové, kam jsem 

jednou měsíčně jezdil referovat o naší činnosti a kde jsme měli jako oddíl plnou podporu.  

Dostali jsme od krajské komise posléze regulérní ţíněnky tatami s plachtou, coţ byla pro 

nás velká vzpruha a ocenění naší činnosti. 

Postupně přicházeli další a další zájemci, oddíl se rozrůstal,  vědělo se o nás i v 

Praze, neboť hlavně naši dorostenci měli  výborné výsledky. Oddíl se ze začátku 

zaměřoval hlavně na činnost s mládeţí. Pak jsme zaloţili ještě oddíl děvčat, která jsem 

trénoval ze začátku v kurzu sebeobrany,  Štěpán trénoval dorostence a muţe s mou 
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pomocí.  

Velice brzy se zapojili Jarda Kozák, který po mně později převzal funkci předsedy, 

kdyţ jsem v oddíle skončil, a Pavel Suchomel, který převzal trénink děvčat a ţen a dovedl 

je několikrát k titulu mistryň republiky. Jména jako Alena Drahoňovská, Míla Bernatová, 

Jitka Bartošová a další patřila ke špičkám ţenského judo u nás.  Přišli excelentní technik 

judo Petr Bartoš, Jirka Vele, který byl členem ústředního výboru judo, Franta Černík, Jirka 

Vydra, Petr Plašil, starající se o administrativní chod oddílu,  Mlejnek a další, nemohu je 

zde všechny uvádět. Pořádali jsme mistrovství republiky a Turnov se stal známým 

pojmem i v oblasti propagace juda.    

Vyuţili jsme známostí, a tak se nám podařilo dostat se pomocí francouzského 

kulturního atašé  v roce 1984 poprvé do Francie, coţ byl nezapomenutelný záţitek, i kdyţ 

jsme měli na cestě nečekané potíţe, neboť náš autobus občas trucoval. Na oplátku jsme 

uvítali francouzské judisty u nás, navázali styky s judisty Gwardie Wroclaw, byli u nich a 

oni u nás, měli jsme i styky s německými judisty a mnohými dalšími. 

Pak nastal i můj čas, sloţil jsem funkci, nastoupili další  a díky jejich úsilí a 

nezměrně obětavé práci s mládeţí se oddíl dostal na nynější vysokou úroveň s počtem 

několika set členů. Mohl potvrdit svou úspěšnou činnost na příklad v roce 2008 tím, ţe 

uspořádal jako vůbec první oddíl v republice mistrovství republiky v katách. Potěšilo mě 

velice, kdyţ mi při té příleţitosti  ústřední trenér judo Michal Vachún řekl, ţe turnovský 

oddíl měl vţdy velmi dobrou pověst. Lituji jenom, ţe se toho nedoţili Jarda Křepelka a 

obětavý Pavel Suchomel, jejichţ práce pro oddíl byla nenahraditelná, a bohuţel ani Štěpán 

Bouda, jeden z mých nejlepších kamarádů.. 

Prosím, berte tohle povídání jako nepřesné vzpomínání šedivého, plešatého, 

brejlatého, vousatého starce, který se také kdysi uměl postavit na tatami a uklonit se 

soupeři na protější straně. 

                                                                       Jiří Čihulka 

 

150 let Pardubicko-liberecké dráhy 
 

O prvním prodlouţeném 

květnovém víkendu proudily na 

turnovské nádraţí stovky lidí. 

Především pánové, ale i celé rodiny 

s dětmi. Na 1. května totiţ připadlo 

150. výročí otevření Jiho–

severoněmecké spojovací dráhy, 

známé spíše pod názvem 

Pardubicko–liberecká dráha. Trať 

dlouhá přes 160 kilometrů měla 

zajistit rychlou cestu z Německa 

přes Čechy do Vídně. Stavba 

probíhala na celé trase a pracovalo 

na ní 17 000 dělníků. Vedle našich 

dělníků pracovali i italští, kteří budovali především 635 metrů dlouhý sychrovský tunel. 

K zajímavostem stavby patří i známý sychrovský viadukt, vysoký 30 metrů, a na řadě míst 

i galerie, chránící vlaky před kameny, padajícími z vysokých skal  podél trati. Tyto galerie 
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jsou vidět v nejnáročnějším úseku trati mezi Semilami a Ţelezným Brodem, kde trať vede 

hlubokou soutěskou. Charakter trati odpovídá stále době vzniku a neumoţňuje vyšší 

cestovní rychlost. Také je doposud pouze jednokolejná. 

Mladší generace jiţ nepamatuje parní lokomotivy, a proto veřejnost uvítala 

iniciativu Občanského sdruţení Společnosti ţelezniční výtopny Jaroměř a Klubu přátel 

ţeleznic Českého ráje, které připravily k výročí ţeleznice řadu akcí. Jiţ 26. dubna proběhl 

křest poštovní známky a dopisnice k 150 letům Pardubicko-liberecké trati za přítomnosti 

autora Jiřího Boudy. V pátek 1. května 

pak v prostorách turnovského nádraţí 

bylo moţno shlédnout výstavu 

dokumentů věnovaných stavbě trati a 

její historii. Návštěvníci viděli 

mnoţství výkresů, fotografií a 

zajímavých písemností. Bylo moţné 

koupit i publikace o ţeleznici a 

pamětní razítka. Na první koleji byla 

v ţelezničním vagonu výstava 

ţelezničních jízdenek a zařízení pro 

jejich vydávání. Před nádraţní 

budovou stály renovované ţelezniční 

nákladní vozy, které zaujaly především 

děti, které je prohlíţely snad ze všech 

stran. Za krásného slunečného počasí 

všichni účastníci netrpělivě vyhlíţeli 

příjezd parních vlaků. Byl očekáván 

příjezd vlaku taţeného parní 

lokomotivou řady 310, známým 

„Kafemlejnkem“, který mnozí známe z 

jeho častých výjezdů z Turnova do 

Českého ráje. Čekalo se i na vlak a 

lokomotivu řady 423, který měl přijet 

z Jaroměře. Nejvíce však byl očekáván vlak taţený lokomotivou řady 475, která patří mezí 

nejkrásnější lokomotivy a ne nadarmo se jí říká „Šlechtična“. Po určitém zdrţení se po 

desáté hodině vlak objevil a majestátní stroj zastavil u nástupiště. Okamţitě se stal 

předmětem zájmu a obdivu, především překrásná lokomotiva. Po krátkém pobytu vlak 

pokračoval do Pardubic.  

O celou akci byl veliký zájem, historické vozy byly plné cestujících. Mnozí 

nelitovali čas a přijeli i z velké vzdálenosti. Největší záţitek měly děti, mnohé nic 

takového dosud neviděly. Pro všechny návštěvníky vyhrávala na nástupišti turnovská 

dechovka Turnovanka, která zpříjemnila čekání na příjezd vlaků. Další akce probíhaly i 

v jiných místech ţelezniční trati. V Liberci bylo vystaveno modelové kolejiště, v Jaroměři 

otevřeno muzeum Výtopna Jaroměř, v Horkách u Staré Paky výstava hasičské techniky. 

Prakticky kaţdé město, kterým trať vede, připravilo vzpomínkovou akci. Nezbývá neţ 

poděkovat organizátorům celé akce za nevšední záţitek. 

Jaromír Ducháč 
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Historie a současnost altánu v parku na Šetřilovsku 

 

Turnováci, kteří si oblíbili krásy šetřilovského parku do první půle roku 1994 si moţná 

všimli nebo nevšimli chátrajícího altánu nad doláneckým jezem. Sem chodila mladší 

generace a v romantickém prostředí zde proţívala záţitky mládí. Tomuto altánu nyní hrozí 

úplné zničení a dokonce můţe způsobit i zranění na veřejném prostranství. Dík, ţe se nic 

nestalo. Bylo by zajímavé, kdyby k něčemu došlo, jak by postupovala justice.  

Na jedné schůzi Spolku rodáků a přátel Turnova v září 1994 upozornil člen výboru 

Míla Douděra, pracovník bezpečnosti práce, na stav tohoto altánku a moţnosti úrazu. 

Přítomný člen výboru Míla Kopal ihned konal způsobem jemu vlastním a vyzval členy o 

pomoc při zbudování nové vyhlídky. Nejdříve navštívil vedení Plátkovy pily p. Františka 

Procházku a radil se s ním, zda by nebyla nějaká moţnost na výhodnější poskytnutí dřeva. 

Bylo mu doporučeno oslovit majitele pily a vysvětlit účel.  Spolumajitelka firmy jeho 

prosbě vyhověla a přislíbila i odvoz materiálu. Vedoucí pily p. F. Procházka potom navrhl, 

ţe pracovníci pily by  byli ochotni altán zhotovit na pile a v rozloţeném stavu odvézt do 

parku, kde by ho sestavili. Za tuto práci byla dohodnuta odměna 5 000.- Kč z pokladny 

spolku.  Částku jsem přijal od tehdejší pokladní spolku Mileny Stelzigové proti potvrzení a 

předal F. Procházkovi, který ji předal tesařům. 

Ve schůzi SRPT 20. 9. 94 Míla informoval, ţe altán je dokončen a navrhl jeho 

slavnostní otevření. Toho se zúčastnilo více jak 25 osob. Zároveň bylo navrţeno altánek 

pojmenovat 

„Vyhlídkou Míly 

Kopala“, který 

mezitím zemřel. Za 

tím účelem Zbyněk 

Suk zhotovil 

dřevěnou desku, která 

byla zavěšena do 

vnitřku vyhlídky. 

Město Turnov dle 

mých informací tato 

akce nestála
 

ani 

korunu. Firma SEKO 

později sponzorovala 

tuto výstavbu 5.000.- 

Kč - ještě jednou 

díky.  

Nyní bych přešel k pointě tohoto článku. Do střechy altánku poškozenou krytinou asi 3 

roky zatéká a tak nevšímavostí kompetentních orgánů správy majetku MÚ Turnova hrozí, 

ţe dojde znovu k devastaci této krásné vyhlídky. Jiţ 3 roky upozorňuje výbor SRPT na 

toto ničení nejvyšší představitele města Turnova. Dokonce byla nabídnuta pomoc SRPT, 

ţe po zakoupení krytiny členové spolku opravu provedou svými silami. Do dnešního dne 

ani tato nabídka nebyla vyuţita. 

Ptáme se, stihne altán stejný osud jako stihl krásné dolánecké koupaliště? 

  

Karel Louda st. 
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Co v kronice nebylo... 

 

Jiţ uplynul rok od oslav stoletého výročí otevření školy ve Skálově ulici, známé 

Turnovákům jako škola chlapecká nebo chlapajda. Chtěla bych doplnit bulletin vydaný k 

těmto dnům. Obsahoval výčet údajů, jako např. počet pionýrských oddílů, mnoţství 

sebraných odpadových surovin, léčivých bylin, úspěchy v soutěţích. Pravda, škola sklízela 

mnohé vavříny nejen sportovní, literární, výtvarné, ale také se často mohla pochlubit 

prvními místy v krajských olympiádách. Ty se konaly v tehdejším krajském městě v 

Hradci Králové. Děti, které bydlely v obcích pod Kozákovem, musely hodně brzy vstávat, 

aby se dostaly včas k vlaku, který často dojel se zpoţděním. Stávalo se, ţe jsme jiţ nestihli 

úvodní informaci. Byli jsme jakousi okrajovou oblastí kraje, a tak se začalo bez nás. Moc 

mi to tenkrát vadilo, protoţe to bylo pro děti ještě náročnější neţ pro ostatní. Tím větší 

byla radost, kdyţ nejednou získaly první místa. 

  Chlapecká škola však byla výjimečná především svou osobitou atmosférou. Naše 

společná setkávání o hlavní přestávce ještě ve 

staré sborovně byla velmi srdečná, ale také 

prospěšná. Tam se všechno vyřešilo. Nejen 

problémy související s výukou a chováním 

ţáků, ale i trable osobní a rodinné. Kdyţ 

nastalo „dusno" po nějakém nepříjemném 

hodnocení, někdy i slzy nechyběly. Potom 

zapůsobil kolega Václav Štrincl. Vzal kytaru a 

nepustil nás do   tříd dříve, neţ jsme si 

zazpívali „Hulána“. V učitelském sboru byla 

většina ţen. Chtěl, abychom se uklidnily, aby 

ţáci netrpěli našimi problémy a stresy. Vţdy 

dovedl s nadhledem zhodnotit události, které 

se nás nějak nepříjemně dotýkaly. Jakkoli 

působil dojmem psychicky silného člověka, 

konflikt s STB kvůli filatelii sám nezvládl. 

Byl odveden přímo ze školy a vyslýchán. Jak 

nám to bylo líto, ţe jsme nevěděli o jeho odhodlání všechno  skončit. Ještě dnes, kdyţ o 

Dušičkách obcházím hroby bývalých kolegů, si uvědomuji, jak málo stačilo, aby byl 

člověk v těch časech dohnán k tomu nejhoršímu. Ve škole  chyběl nejen jako kantor, ale   

také jako neúnavný organizátor různých sportovních akcí a také jako budovatel kluziště v 

parku proti škole. Ţáci jen přešli ulici a celou hodinu tělocviku bruslili. V noci Václav 

obětavě stříkal led, aby udrţel jeho kvalitu. 

Škola měla mimořádné vzájemné vztahy mezi vyučujícími, ale měla také většinu 

báječných dětí. Bez nich bychom nezvládli stavbu tělocvičny, stěhování poslucháren a 

kabinetů při celkové rekonstrukci školy, pochodová cvičení pěší i na lyţích, 

bezproblémové exkurze v různých chemických provozech, bezpečná chemická praktika, 

ukázněné mikroskopování během hodin biologie, školní výlety, lyţařské výcviky. Co 

všechno se zvládlo s ukázněnými dětmi! 

Při úpravě školní chalupy a stavbě cvičného vleku nad chalupou bylo mnoho problémů 

a starostí. Je třeba se zmínit alespoň o některých rodičích, kteří nám ochotně pomáhali, 

kdyţ bylo třeba. Nelze vzpomenout na všechny. Vyjmenuji alespoň některé tatínky ţáků: 
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pánové Lamač, Melichar, Janda, Mojsl, Hodík, Čepický, Musílek, Záliš a další. 

Osobností, která si také zaslouţí připomenout, je kolega Míla Kopal. Ten byl 

iniciátorem stavby tělocvičny a koupě školní chalupy. Přesvědčil tehdy ředitele Mejzra, 

aby se naše škola stala, spolu s gymnáziem, majitelem horské chalupy v Pasekách nad 

Jizerou. Cena byla výhodná, ale co práce a energie si vyţádala od kantorů i rodičů! Ale 

stálo to za to. Bezpočet lyţařských výcviků a školních výletů s levným ubytováním 

obohatil ţivot ţáků naší školy i gymnázia. Co energie a vnitřní síly musel Míla Kopal mít! 

Byl z politických důvodů jako člen Klubu angaţovaných nestraníků v době normalizace 

zbaven funkce ředitele 3. ZDŠ. Jeho iniciativou byl u školy postaven bazén. Byl přeloţen 

do naší školy jako učitel převáţně tělocviku. A tady opět plánoval, stavěl a budoval. 

I ředitel Alois Mejzr si zasluhuje připomenout. Byl velmi pracovitý, náročný, přísný, 

energický. Jako učitel češtiny byl zaměřen hlavně na pravopis. Má úctu nás všech, ţe v 

období největšího politického tlaku dokázal školu obhájit před orgány státní správy. Při 

projevech nespokojenosti vyšších orgánů byl znám svým výrokem „V mém baráku je 

pořádek.“ Svou nespokojenost nad nějakým třeba i politickým nedostatkem v učitelském 

sboru nám dal bez obalu najevo při úterních ranních schůzkách (námi zvaných „roráte"). 

Ale mimo školu byl naší záštitou. 

Další osobností byl Karel Knop. Ve funkci zástupce ředitele působil jako člověk s 

lidským přístupem a pochopením. Nezapomenu, jak mi nabídl po pohřbu manţela po 

tatranské tragedii, ţe mohu zůstat doma tak dlouho, jak budu potřebovat. Vyuţila jsem to 

jen tři dny, protoţe mi doma samotné bylo hůř, ale ten pocit sounáleţitosti mi tenkrát 

velmi pomohl. Pracovala jsem krátký čas na poloviční úvazek, coţ bylo tehdy neobvyklé. 

Karel Knop se i tehdy zachoval lidsky a velkoryse. Upravil mi rozvrh tak, aby mi 

vyhovoval. Měla jsem moţnost po krátké době oplatit tím, ţe jsem po dvanáctileté pauze 

bez výuky chemie převzala celý úvazek po Luďkovi Šenfeldovi, který odešel na 

gymnázium. Při úpravě sbírek mi ochotně pomáhali Joţka Rytíř a Václav Štrincl v 

hodinách pracovního vyučování i ve svém volném čase. 

V tradici pracovitých, rozumných a lidských ředitelů pokračovali Zdena Malá, Zdeněk 

Měkyna, Věra Machová a Joţka Rytíř. 

Těţko je moţné v tak vymezeném prostoru uvádět další projevy vzájemných vztahů 

mezi kantory této školy. Byly prostě mimořádné. Tak se o nich vyjádřila i paní učitelka 

Broţová, která tady nějaký čas působila jako důchodkyně při výuce němčiny. Říkala, 

abychom si váţili toho, co na této škole proţíváme, ţe je to vzácný jev. 

Báječné vztahy se projevovaly i ve chvílích volna nebo při oslavách konce školního 

roku, které se tradičně konaly na Valdštejně. Cesty domů za ranního kuropění měly své 

kouzlo, i kdyţ lesní cesta dolů byla náročná. A tu se často projevil Václav Štrinci jako muţ 

galantní a romantický. Zdolal asi několik plotů zahrad, moţná i šlechtitelské stanice, aby 

svým kolegyním udělal radost květy orosenými ranní rosou . 

Jsem si vědoma toho, ţe nemohu těmito několika řádky zachytit všechno, co nás tehdy 

poutalo. Jistě tomu pomohl i politický tlak, který na školy působil. Odolávat mu nám 

pomáhalo vzájemné porozumění. Chtěla jsem jen několika vzpomínkami doplnit to, co 

nebylo a ani nemohlo být ve vydaném bulletinu ke slavnému výročí školy, kde jsem 

působila 31 let – (1959-1990). Byla bych velmi ráda, kdyby se mi podařilo poodkrýt 

trochu té naší bývalé kantorské člověčiny. 
 

Milada Smutná 
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Znali jsme ho… 

 

 Mnozí starší turnovští občané si i s odstupem let připomenou pana Ladislava Hlavu. 

Více neţ 40 let byl školníkem v dnešní ZUŠ na náměstí a 

kostelníkem v kostele Panny Marie. Byl nejmladším z 12 

sourozenců v rodině, která pocházela ze Ţlábku. Často 

vzpomínal, ţe chtěl být hajným. Jeho údělem byla práce, vidět 

ho odpočívat bylo vzácné. Nikomu neodmítl pomoci, dokázal 

opravit téměř cokoliv. Často vypomohl starým lidem s dopravou 

uhlí.  

 V 50. letech byla v tehdy zemědělské technické škole ve 

všech místnostech kamna na uhlí. Znamenalo to uţ v 5 hodin 

ráno všude zatopit a v průběhu dne pak donášet ze sklepa do 

všech tříd desítky kbelíků – to byla nepřetrţitá práce. Při 

setkáních nikoho nezarmoutil, naopak jeho úsměv navodil 

pohodu a klid. Trpělivou kaţdodenní prací postavil dům. 

Letos  by se doţil 90 let a zaslouţí si naši vzpomínku. 

 

Anna Koucká 

O původu jména Turnov 

 

Turnov, zaloţený pravděpodobně na místě starého sídliště a trţiště, se svým 

pravoúhlým zaloţením řadí k německému typu kolonizačních měst. Průjezdní komunikace 

vedoucí jeho náměstím ve směru východ – západ zřejmě sleduje starou obchodní stezku 

vedoucí z nitra země. Obvykle prezentovaná historie uvádí zaloţení města kolem roku 

1250 Markvartici – Jarosla-vem z Hruštice a jeho bratrem Havlem z Lemberka. Podle 

některých pramenů byli Markvartici potomky charvátských kníţat, kteří k nám přišli 

z Míšenska v Německu.  

      Předmětem diskuzí je i původ a význam slova Turnov. Tímto tématem se podrobně 

zabývá etymolog 

František Cuřín, 

který polemizuje 

s několika 

moţnostmi (1).  

        Nejběţnější je 

odvození jména od 

základu tъrn – trn, 

coţ souhlasí se 

starým místním 

názorem. Píše o tom 

i Justin Prášek ve 

svých „Dějinách 

města Turnova“. 

Další moţný 

výklad podle F. 

Cuřína je od základu 
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„tur“. Podle autora by ale nastaly problémy s tvořením dalších tvarů. Za 

nejpravděpodobnější proto povaţuje původ od středohornoněmeckého slova „turn“, 

varianty slova „turm“, značícího věţ a nářečně téţ holou skálu, skalní útes. (Původ slova 

je třeba hledat v latině – turris,  kde toto 

slovo značí věţ, ale také hrad.) Výklad by 

tedy pravděpodobně spojoval německá 

jména typu „Thurnau“ s českým 

„Turnov“. Územní rozšíření místních 

jmen typu Turnov a rozšířeného apelativa 

(turňa, turnia, turen, tjurma) se mimo 

oblast ruskou zhruba kryje. Jméno Turnov 

má na všech územích nejstarší podobu s -

ov nikoliv s –au. Bylo to tedy zřejmě 

původně slovanské jméno vytvořené 

z přejatého základu. Zůstávají však potíţe 

s výkladem tvoření jména. V kaţdém 

případě by přejmutí slova muselo být 

velmi dávné. Protoţe však slovo „turňa“ 

apod. není v češtině doloţeno a rovněţ ani 

tak raný německý vliv tu není doloţen, 

zůstává jméno dále nejasné….. Tolik 

zkrácená citace z článku Fr. Cuřína. 

Neodvaţuji se rozhodnout, která 

z těchto variant je správná. Domnívám se 

však, ţe  Markvartici pouţili při zaloţení Turnova nebo jiţ hrádku na ostrohu nad 

Stebenkou, který tam podle pověsti stál (coţ by nahrávalo poslední Cuřínově variantě 

„turn, turm“ - skalní útes), místní jméno z Míšeňska, odkud přišli. V okolí Lipska, Halle, 

Magdeburku a Míšně je řada míst, která jméno „Turnow“, či jméno s tímto základem 

nesou jiţ od 11 - 12. století, tedy dříve, neţli vznikl náš Turnov.  Dorna v okrese Grimma 

je známá v r. 1320/1350 jako Turnowe, Tornau u Halle v r.1182 jako Turnowe, Tornov u 

Magdeburku se r. 1012 uvádí jako  Turnowa (dnes Tornau, severně téměř u města 

Stendal). Turnau v Rakousku severně od městečka Kapfenbergu v povodí Mury je 

doloţeno r. 1268 jako Turnov.  

Za pozornost stojí i to, ţe se v Německu převáţně jedná o kdysi slovanská, později 

poněmčená území. Při opačném pohledu je tato skutečnost zároveň i určitým potvrzením 

místa původu Markvarticů. Přenášení starších jmen na podobná nová místa není v historii 

kolonizace nic nového a nevyhnulo se tomu ani naše okolí. (Mukařov, Chlístov, Káčov  u 

kláštera Hradiště stejně jako u Bzí, které zaloţili hradišťští cisterciáci.)  

______________________________________________________________ 

     Poznámka:  

          Na www.Zdroj.cz/ mapě nebo na vyhledavači Seznam.cz /mapy je moţné s trochou 

trpělivosti a při vhodném zvětšení uvedená místa nalézt. Mimo uvedených je ještě řada 

dalších s tímto názvem, jsou to ale ojedinělé výskyty. 

Podrobněji o Turnovu na http://region.turnovsko.com /Články – historie 

 

           Ladislav Šourek 

http://www.zdroj.cz/
http://region.turnovsko.com/
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Minulost a současnost hradu Valdštejn 

 

 Poţádali mne, abych napsal do časopisu něco o 

Valdštejně. Potěšilo mě to, ale nejsem ani historik ani 

písmák. Jen jsem byl mnoho let „u toho“. 

 

 To, co se na Valdštejně změnilo k lepšímu, stojí za 

to připomenout. Moje vzpomínky budou v mnoha 

případech velmi osobní. Posun kupředu však nebyl 

zdaleka mojí zásluhou. Byla to souhra okolností, institucí 

a jednotlivých dobrých lidí, kteří pomohli radou, penězi 

nebo svou prací k dnešnímu uspokojivému výsledku. 

 

  

Nejprve něco z historie hradu 

 

 Zaloţen byl kolem roku 1270 Markvartici, 

pozdějšími pány z Valdštejna. Spolu s ním bylo v té době zaloţeno i město Turnov. 

Stavitelé si zvolili pro stavbu hradu první pevné a rozlehlé skály hruboskalského skalního 

města, jistě záměrně co nejblíţe k městu Turnovu. Rod, ze kterého později pocházel i 

Albrecht z Valdštejna, vlastnil hrad jen asi 110 let. Od osmdesátých let 14. století jsou 

majiteli hradu Vartenberkové. 

 Valdštejn je hrad ostroţného typu, 

postavený na třech pískovcových skalách. 

Nebylo třeba hloubit příkopy, stačilo jen 

propojit skály dřevěnými mosty. Zástavba 

na prvních dvou skalách je nejasná. Různé 

dráţe a jamky pro kůly svědčí o tom, ţe 

mohla být zejména z počátku jen dřevěná. 

Výrazný úsek zdiva se zachoval na severní 

straně za kostelem v místě, které je bohuţel 

těţko přístupné. V době baroka byly ovšem 

všechny nadzemní části odstraněny. 

Návštěvníkům je přístupné středověké 

sklepení a nově odkrytá hladomorna. Také 

na třetí skále, kde bylo jádro hradu, vítá 

návštěvníky druhá hladomorna 

dţbánovitého tvaru. Mohutné zdivo nad ní 

patřilo zřejmě hradní bráně. Z třináctého 

století pochází spodní část paláce na 

východním konci ostrohu. Letošní 

archeologický výzkum upřesnil rozsah 

palácové stavby. Dnešní romantická zeď se 

vstupními dveřmi stojí na místě zdi středověké; ovšem dnešní dvorní zeď paláce, také 

středověká, nahradila ještě starší zeď, která měla jiný průběh. Vrchní patro paláce je 

novější a také osamělý sloup zdiva tzv. „gotické torzo“ patří etapě, kterou nazýváme 
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vartemberskou. V patnáctém století zaţil hrad pestré osudy. V husitských bouřích byl 

v drţení hejtmanů bratří z Valečova, kteří zde jeden a půl roku věznili Zikmunda 

Korybutoviče. Nestal se „králem přijatelným pro obě strany“, ale chtěl být králem a stále 

se vracel do Čech.  Po husitských válkách jsou krátce majiteli hradu bývalí hejtmani Jan 

Čapek ze Sán a jeho zeť Jan Talafús z Ostrova, kteří na základě zničených starých 

majetkových vztahů z pěti rytířských statků vytvořili velké panství. Potom vše opustili, 

protoţe obsadili Hukvaldy. Hradu se zmocnily loupeţivé roty. Hovoří se o Šofovi 

z Helfenburka a Janu Koldovi ze 

Ţampachu. Snad k nim se vztahují 

zprávy o dvojím obléhání hradu 

zemskou hotovostí – v roce 1440 a 

1449. Při prvním obléhání byla 

pouţita děla. Hrad byl zřejmě v té 

době rozdělen na dvě části. Je ale 

moţné ţe uţ přední hrad zanikl a tak 

na třetí skále byl upraven přímý vstup 

zdola s bránou a zvedacím mostkem 

vysoko nad zemí. Pokračováním 

vstupu bylo vnitřní skalní schodiště, 

známá mordovací soutěska. Poslední 

obyvatelkou hradu byla Kateřina ze 

Stráţnice, milenka nejmladšího syna 

Jiřího z Poděbrad, Hynka 

z Minsterberka. Po její smrti v roce 

1495 byl hrad opuštěn. Další 

zajímavá etapa v dějinách hradu 

následovala v době baroka. Po 

výbuchu na jičínském zámku zdědil 

obrovský majetek Smiřických Albrecht z Valdštejna a s ním i pustý rodový hrad. Zboţná 

hraběnka Marie Markéta z Valdštejna později oslavila starobylé sídlo rodu stavbou 

barokního poutního místa. Dominantou hradu se stal poutní kostelík sv. Jana 

Nepomuckého zaloţený v roce 1722 vysoko na skalách, propojených mosty. Ty zdobí 

skupina deseti soch svatých patronů české země a osobních patronů pana hraběte a 

hraběnky. Duchovní rozměr místu přidala osobnost Václava Karla Holana Rovenského. 

Bývalý kantor, vyšehradský varhaník a hudební skladatel byl na sklonku svého ţivota 

valdštejnským poustevníkem. Poslední etapa hradu Valdštejn trvá dodnes. Na počátku 

druhé čtvrtiny 19. století byl jiţ hrad zpřístupňován jako skutečně jedna z prvních památek 

v Čechách. Tato etapa je dodnes nedoceněna a snad dosud přeţívá její přezíravé hodnocení 

citované ze starší literatury. Dva šlechtici, kteří svůj titul získali aţ později, byli majiteli  

panství nesmírně romantických. Na Malé Skále to byl František Zachariáš Römisch, který 

ve zříceninách hradu Vranova vybudoval svůj Pantheon. Na Hrubé Skále to byl Alois 

Adalbert svobodný pán Lexa z Aehrentalu. Lexovo zakladatelské dílo by si zaslouţilo 

obsáhlejší bádání a spravedlivé hodnocení. Třeba chrám Narození Panny Marie v Turnově 

je prvním velkým novogotickým kostelem stavěným v Čechách.  Co by byl Český ráj bez 

turistických cest, lázní Sedmihorek, romantických úprav na Hrubé Skále a Lexových snah 

o zpřístupnění hradu Valdštejna a Trosek. Je škoda, ţe třeba neznáme vůbec projekty 
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úprav na Valdštejně. Přitom na Valdštejně vybudoval Alois Adalbert Lexa na svou dobu 

vzorný turistický provoz. Postavil hradní bránu, opravil starou kapli sv. Jana Křtitele, které 

pozdější doba přidala legendu o Máchově portrétu. Pro turisty byl vystavěn hostinec 

s tanečním sálem, který uţ Karel Hynek Mácha v roce 1835 na své kresbě zaznamenává. 

Všechny tyto stavby i oprava kostela sv. Jana Nepomuckého, kterou si vynutil špatný 

stavební stav, nesou rysy klasicismu. Ovšem zadní část je jiná. Dlouhé schodiště na terasu 

přerušuje zeď s brankou a cimbuřím v podobě „gotické“. Také na dolní terase je cimbuří a 

gotická věţ, která spojuje terasu se spodním patrem, kde byl biliární sál. Kulečník ještě 

tehdy nebyl běţnou součástí hostinců a tak na Valdštejně byl jistě velkým lákadlem. 

V přízemí, přístupném z podhradí, je sál koníren, podle kterého se celá budova nazývá. 

Tyto úpravy propojily obě části hradu a vytvořily prohlídkovou trasu nesmírně atraktivní. 

V proluce přitom mohly jen minimálně narušit nějakou starší středověkou situaci. Trasa 

pokračovala nově vyhloubenou soutěskou a navazovala na schody, které tvoří známou 

mordovací soutěsku, která bohuţel zůstala nepochopena, zazděna a jako atrakce nevyuţita. 

Projdeme sklepením na nádvoří zadního hradu. Najednou se ocitneme v jiném světě. 

Nerovné nádvoříčko se zříceným balvanem, skalní sklepení, středověké ruiny a průčelí 

romantického paláce ukončeného také na způsob ruiny. Následuje nádvoříčko se 

schodištěm na vyhlídku na 

skalní město a Trosky. Co 

více si přát, neţ takovou 

krásnou tečku za prohlídkou 

hradu. Rádoby starobylé 

světničky paláce zvaly 

k návštěvě a předchozí 

vybavení z doby 

Valdštejnské společnosti a 

Jana Prouska dodnes ţije ve 

vzpomínkách návštěvníků. 

Myslím, ţe romantické 

úpravy jen málo narušily 

charakter místa a patří 

k tomu lepšímu, co na 

hradech přidalo 19. století. 

K celkově dobré a 

klidné atmosféře přispívaly i rodiny hostinských, kteří byli nájemci hradu po desítky let – 

Helikarovi nebo Čihákovi. Na ty poslední, manţele Horákovy mají návštěvníci vzpomínky 

ještě ţivé, zvláště horolezci, nebo myslivci.  O starších „pánech na Valdštejně“ svědčí 

zápisy ve staré Valdštejnské pamětní knize, kterou zaloţil Jan Prousek v roce 1893. 

K tomu patřily výlety Turnováků a čtvrteční mše s posezením tzv. Valdštejnské 

společnosti. Moţná ještě v paměti nejstarších rodáků jsou střípky vzpomínek na ty chvíle, 

které by stály za zaznamenání. Je to doba význačných hostí – J. B. Foerstera a Antonie 

Nedošínské, tvořících kolorit doby. Na Valdštejně se tehdy prováděly jen nejnutnější 

stavební práce. Po vybavení paláce a výmalbě kostela Valdštejnskou společností to byly 

opravy střech. Po vzniku Československé republiky byla péčí J. V. Šimáka zajištěna 

rozsáhlá oprava zříceného zdiva pod vyhlídkou, tehdy jiţ se státním příspěvkem. Rovněţ 

proběhly dílčí úpravy v paláci trpícím vlhkostí. V roce 1956 vznikla u hostince nová 
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nepříliš šťastně řešená veranda a záchody, na které se mnozí ještě pamatují. Krátkou 

epizodou bylo předání hradu Klubu českých turistů, kteří z hájenky v předhradí 

vybudovali malou ubytovnu a v roce 1947 postavili vodárnu, která dodnes slouţí. V roce 

1959 předal Krajský národní výbor hrad do správy Místního národního výboru v Turnově. 

Tuto dobu charakterizuje časté střídání hostinských. Zničeno bylo vybavení v paláci, 

kostelík byl úředně uzavřen pro špatný technický stav a areál chátral. Po správci panu 

Volánkovi se zachovaly opisy dopisů, kde opakovaně ţádal policii o prošetření krádeţí a 

vandalských činů, ale marně. Seznamy inventáře byly stále chudší. Obrat nastal v druhé 

polovině šedesátých let. Kastelánem se stal pan František Tomáš, tehdy uţ v důchodu. 

Bydlel v domě, kde je dnes Takano. Byl to člověk dobrý. Koupil si trabanta, aby mohl 

jezdit na Valdštejn. Měl v něm kolečko a lopatu a upravoval vymletou cestu. Průvodkyně 

mu dělaly staré dámy – paní Hyková a Lusková. Pan Tomáš měl pozitivní myšlení a 

koncem šedesátých let se mu podařilo odstranit doţilou břidlici na paláci a nahradit ji 

nějakým pouţitým plechem. Nechal vydláţdit mosty kostkami ze silnice u Pateřic. 

Zejména se mu ale podařilo zajistit opravy fasád a střech kostela a také hostince. Fasády 

však byly odbyté a střechy pokryty taškami, o kterých jsme říkali, ţe jsou „pálené 

kopřivami“. V roce 1981 dovršil pan Tomáš 53 let zaměstnání u městské správy a 78 let 

ţivota a onemocněl. Za svého zástupce si vybral mne. Chtěl jsem být víc na hradu, být při 

tom. Moc jsem ze začátku nevěděl, na koho se obrátit a měl jsem i jiný názor na fungování 

hradu. Upřednostňoval jsem návštěvní provoz. Padalo všude všechno, teklo do všech 

střech. To co drţelo, drţelo díky úpravám málo citlivým. Chodil jsem, podezdíval, 

podstrkoval tašky a plechy na střeše. Byli lidé na radnici, kteří mi věřili a také na 

tehdejším referátu kultury ONV byli dobří lidé, na které se bylo moţné spolehnout i 

kdykoli v pozdější době. Začaly k nám chodit party mladých lidí, kteří nám pomáhali. Do 

roku 1985 byl opraven a zpřístupněn hradní palác. V roce 1984 nám odpojili elektřinu a 

skončila hospoda. Od roku 1985 jsem nastoupil na plný úvazek. V tom roce jsme opravili 

vlastními silami a v reţii hradu hájenku na dnešní občerstvení. Budovali jsme cestu ke 

konírně pro potřeby pozdější stavby a také kanalizaci a septik z hradu a občerstvení. 

Velkou prací byla obnova elektřiny. Zrušeno bylo vrchní vedení z Pelešan, ze kterého 

jsme často stahovali stromy spadlé přes dráty.  Ruční výkopy pro kabely byly dlouhé 1600 

metrů. Kopali brigádníci, pomohli i Rusové. Kabely pokládali pracovníci VČE. My jsme 

to všechno platili včetně trafostanice a vedení aţ od Libuňky a pak zdarma převedli VČE. 

Na Velký pátek roku 1986 se zřítily ochozy na jiţní straně kostela. To uţ bylo silné. Do 

podzimu jsme tápali. Na zbytku rozmočené zeminy jsme zbudovali velký dřevěný ţlab, 

aby zachycoval vodu ze střech a nezřítil se kostel. Sháněli jsme projektanta, firmu, peníze. 

Projekty zpracoval Ing. Petr Charvát ze SÚPRMO Praha, stavbu prováděli pracovníci JZD 

Horní Branná, později pak malá firma Stoto. V roce 1988 se zřítily ochozy na severní 

straně kostela. Pouštěli jsme návštěvníky přes sakristii a po lávce přes zřícenou část.  Při 

náročnosti prací a nedostatku peněz opravy trvaly devět let. Nedávno přišla návštěvnice 

s rodinou. Pozorně poslouchala výklad a pak se přiznala. Byla to tehdy mladičká 

sekretářka na odboru církví Ministerstva kultury, která nám sehnala dotaci. Tu pak její 

vedoucí hrubě zamítl. Od té doby se k nám přišla jiţ dvakrát podívat, jak si vedeme. Patří 

k těm, kteří dali své práci víc, neţ nutně museli. V roce 1995 byl kostel vysvěcen ThDr. 

Josefem Kouklem, biskupem litoměřickým. Byl sestaven oltář, kazatelna, zvon a obraz 

v kostelní lodi. Na obnově vnitřní výmalby, dlaţby a všech prací v interiéru se vydatně 

podílel pan Ladislav Šourek z Pelešan, který jiţ mnoho let pomáhal s veškerou naší 
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drobnou údrţbou. Jednalo se také o opravy hradeb a starých zdí. Poděkování a úcta patří 

také paní Ing. Miladě Vrbatové, která dvacet let vykonávala stavební dozor. Práce na 

opravě kostela prováděla firma Montáţ Nový Bor, tedy novou fasádu, opravu krovů a 

střešní krytiny a vybudování nové věţe. Práce řídil Ing.arch. Jan Čiháček, současný ředitel 

Národního památkového ústavu v Jaroměři. Střecha na kostele je z bonského šindele. Pan 

architekt říkal – nevydrţí věčně, ale bude červená. Současně probíhaly další práce. Nové 

komíny na hostinci, hromosvody, telefonní kabely, vnitřní elektroinstalace do všech 

objektů hradu. Pan Šourek realizoval vodní systém, který ovšem nebyl ideální, často jsme 

hrad vyplavili. Na kostele padaly hřebenáče, často i mezi lidi. Lezli jsme po střechách a 

dávali hřebeny plechové, neţ se vyměnila krytina. Ta byla postupně vyměněna na všech 

objektech. Na bývalém hostinci, domcích u brány, kapličce a paláci to byla krytina 

měděná. Na domku občerstvení byla místo tašek poloţena krytina z červeného eternitu. 

Nová krytina je i na opravené vodárně. Nová okna a dveře získal hostinec a občerstvení. 

Práce pokračovaly i v roce 1996. Opravili jsme domky u brány a nadstřešní atiku brány. 

Další roky byla realizována generální oprava mostů, kde ovšem spárování nedopadlo 

nejlépe. Ale značně porušené zdivo bylo opraveno a mostovka překlenuta nosnou 

ţelezobetonovou deskou, která je skryta pod původní dlaţbou. Později byly opraveny a 

přezděny hradby na prvním dvoře uţ pod dozorem Girsa AT. V letech1999-2000 provedla 

firma Status z Turnova, která předtím opravovala mosty, obnovu novogotické zdi 

s brankou za kostelem. Celá zeď byla rozebrána, nově zaloţena a znovu vyzděna. 

Obnovena byla také obě schodiště spojující zadní část hradu. Doplněny byly zuby na 

cimbuří na terase, kde byla zřízena zubová klenba i zdola a opět poloţena dlaţba. Při 

obnově biliárního sálu nedošlo 

ke shodě o způsobu provedení. 

Poţádal jsem o konzultaci prof. 

Ing.akad.arch. Václava Girsu, 

kterého jsem znal jenom z jeho 

realizací a odborných článků. 

To, ţe jeho ateliér pak převzal 

projekty a odborné řízení prací, 

je štěstím pro hrad i město 

Turnov. Jsou to lidé 

k památkám mimořádně 

ohleduplní. Přímé řízení, dozor 

projektanta vykonává 

svědomitá a důsledná Ing. Jana 

Strnadová. Biliární sál byl 

tehdy opraven metodou 

speciální konzervace. Nová dřevěná podlaha je ze starých prken přibitých kovanými 

hřeby. Zchátralý prostor se stal prostorem atraktivním. Nelze zapomenout na další práci, i 

kdyţ je běţnému návštěvníkovi skryta. V roce 2001 provedla firma Haniš doplnění a 

konzervaci mohutného úseku středověké zdi na severní straně. Sloţitá byla i stavba 28 m 

vysokého lešení, které bylo nutno přinosit a zase vynosit v prudké stráni na úpatí hradu. 

Také kolem kostela byla realizována kamenná zádlaţba, která konečně zakryla 

nevzhlednou ţelezobetonovou desku. V roce 2002 došlo k opravě a rehabilitaci 

klasicistního domu, bývalého hostince. Z vnějšku dostal opět taškovou krytinu a okna 
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v profilaci původních, přičemţ bylo opět ošetřeno kaţdé historické okno i stará okenní 

tabule. Nová fasáda je utaţena dřevem, jako byla v minulosti. Za verandy a perfektní 

sociální zařízení upřímně děkujeme. Rehabilitován byl i vnitřek objektu. V přízemí jsou 

kanceláře a malý sluţební byt. V patře byl znovu odkryt původní sál, později přeměněný 

na pět malých pokojů. Po obnově druhorokokové výmalby a původních skládaných podlah 

zde byly nainstalovány portréty a předměty posledních majitelů Lexů z Aehrentalu z jejich 

zámků Hrubá Skála a Doksany. Prohlídka hradu tak dostala nový rozměr. Sál jsme nazvali 

Slavnostní. Výběr a instalaci předmětů provedla PhDr. Naďa Kubů z Národního 

památkového ústavu v Praze. O tom, jak náročné to byly práce, jeden příklad. Postupně se 

vyměňovaly stropní trámy, aniţ by byl pod nimi zničen záklop a původní omítka. Protoţe 

oprava nebyla záchrannou akcí, budova v podstatě stála, nebyl na práce přiznán ţádný 

příspěvek. Celých 7 milionů korun tehdy zaplatilo město Turnov. Malý podíl, 750 000, 

jsme dali z výtěţku hospodaření hradu a ovšem stejně jako při předchozím vybavování 

paláce sháněli jsme a kupovali nábytek a mobiliární předměty. Úklidem po stavební 

činnosti dostal konečně hrad potřebnou úpravnost. Takový je dodnes. Úpravný, čistý, jsou 

zde květiny. Zmizely míchačky, hromady materiálu, sutiny, kopřivy, věčné lešení. Byla to 

ovšem 25 let dlouhá cesta. Ţivot jde dál. Další rok byl věnován dolaďování a obnově 

vnitřku malé kaple sv. Jana Křtitele. Akademický malíř Jan Martin Martan restauroval 

obraz s údajnou podobou K. H. Máchy. V roce 2006 došlo konečně na obnovu sklepení 

pod prvním dvorem. Celé desítky let hrozilo, ţe se zřítí. Práce byla namáhavá a 

nebezpečná, ale výsledek stojí zato. Atraktivní prostora nasvícená tak, aby měla své 

tajemství, by měla být v nejbliţší 

době vybavena geologickou 

expozicí Evropského geoparku 

Český ráj. Vyšší prostora bývalé 

stáje pod druhým mostem oţiví 

malá expozice archeologických 

nálezů hradu Valdštejna. Do 

biliárního sálu jsme nainstalovali 

expozici modelů okolních památek, 

kterou jsme připravovali po tři 

zimy. Nesmím zapomenout na 

restaurování „gotického torza“. 

Osamělý sloup zdiva proti vstupu 

do paláce si zachoval nejvíc 

originálních poznatků o způsobu 

stavby středověkého Valdštejna. Gotické torzo bylo restaurováno v roce 2007 Milošem 

Gavendou, který po dlouhá léta restauruje katedrálu sv. Víta v Praze. Loňského roku se 

město Turnov pustilo do opravy tzv. Nového paláce, kamenné budovy na konci hradu. 

Výsledný stav přiblíţí objekt co nejvíce době svého vzniku, době romantizmu, kdy vznikl 

zastřešením a dostavbou starých ruin. Také vnitřní úpravy, podlahy, výmalba a vybavení 

by měly být blízké staré instalaci provedené přáteli hradu a malířem Janem Prouskem. Uţ 

dnes má budova tak jako dřív střechu z břidlice. Tím to ale nekončí, je to proces nikdy 

nekončící. Pozornost města Turnova se obrací k prostoru před hradem. Zde chybí nutné 

vybavení a prvky, které ochrání místo, kde se shromaţďují návštěvníci i průchozí turisté. 

Celá dlouhodobá činnost však směřuje k účinné, ale co moţná nenápadné stabilizaci 
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skalního podloţí pod třetím skalním blokem a k opravám historicky cenného středověkého 

zdiva na této skále. Zatím probíhá měření pohybu skal v ohroţených místech. Snad 

příznivé okolnosti dovolí udělat tuto práci dřív, neţ začne další kolo nutných oprav. Ty 

dnešní se daří díky pozornému přístupu 

města, kdy byly získány i určité 

finanční příspěvky. Na závěr bych se 

chtěl zmínit o dvou činech nestavební 

povahy, charakterem však 

mimořádných. Tím prvním je náhrada 

originálů barokních soch z dílny Josefa 

Jiřího Jelínka z Kosmonos na hradních 

mostech. Ta úţasná akce se uskutečnila 

v letech 1995-97 díky akad. sochaři 

panu Jiřímu Novákovi. Je mu 86 let a 

dodnes pracuje ve svém ateliéru pod 

Hrubou Skálou. Staré originály byly 

postupně přemisťovány do interiéru 

hradního kostela sv. Jana 

Nepomuckého a na mostech je 

nahradily nové kamenné kopie. Pan 

Novák věnoval mnoho času přípravě 

před zahájením práce a potom plné dva 

roky realizaci. Vzniklo dílo, které nás 

všechny přečká. Děkujeme, pane 

Nováku. Za záchranu varhan ze Solce, 

jejich opravu a přemístění na Valdštejn 

je třeba děkovat neúnavnému RNDr. 

Ivanu Šolcovi, turnovskému rodákovi. Varhany ze Solce dodnes slouţí při bohosluţbě a 

při valdštejnských komorních koncertech. (Záchraně varhan věnován článek v č. 22 

časopisu Náš TU – pozn. redakce). 

Bylo by toho mnoho, třeba o kulturních pořadech. Stále vidím ty malé děti, jak 

zpívaly koledy se svými rodiči pod kazatelnou v ubohém chrámu pod lešením. Zpívají 

dodnes vţdy na Štěpána – turnovská Fortuna. O panu Rejškovi, neúnavném organizátorovi 

drobných ale krásných hudebních pořadů. O jeho velkém snu, zvonkohře na Valdštejně, 

„Zvony Českému ráji“. 

Chodí k nám 70 000 návštěvníků ročně. Jsme třetí v kraji v návštěvnosti na 

památkách. Návštěvníci si mohou poslechnout fundovaný výklad. Naší největší odměnou 

je, kdyţ volně procházejí, usmívají se a říkají si mezi sebou - „tady je to krásný“. 

Hrad, který stojí více neţ sedm století, slaví letos dvě výročí. 300 let od první 

zmínky o svatyni na Valdštejně a 150 let od narození J. B. Foerstra. Dovoluji si srdečně 

pozvat pány rodáky z Turnova i okolí na některý z podzimních pořadů věnovaný dílu J. B. 

Foerstera, který by mohl být věnován přímo vám. Zároveň zvu i na prohlídku hradu 

Valdštejna. 

Cíle na památce nedosáhnete nikdy. V jedné básni se o něm říká „a přece jsem rád, 

ţe jsem ţil, ţe jsem se přiblíţil“. 

Ladislav Koucký 
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Zájezd do Luţice 

 

Na pátek 22. května připravil výbor zájezd do Horní Luţice. Cílem byla proslulá 

místa – zámek Hohnstein, Pilnice a Königstein. 

Začátek zájezdu nevěstil  mnoho dobrého, neboť zamračená obloha hrozila, ţe 

kaţdým okamţikem začne pršet. Déšť si pak 

zahrál nekalou hru. Spustil se totiţ hned poté, 

kdyţ jsme vystoupili před Hohnsteinem. 

Prohlídka byla proto chaotická, s deštníky, 

jimiţ lomcoval vítr. Výhledy z ochozu nabízely 

mlţnou šeď namísto svěţí jarní zeleně okolních 

výšin. Areál zámku i tak přesvědčil, ţe se jedná 

o stavbu, která musela ovlivňovat širokou 

okolní oblast. V dešti se i ochladilo, a tak 

většina účastníků byla ráda, kdyţ je přijalo 

teplo autobusu. V občasném dešti jsme projeli 

přívětivou krajinou mezi Hohnsteinem a Pilnicí 

a mohli posoudit, ţe kvalita vedlejších silnic se od našich příliš neliší. Do Pilnice jsme 

přivezli počasí sice podmračené, ale uţ bez deště. Areál zámku je známé reprezentační 

sídlo saských kurfiřtů, z nichţ někteří byli i polskými králi. Návštěvníci obdivují zvláště 

symetrické rozmístění nádherně a barvitě zdobených budov, rozsáhlý park a zajímavou 

polohu na břehu Labe. Od jeho hladiny je moţno po schodišti vystoupat aţ k budově, na 

níţ mnohé návštěvníky zaujme měření hladiny při povodních. Nejvyšší čárky, téměř 

výškově totoţné, označují roky 1875 a 2002. Při pohledu dolů k řece se zdá neuvěřitelné, 

ţe povodeň mohla dosahovat aţ tak vysoko. 

K poslednímu cíli jsme cestovali uţ 

ve slunečních paprscích. Hrad Königstein, 

zbudovaný na stolové hoře, je skvělou 

ukázkou stavebního umění několika staletí. 

Člověk nevěřícně zírá, jak na strmé skále 

bylo moţné vystavět další vysoké obranné 

stavby a vytvořit nedobytný rozsáhlý 

pevnostní areál. Z okruţního ochozu jsou 

krásné výhledy na úzké labské údolí 

zaříznuté zde do skal, v nichţ si řeka vymílá 

křivolakou cestu. Všichni jsme proto 

přivítali příznivou změnu počasí, neboť 

slunce znásobilo krásy tohoto místa a umocnilo naše dojmy. 

Zpáteční cesta probíhala za jasné oblohy a tak i naše krajina potvrzovala, ţe Praotec 

Čech pro nás vybral zemi skutečně přitaţlivou. 

Zájezd, který začal s obavami z nepřízně počasí, proběhl velmi úspěšně. Zásluhu má 

nepochybně jeho vedoucí p. Ivan Veselý a šofér pohodlného autobusu p. Mašek z firmy 

MADOK. 

Je však škoda, ţe autobus nebyl naplněn. Připomínáme členům spolku i veřejnosti, 

ţe naše akce jsou avizovány ve skříňkách spolku. 

Dalibor Sehnoutka 
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Z činnosti spolku 

 

 První týdny roku 2009 byly věnovány přípravě výroční členské schůze. Konala se 

24. ledna v sále Hotelu u Karla IV. Za účasti více neţ 100 členů. Čestnými hosty byli 

senátor PhDr. Jaromír Jermář, starostka Turnova paní PhDr. Hana Maierová a zástupci 

některých spolků, s nimiţ SRPT spolupracuje. Na schůzi byl zvolen výbor na příští 

dvouleté období a v usnesení naznačen rámcový plán činnosti. Členy výboru se stali p. 

Otakar Grund – předseda, Jaromír Ducháč, Alexandra Emingerová, Tamara Kobosilová, 

Marie Meixnerová, Dalibor Sehnoutka, Hana Táborská, Václava Válková a Ivan Veselý. 

Do revizní komise byli zvoleni p. Jaroslav Novotný – předseda, Marie Hamadová a 

Eltruda Šrajerová. Schůze výboru se konají kaţdý sudý čtvrtek od 16:00 hod v klubu ZŠ 

v ul. 28. října. 

 V krásném dubnovém dni uskutečnil spolek 

vydařený poznávací výšlap na ekologickou farmu 

pro chov koní v Borčicích. Přes 30 účastníků mohlo 

jen chválit vzorně vedený objekt, který před časem 

poctil návštěvou i prezident Václav Klaus. Po 

prohlídce podal zasvěcený a poutavý výklad o 

historii i současných podmínkách chovu majitel 

statku Ing. Lyer. Nabídl i pohoštění a moţnost 

projet se na koni, čehoţ vyuţil i předseda spolku p. 

Grund.  

Autobusový výlet v květnu do Muzea přírody v Prachovských skalách se k úplné 

spokojenosti nevydařil, kdyţ nastaly potíţe s včasným odjezdem a bylo proto nutné zrušit 

návštěvu Sobotky.  

 Vydařil se výlet do Luţice, kterému věnujeme samostatný článek v tomto čísle 

časopisu. 

 S dějinami ţidovského osídlení v naší oblasti a se stavem 

synagogy v Turnově seznámil přítomné v poutavé přednášce 

Mgr. Pavel Jakubec. Akce proběhla za značného 

zájmu v přednáškovém sále CHKO v únoru. 

 V současné době je hlavní práce výboru 

zaměřena na přípravu uţ 8. ročníku letních koncertů 

v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Informace o nich najdete i 

v tomto čísle časopisu, dále v našich vývěskách i na 

plakátovacích místech. 

 Průběţně probíhají i další činnosti výboru spolku. Jsou to 

především návštěvy jubilantů, spojené s předáním pamětního 

listu, vítání nových občánků města, odměny vybraným ţákům 

devátých tříd základních škol. 

 Na druhé pololetí roku připravuje výbor autobusový zájezd na trase Kokořín, 

Mělník, Nelahozeves, Veltrusy. Zájezd se uskuteční v září, přesné datum bude oznámeno 

ve skříňkách spolku. Mrzí nás, ţe mnozí účastníci zájezdů se na poslední chvíli odhlašují a 

nezajistí za sebe náhradu. Náklady na zájezd se pak neúměrně zvyšují a z pokladny spolku 

tak ubývají peníze.   

Výbor SRPT 
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SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

senátora PhDr. Jaromíra Jermáře, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ROČNÍK  

LETNÍCH KONCERTŮ  

VÁŢNÉ HUDBY  

 

V KOSTELE SV. JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Program: 

 
Sobota 27.6.2009 – Slavnostní zahájení. Účinkuje Dětský pěvecký sbor    ZVONKY 

při ZUŠ Mnichovo Hradiště (řídí Alena a Ladislav Hejlovi) 

Sobota 18.7.2009 – Barytonista Jakub Pustina, doprovází Richard Pohl 

Sobota 25.7.2009 – Pěvecký sbor absolventů konzervatoře Teplice MUSICA PUELLA 

(umělecký vedoucí Eva Zemanová) 

Sobota 29.8.2009 – Sdruţení Hlubokých ţesťů České filharmonie Praha 

 

Začátky koncertů v 16:30 hod, vstupné 50,- Kč. 

 

Doprava je moţná turistickými autobusy z Turnova, ţel. st.  

Odjezd v 15:20 hod, zpět  v 17:57 hod. 
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Srdečně zveme všechny přátele dobré hudby. 
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