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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 

 

Fotografie z akcí spolku najdete na internetu na adrese: www.srpt.rajce.net 

 

 

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

5. května, v sídlišti u nádraţí a v ulici J. Palacha. 
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Otakar Grund(1) 

Jaromír Ducháč(17) 

 Neznámý autor(4) 
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Zamyšlení nad dvacetiletým vývojem města Turnova 
 

Po celou dobu od chvíle, kdy jsme proţili pád totalitního 

reţimu, si kladu otázku, zda naši politikové nás vedou opravdu tím 

nejlepším směrem a zda republika, a nakonec i naše město, neměly být 

uţ mnohem dál na své cestě k demokracii a hospodářské prosperitě. 

Rozebral jsem si podstatné zvláštnosti našeho města, které proti 

mnohým jiným spočívaly především v tom, ţe v něm byla okupační 

posádka sovětské armády. Patnáctitisícový Turnov měl totiţ na svém 

území o čtyři a půl tisíce ozbrojenců mobilního raketového poslání navíc, 

k tomu dalších pět set civilistů a členů KGB. Souţití s nimi bylo soudrţné 

jen pro část našich občanů.  

Mé aktivity v OF a rozhodnutí vstoupit po 17. listopadu 1989 do 

správy věcí veřejných a přijmout odpovědnost za řízení města za OF byly 

uváţlivé a dnem 15. ledna 1990 jsem uvítal podporu občanů při zvolení 

do funkce zástupce starosty. Učinil jsem tak i s poznáním širších vlivů a 

po analýze totalitních praktik minulosti, tedy i s plným vědomím 

odpovědnosti v kterémkoli rozhodování na radnici a i s povinností 

důsledného plnění úkolů zastupitele. Nabyl jsem předsevzetí a měl jsem 

konkrétní představu o smysluplném rozvoji města do budoucnosti, a 

samozřejmě i o vývoji apolitické, otevřené a demokratické občanské 

společnosti. Tehdy po Listopadu 89 pro mě bylo prvořadým krokem, 

z pověření rady města, provést demilitarizaci Turnova, neprodleně 

odsunout okupační posádku a bezúplatně převzít od našeho MNO veškerý 

majetek, který republika těmto vojskům propůjčila po okupaci 21. srpna 

1968. Při výkonu funkce místostarosty jsem na veřejných zasedáních 

zastupitelstva prezentoval podmínky pro správu veřejného majetku 

svěřeného městu, měl jsem i konkrétní představu o jeho finanční strategii. 

Proto se nám v dohodě se zástupci MNO ČSR hned po odchodu 

sovětských vojsk podařilo dostavět uţ dříve povolenou stavbu objektu se 

47 bytovkami v hodnotě skoro 17 milionů korun a bezúplatně ji převést 

z majetku státu do majetku města. Ministerstvo školství financovalo 

rekonstrukci dolních kasáren na 3. ZŠ, ministerstvo financí poskytlo 

sedmnáctimilionovou dotaci na stavbu penzionu pro důchodce, atd. 

Určitě mi dnes není lhostejné, ţe vývoj města za posledních dvacet 

let nyní končí jeho tak vysokou zadluţeností. V anketách se o tom 

nezmiňují jednotliví zastupitelé, nic se o tom neobjevuje ani ve filmovém 

dokumentu ţurnalisty Milana Brunclíka, který jej vytvořil společně se 

starostkou Maierovou, radní E. Kordovou, místostarosty Pekařem a 

Hozdeckým a z odboru kultury panem R. Broţem. Brunclíkův 

dokument bohuţel nevystihuje dvacetiletý vývoj Turnova podle 

skutečností a faktů a vkládá do povědomí veřejnosti představu, ţe 

město má i dnes podmínky být opět lepší za dalších dvacet let. 

Nejsem o tom přesvědčen.   

Josef Kunetka, zastupitel města (VPM) 
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Dvacet let už máme vytouženou svobodu 
 

Byli jsme přímo u toho, a přesto si při běhu kaţdodenních starostí jen stěţí 

uvědomujeme, ţe přímo před očima nám uběhly další dvě desítky let a naše doba 

se vlastně stala významnou součástí historie nejen našeho státu, ale celého 

evropského kontinentu. Stáli jsme opět na „našem“ turnovském náměstí, opět 

slyšeli hlasy, které jsme poslouchali v listopadovém chladnu roku 1989, hlasy, 

které nás tehdy informovaly o převratných změnách tehdejší současnosti. 

Za tu dobu se změnilo vlastně všechno. I my. Uţ dávno jsme si přestali 

dávat pozor na to, co vlastně kde říkáme, a zdali nás náhodou neposlouchá někdo 

ze „soudruhů“, abychom druhý den nemuseli pracně vysvětlovat, co jsme tím 

vlastně mysleli. Uţ dávno nemusíme dětem ani vnoučatům připomínat to, o čem 

ve škole pomlčet, protoţe by jim tatínka či maminku odvedli a zavřeli do 

kriminálu. Dnes uţ nepřemýšlíme, jestli se nám podaří pod vánoční stromeček 

sehnat alespoň kilo mandarinek, banánů nebo afrických ořechů. Místo tehdy 

„zázračných“ elektrických hraček nadělujeme sobě i dětem nejmodernější 

elektronické výrobky, které jsme občas zahlédli jen v zahraničních filmech.  Místo 

poukazů na nedostatkové zboţí si rovnou nadělujeme zahraniční zájezdy do míst, 

která nás dříve ani nenapadlo hledat na mapách směrem na západ a vůbec 

nepřemýšlíme o tom, ţe bude na hraniční čáře někdo váhat, zdali nás tam pustí či 

ne. 

        Říci, ţe jsme se vším spokojení, se ale nedá. Na správních úřadech sice 

pokorně v rukou nemačkáme čepici, tvrdě se domáháme svých práv, ale přesto 

mnozí z nás nedostanou to, co poţadují. V zaměstnání se točíme od rána aţ do 

konce směny, ale peněz je za naši práci poskrovnu. Ţijeme v pěkném bytě, ale 

nájem z něj roste současně s jeho reţií přímo před našima očima do netušené 

výšky a my si lámeme hlavu nad tím, kde na něj příští rok vezmeme. Netrpíme 

nouzí, chtěli bychom také tradiční kvalitní české výrobky, ale zjišťujeme, ţe léta 

vyhlášené továrny uţ vlastně neexistují, majetek je rozprodán a stát, kraj, okres ani 

naše město nemají po léta schraňovaný majetek ani peníze. Děti nám sice vezmou 

do škol podle našeho výběru, ale pokud nám to náš rodinný rozpočet dovolí. 

Lékaři dělají doslova zázraky, ale uţ je tolik nezajímá, jak nám vymění poraněný 

kloub, jako spíše to, jestli na něj máme dost peněz, a sestřičky nám místo střepů a 

kamenů z krvácející rány nejdříve z kapsy vytahují průkaz zdravotní pojišťovny. 

Nejvyšší vládní politikové nám slibují, co všechno budeme mít za jejich vlády uţ 

příští rok, ale my kaţdoročně zjišťujeme, ţe skoro všechno byly jen sliby.  

Jsme nespokojeni a pro všechny kaţdodenní lapálie jsme nějak zapomněli, 

ţe uţ o našich ţivotech nerozhodují soudruzi tajemníci a za zády nám nestojí cizí 

voják s automatem. Jsme nespokojeni a stále čekáme, ţe za nás někdo vystoupí a 

všechno dá do pořádku. Více či méně si nechceme přiznat, ţe bychom také my 

měli něco udělat pro svůj stát, pro svoje město a tím také sami pro sebe. V těch 

hlasech před radnicí to v letošním listopadovém večeru znovu připomenul 

s moudrostí sobě vlastní i bývalý starosta doktor Václav Šolc. Nebude to rozhodně 

o nic lehčí neţ dříve, kdy jsme nesměli nic. Teď uţ ale můţeme. Proč to tedy 

neděláme?             

Otakar Grund    
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Návštěva u přátel kraje Karolíny Světlé v Podještědí 
 

V rámci plánované spolupráce mezi spolky podobného zaměření navštívilo 3. října 

čtyřiadvacet zájemců z Turnova Český Dub a Světelsko. Program na náš návrh obětavě 

připravili členové Sdruţení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé. 

Přesně v plánovaných 11:30 hodin stál 

náš autobus na českodubském náměstí, 

kde nás přivítal předseda sdruţení pan 

Milan Pavlů. Doprovodil nás k Pod-

ještědskému muzeu Karoliny Světlé, 

kde se nás ujal mladý průvodce Martin 

Hess. Ten se nám pak plně věnoval jak 

při prohlídce muzea, tak návazně při 

návštěvě johanitské komendy, objevené 

v závěru minulého století stávajícím 

ředitelem muzea PhDr. Tomášem 

Edelem. 

Výklad, který nám pan Martin 

poskytl zprvu v prostorách muzea, jeţ 

zachycovaly především zlomky ţivota slavné spisovatelky v tomto překrásném kraji a 

okruhu jejich nejbliţších přátel, byl zcela prost tónu některých průvodců. Byl ţivý, 

zajímavý, fundovaný a především velmi poutavý. Nepostrádal ani vtipné vloţky. Dověděli 

jsme se řadu podrobností, které bychom pracně hledali i v dobových dokumentech. V jeho 

vyprávění Johanka, (Johanna Rottová) provdaná Muţáková, před námi náhle vystoupila 

z dávné minulosti, doslova jako osoba z masa a krve. Celá expozice je velmi nápaditá, 

nechybí v ní ani prezentace dalších souvislostí jejího ţivota s krajem, kde často trávila 

prázdniny. Ať uţ je to vzpomínka na skladatele Bedřicha Smetanu, který podle její 

povídky Hubička, sloţil stejnojmennou operu na libreto Elišky Krásnohorské, nebo ukázka 

tehdejšího vybavení světničky podještědského stavení, školní třídy zašlých časů, nebo 

snad nejstarší gotické dřevěné skříně 

v Čechách, jeţ byla nalezena ve věţi 

hodkovického kostela - jak jinak - neţ vzpo-

menutým panem Edelem. Vzápětí jsme se 

posunuli z druhé poloviny XIX. století do 

století třináctého, do útrob kláštera rytířského 

řádu johanitů, který hned v století 

následujícím navštívil samotný císař Karel 

IV. Ten zde signoval několik významných 

dokumentů, zřejmě při své cestě na Ţitavsko. 

Úprava prostor komendy, včetně později 

objevené kaple, je provedena citlivě a 

nápaditě, coţ umoţňuje spatřit i stopy pozdějších stavebních úprav, jak je historie 

postupně přinášela. A to i těch, které vznikly po zničení kláštera husity, tedy od počátku 

XV. století aţ do období současného zámku, který zde vyrostl nad prostorami komendy po 

zániku původního stráţního hradu. Jím byla totiţ dříve střeţena zemská obchodní stezka 

z Čech do Ţitavy. 
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Tady jsme se rozloučili s naším příjemným průvodcem a poodjeli do nedaleké 

Světlé, kde nás očekával uvítací výbor členů a členek místního spolku a to na prostranství 

u kostela, poblíţ bronzové sochy ţeny, která tomuto kraji odevzdala stejnou měrou vše, co 

od něj získala. Bylo to milé překvapení. 

Nejprve jsme si prohlédli zdejší kostel. Stařičký 

místní farář, který zde slouţí uţ třiapadesát let, nám řekl 

pár slov o svém působení a přiblíţil historii církevní 

stavby. On sám je v současnosti posledním sluhou Páně. 

I tady se křesťanská obec neustále „zeštíhluje“. 

Na návsi jsme si prohlédli dvě stavení, která 

pamatují letní pobyty paní Muţákové, a pak jsme se 

v doprovodu místních přesunuli k památnému místu, 

kde nad potůčkem stojí kamenný podstavec s ţelezným 

kříţem. Ten autorka popsala v povídce „Kříţ u potoka“, 

byť se děj odehrává na místě jiném. Další podrobný 

výklad nám poskytl pan Bulíř, dřívější předseda 

sdruţení. Ten je totiţ vzdáleně spřízněn s rodinou 

Muţákových a časem se mu podařilo vypátrat mnoho 

historických dokladů o zdejším pobytu slavné ţeny. My 

od něj očekáváme, ţe přijede do Turnova na besedu 

s našimi dalšími členy. Ta byla uţ kdysi plánována při minulé návštěvě ve Světlé, ale 

tehdejšímu vedení se ji nepodařilo uskutečnit. 

Nadšené a podrobné líčení pana Bulíře přerušilo aţ upozornění, ţe nás skupina 

místních rodáků čeká s obědem v nedalekém Hasičském domě v Doleních Pasekách. Dva 

z nás, předseda s jednatelem, na výzvu pana Bulíře 

pokračovali v jeho doprovodu pěšky a tak se dověděli 

další zajímavosti ze ţivota lidí, kteří spisovatelku tehdy 

obklopovali.  

Zatím v Hasičském domě uţ bylo v plném proudu 

roznášení jídel. Skvělá krůtí kapsa s broskvičkou, sýrem 

a dobré pivo přispěly k neméně záţivné besedě. 

Restaurační místnost jsme opouštěli v pozdním 

odpoledni a směřovali k dalšímu rázovitému stavení. To 

totiţ potomkům bývalých majitelů dodnes slouţí jako 

rekreační objekt. Jeho bývalou doškovou střechu 

nahradil eternit, avšak ostatní části jsou zachovalé a 

dobře udrţované dodnes.  

V sousedství jsme pak nahlédli do tamější 

moderny - do areálu golfového hřiště, kde se pár 

sportovců se střídavým úspěchem snaţilo míček dohnat 

do jamky. Po chvíli jsme se s našimi hostiteli a průvodci rozloučili plně spokojeni jak 

s prohlídkou muzeí a kopcovitého kraje, tak setkáním s příjemnými přáteli i s krásným 

počasím. I to nás kupodivu po celý den vytrvale provázelo. Myslím, ţe se nám všem 

záţitek z tohoto zdařilého výletu nadlouho vryl do paměti. 

 

Ivan Veselý       
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Zájezdy rodáků s Pekařovou společností 
 

Spolek rodáků je jiţ několik let kolektivním členem Pekařovy společnosti, s níţ 

spojují lidé většinou vědeckou činnost v regionálním rozsahu. Mnozí vzpomínají na 

nedávnou úspěšnou a hojně navštívenou konferenci o působení šlechtických rodů v oblasti 

Českého ráje. Asi málokdo však ví, ţe společnost také 

organizuje poznávací výlety do vzdálenějších míst. 

Krásný den proţili účastníci takového výletu v neděli 

20. září. Cílem bylo Broumovsko a okolí, místa která 

nejsou tak hojně navštěvována, avšak milovníkům 

příjemné krajiny a zvláště pak zájemcům o barokní 

umění poskytují nezapomenutelné záţitky.  

Hlavním bodem byla prohlídka proslulého 

broumovského benediktinského kláštera.  Po roce 

1322 bylo zaloţeno v Broumově benediktinské 

probošství a původní tvrz začala postupně být 

přestavována v klášter. Původní klášterní kostel byl 

gotický a stejně jako dnes byl zasvěcen sv. 

Vojtěchovi. Na pozdější barokní přestavbě se 

významně podílela i známá dvojice stavitelů Krištof a 

Kilián Ignác Dienzenhoferové. Zvláštní kapitolu v 

dějinách kláštera tvoří klášterní gymnázium. Jiţ v 

dobách předhusitských bylo známé natolik, ţe zde studoval první praţský arcibiskup 

Arnošt z Pardubic. Dále to byl např. český kněz a vlastenec Bohuslav Balbín a Alois 

Jirásek. V roce 1950 se stává z broumovského kláštera neblaze proslulý internační 

klášter. Bylo to vlastně jedno z mnoha vězení, které zde komunisté po zrušení a 

vyloupení klášterů zřídili. Kněze a řeholníky velmi brzo vystřídaly řeholní sestry, které 

zde ţily ve skromných podmínkách a byly nuceny pracovat v továrnách a zemědělství. 

Úlevu přinesl aţ rok 1968, kdy se většina sester rozešla do charitních domovů. Zůstaly 

pouze sestry dominikánky, 

které zde po celá léta pekly 

hostie pro potřebu českých a 

moravských farností. Sestry 

dominikánky odešly v r. 1990 

na Moravu a klášter byl 

navrácen původnímu majiteli - 

benediktinskému řádu. Z roz-

sáhlých místností zapůsobí 

snad na kaţdého bohatě 

zdobený refektář a knihovna, 

obsahující přes 20 000 titulů. 

Interiér klášterního kostela je 

malou přehlídkou umění 18. 

století. V areálu kláštera se 

nachází i Muzeum Brou-

movska, v němţ je zvláštní pozornost věnována vývoji místního kroje.  
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Další zastávkou byla prohlídka malebného dřevěného hřbitovního kostela „U naší 

milé Paní“ s bohatou výzdobou. 

Velmi zajímavý byl i odpolední 

program, kdy jsme zajeli do 

okolí Broumova. V 17. a 18. 

století zde na území klášterního 

panství vznikla v krátkém časo-

vém úseku skupina barokních 

kostelů v devíti obcích. Na 

jejich plánech se opět podíleli 

otec a syn Dienzenhoferové, na 

výstavbě měl největší zásluhy 

opat Otmar Zinke. Prohlédli 

jsme si tři z těchto kostelů. 

Všechny překvapují velikostí, 

největší v Boţanově je vybaven 

lavicemi asi pro 700 lidí a 

dalším velkým prostorem. 

Interiéry jsou méně honosné, 

neţ jaké bývají v katolických 

kostelích, neboť část výzdoby byla odvezena na bezpečnější místa. Vnější úpravy jsou u 

kostelů nové a svědčí tak o čilém ruchu v obcích. 

Předností výletů za poznáním organizovaných Pekařovou společností je vţdy pečlivá a 

obsahově propracovaná příprava, zaměřená k určitému tématu. Taková příprava 

předpokládá i přibrání odborného průvodce z cílené oblasti, který ovládá její problematiku 

a umí zajímavě podat patřičné 

údaje. 

Autorem plánu cesty za 

poznáním barokního Brou-

movska byl místopředseda 

Pekařovy společnosti dr. Ivo 

Navrátil, ředitel Státního 

okresního archivu v Semilech, 

velice příjemnou a fundo-

vanou průvodkyní byla Mgr. 

Lýdie Baštecká, ředitelka 

Okresního archivu v Náchodě, 

organizační stránku zvládla 

jako obvykle bez problémů 

Jitka Petrušková. Připočítáme-

li ochotného řidiče autobusu a 

vynikající pozdně letní počasí, 

nemůţeme neţ celou akci moc a moc pochválit a Pekařově společnosti poděkovat. 

 

Dalibor Sehnoutka 
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Naše „rodácké“ letní koncerty se těšily zájmu posluchačů 
 

Letní koncerty váţné hudby, které jsme letos uţ osmým rokem v kostele sv. Josefa 

na Hrubé Skále pořádali, se těší 

velkému zájmu publika.  

Přestoţe k letošní opět 

nejnáročnější prázdninové spol-

kové akci jsme přistupovali 

s obavami, je moţné říci, ţe i 

tento ročník se opět vydařil, a to 

hned z několika důvodů.  

Záštitu nad ním opět 

ochotně převzal člen horní 

komory Parlamentu ČR PhDr. 

Jaromír Jermář a jeho finanční 

stránku i letos zajistili sponzoři. 

Nadmíru obětavě přispěli 

představitelé zdejších velkých 

firem, ale i drobní podnikatelé a 

dokonce i majetní občané. Největší příspěvky poskytli majitelé turnovského Sklostroje, 

letos nově Vodohospodářského stavitelství Zikuda, o něco menšími částkami opět pomohli 

vlastníci Tomových parků, projekční kanceláře Sekoprojekt pana ing. Sekaniny, Plátkovy 

pily, dále pak majitel prodejny Delikates pan Vladimír Sejval, Papírnictví  pan Petr Zaml, 

ředitel společnosti Trima Turnov pan ing. Václav Formánek, Nadace Preciosa v Jablonci 

nad Nisou, pan Karel Zima -  majitel Hotelu Štekl na Hrubé Skále, výrazně přispěli stále 

štědří manţelé Šulcovi z Turnova. Graficky vkusné a nepřehlédnutelné plakáty vytiskly 

opět turnovské tiskárny Unipress 

pana ing. Antonína Svobody. 

Rozhodně v neposlední řadě patří dík 

vstřícnému přístupu představitele 

římskokatolické církve pana pátera 

Františka Kocmana. Jedině tak mohli 

posluchači i letos naslouchat klasické 

hudbě v důstojném a akusticky 

dokonalém prostředí hruboskalského 

kostela.  

I letos byl výběr koncertů 

rozmanitý. Po krátkém slavnostním 

zahájení 27. června zde zazpívaly 

děti z pěveckého sboru Zvonky při 

ZUŠ v Mnichově Hradišti pod 

vedením manţelů Aleny a Ladislava Hejlových. Ukázalo se, ţe jejich vystoupení bylo 

opravdu vhodně zvoleným začátkem letošní sezóny. Výkon sboru potvrdil jeho mnohá 

přední umístění na republikových soutěţích a děti i jejich sbormistři zcela zaslouţeně 

sklidili závěrečný a dlouhotrvající potlesk.  
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Ještě větších ovací se zde dočkal 18. 

července sympatický barytonista Jakub Pustina ze 

Ţďáru nad Sázavou. Ani mimořádně nepříznivé 

počasí nedokázalo odradit více jak osmdesát 

posluchačů z Turnovska a širokého okolí, aby si 

nechali ujít skladby světových mistrů a některé 

známé operní árie v jeho osobitém podání. Pustina 

sám přijíţděl s obavami, neboť den předtím 

absolvoval náročný společný koncert s Petrem 

Dvorským v Karlových Varech a ještě dopoledne 

telefonoval nám, pořadatelům, zda se koncert kvůli 

počasí náhodou neodkládá.  

Třetí koncert, 25. července, byl pro mnohé 

posluchače tak trochu překvapením. Přijely na něj 

nedávné absolventky teplické konzervatoře 

s uměleckým názvem Musica Puella, které tu uţ 

před lety vystupovaly. Přijely s mladou uměleckou 

vedoucí Evou Zemanovou, a přestoţe dvě jejich 

členky náhle onemocněly, zbylé kvarteto velmi 

příjemně překvapilo čtyřicítku posluchačů. Duu 

fléten s doprovodem cemballa suverénně 

dominovala subtilní sopranistka Klára Vlahačová-Kartáková, v jejímţ koloraturním 

sopránovém pojetí návštěvníci ocenili podání všech sólových partů, zejména ve skladbách 

Adama Michny a Henryho Purcella. 

Lahůdku pro 

posluchače se nám 

podařilo připravit na 

závěr letošního roční-

ku - sobotu 29. srpna. 

Díky svým kontaktům 

a penězům sponzorů 

jsme mohli pozvat 

členy Sdruţení hlubo-

kých ţesťů České 

filharmonie Praha. 

Komorní uskupení, 

které vystupuje pře-

váţně v praţských 

koncertních sálech a 

v zahraničí, do hrubo-

skalského kostelíka 

přijelo s netradičními 

úpravami klasických skladeb váţné hudby předních světových mistrů, takţe se bylo i 

tentokrát na co se těšit. 

 

 Otakar Grund    
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Čmukaři 
 

Kdyţ jsem se v polovině sedmdesátých let dvacátého století rozhodoval, jak 

naloţím se svým volným časem, netušil jsem, ţe jsem si zvolil koníčka a lásku na dlouhá 

léta.  

Loutkové divadlo, 

pro někoho úpadkový ţánr, 

pro mě okouzlení z pajdu-

láků a setkání se zají-

mavými lidmi. To byl jen 

začátek.  S partou mladých 

lidí v Modřišicích, kde ve 

škole bylo stálé marione-

tové divadlo, jsme od 

podzimu do jara zkoušeli a 

nastudovali několik sta-

rých loutkových her. 

Pozvali nás k hraní do 

okolních vesnic. Bylo 

velmi obtíţné přenést ma-

rionetovou scénu a staré 

loutky někam jinam, avšak 

několikrát se to podařilo. Přišlo pozvání na odborné školení. Tam jsme se dozvěděli, ţe 

loutkové divadlo se dá hrát také trochu jinak. Ţe existují i jiné druhy loutek neţ jen 

marionety. Tak jsme to zkusili a po několika celkem úspěšných pokusech se dostavil 

skutečný úspěch – byli jsme pozvání na východočeskou krajskou přehlídku do České 

Třebové, kde byla oceněna Daniela Ferková za herecký výkon ve hře Beránci a ospalý 

čert. A jak ţe se jmenujete? A my se nejmenovali. Aţ někoho napadlo, ţe Čmukaři. 

Čmukaři? A co to jako je? No, přece čmuk, bambule na čepici. To je místní název. Tak na 

nás volají místní, kdyţ jdeme na zkoušku. A tak vznikli Čmukaři.  

Jste mladí a nadějní, co zkusit lidovou konzervatoř v Hradci Králové v divadle 

Drak? No, proč ne.  Nádherné soboty a neděle po dobu téměř tří let. Úplně nové obzory, 

oţivování neţivé hmoty, to snad není moţné, ţe to takhle také jde. Takhle jednoduše 

dokonale a vtipně dělat loutkové divadlo. Čas běţí, je konec učení. Teď je na vás, abyste 

v praxi ve vašich souborech předvedli, co jste se tady naučili. Tak dobře. Doma 

zjišťujeme, ţe někdo se oţenil, jiný musel odejít na vojnu další se odstěhoval. Zůstáváme 

dva, já a Daniela, teď uţ Weissová. Jsme nabušeni vědomostmi z konzervatoře, to musí jít 

ven. Píšeme a nastudujeme DRAČÍ POHÁDKY. V hlavním programu LOUTKÁŘSKÉ 

CHRUDIMI se poprvé objevujeme v roce 1982, a hned za DRAČÍ POHÁDKY dostáváme 

cenu. Ohromné povzbuzení. Do souboru přicházejí noví lidé.  V roce 1984 píšeme a 

zkoušíme hru VODNÍK, v roce dalším něco pro dospělé -FREJÍŘ, následuje komedie JAK 

KAŠPÁREK… Všechny tyto komedie obšťastňují LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM a 

získávají ocenění.  Hrajeme jak o ţivot, přes padesát představení za rok. Přichází pozvání 

na první zahraniční festival. Na druhý. Musíme zvolnit. S mladými lidmi zkoušíme 

Kubínovu pohádku. Nikdy nebyla dodělána, nezadrţitelně se totiţ blíţí rok 1989. 

„Sametovou revoluci“ vítáme s nadějí a nadšením a jsme všichni u toho. Uf, dobře to 
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dopadlo a tak se můţeme zase vrátit k loutkovému divadlu. A ejhle, jsem tu zase já a 

Daniela Weissová. Tak jdeme do toho! Do souboru přišli mladí lidé, někteří jen na 

chvilku, na jednu dvě komedie.  Zůstal nezkrotný ţivel Romana Zemenová, která k nám 

zapadla jako by s námi byla od začátku.  Vznikly bezvadné komedie.  Jak napsal jeden 

věhlasný kritik: „Po létech zrání triumfovali svým vrcholným „triptychem“ Lárk íčičok 

(1991), Léčba neklidem (1992) a Medvídek Pú nebo tak nějak (1993). V něm rozvinuli na 

látkách moderních pohádek či povídek své cítění „suchého“ humoru.  Začali rozvíjet své 

autorské divadlo – což neznamená, že byli nutně původními autory, jde o autorství 

inscenační, tj. takový vstup do struktury původního textu a jeho převedení na jeviště, kdy 

by už nebylo pravdivé ani slušné uvádět jako autora (jen) autora předlohy. Našli si svoji 

„parketu“ v anglickém (mnohdy černém) humoru až hororu, absurditě, anekdotickém 

nonsensu, v paradoxech života. Čmukaři – ústřední trojice Jaroslav Ipser, Daniela 

Weissová a Romana Zemenová – vyzráli jak ve svém herectví gagu, tak v dramaturgickém 

a režijním uchopení prozaických předloh, k nimž navíc přidávají i pozoruhodná 

metaforická řešení ve scénografii. Čmukaři posunuli v českém loutkovém divadle úroveň 

groteskního loutkoherectví a herectví.“  Tolik věhlasný kritik.   

 

Abychom snad nezpychli, 

jdeme páchat další komedie 

vyuţívajíce poznaných principů a 

nabytých dovedností.: Dobrá rána 

(1994), 7 trpaslíků a Sněhurka 

(1996), Kašpárek chodí pěšky 

(1999).   Sadoděde, Sadoděde 

(1997, původně 1988) Pletené 

pohádky (2000, vznik 1982), Dračí 

pohádky (2002, vznik 1982) Kam 

se poděly kočičí jazýčky (2003) 

Zvířátka za to nemůžou (2007) Za 

každým rohem jeskyňka (2009). 

Všechna tato představení průběţně 

potěšila, ne-li nadchla diváky na 

LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI, JI-

RÁSKOVĚ HRONOVU, Kaplic-

kém divadelním létě, Faustování, 

Scénické ţatvě v Martině, i v Ně-

mecku, Maďarsku, Bulharsku, 

Portugalsku, Francii, Španělsku, 

Polsku a Indii.  

 

Je to téměř neuvěřitelné, ale většinu komedií hrajeme dodnes. Letos je to 33 let, kdy 

vznikli Čmukaři. Nikdy jsme si moc nepotrpěli na kulatá výročí, tak to oslavíme letos. 

Vţdyť ty trojky jsou sympatické.     

 

Jarda Ipser 
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 Ohlédnutí za Ing. arch. Miroslavem Ulmannem 
 

S trvajícím zármutkem si připomínáme úmrtí Ing. arch. Miroslava Ulmanna, jehoţ 

jsme na poslední cestě doprovázeli 6. listopadu. Patřil mezi turnovské rodáky. Vlastně tím 

víc, ţe se zde výrazným způsobem účastnil společenské činnosti zprvu v sokolském kruhu 

a později jako dlouholetý předseda turistického odboru. 

Narodil se 6. 12. 1929. V turnovském 

gymnáziu potkal mnoho celoţivotních přátel, s 

nimiţ vyznával stejné myšlenky a zájmy, 

především v sokolském prostředí. Jiţ ve škole 

bylo zcela jasné, ţe získá vysokoškolské 

vzdělání. Jeho oborem se stala architektura, 

jejíţ náplň pak během ţivota uskutečňoval v 

liberecké urbanistice. V polovině 60. let jiţ vedl 

nově zřízený Útvar hlavního architekta města. 

Ve výkonném kolektivu pod jeho vedením 

vznikaly územní plány Liberce i vzdálenějšího 

okolí. O problémy utváření moderního města 

Liberce se nepřestal zajímat ani s odchodem do 

důchodu v 90. letech. 

V posledních letech si našel zásluţnou 

činnost zapojením do řešení mezinárodní 

spolupráce v orgánech Euroregionu, především 

v Agentuře regionálního rozvoje Nisa. Jeho 

odborné znalosti a také schopnost 

perspektivních pohledů mu zde zajišťovaly 

výrazné postavení. 

Jezdil často do Turnova, aby svými 

vyzrálými názory a bohatými zkušenostmi pomohl na všech úsecích turistické činnosti jím 

vedeného odboru. Měl vţdy připraveny hodnotné plány a dovedl je k realizaci. Jeho 

přátelé jej jiţ od mládí po celé roky obdivovali pro neúnavnost a pečlivost, s níţ při-

pravoval do nejmenších podrobností výlety a zájezdy včetně zahraničních a nesl tak tíhu 

tolika různorodých starostí. Jeho přípravy kaţdé akce byly dokonalé. Své znalosti prohlu-

boval stále cestováním. 

V bytech jeho přátel nacházíme charakteristické obrázky z 

cest, jeţ jim na památku a k připomínce společného cestování 

věnoval. Ostatně s mnoha z nich se seznámila i veřejnost na 

četných výstavách, které uskutečnil v Turnově i v Liberci. 

Zatímco ostatní v krásných zákoutích jím milovaných hor trávili 

čas odpočinkem či sněním, vznikaly jeho rukou scenérie těch 

nových a zajímavých krajin. Byl to vlastně jeho deník. 

 

Poslední stránky ale zůstanou prázdné. 

 

Ing. R. Kučera 
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Miloslav Holas - Turnovák tělem i duší 
 

Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, náš dlouholetý člen, Míla Holas z Turnova, oslavil 

v závěru letošního roku devadesátiny. Řada z nás si to vůbec nedokázala uvědomit, 

protoţe „náš Míla“ se nějak vymyká „zákonu stárnutí“. Bez ohledu na svůj věk doslova 

běhá mezi námi, navštěvuje mnohé kulturní pořady, cvičí psy i 

jejich majitele a hraje v zdejším divadelním spolku. Není to 

dlouho, co na jednom z našich výletů skupinka lidí narazila asi na 

metrový plot. Všichni uţ přemýšleli, kudy se vrátí a překáţku 

obejdou, ale Míla to vyřešil po svém: „Počkej, tadyhle to přidrţ a 

já to přeskočím…!“ řekl. Na jiném výletě zdolal bez problémů 

strmý výstup na Veliš – kdo to tam zná, ví, ţe to není procházka 

parkem. 

Pak se ovšem nelze divit členům našeho spolku, kteří se při 

gratulaci jubilantovi chvíli nemohli dohodnout na jeho věku… 

Pan Miloslav Holas je celým srdcem Turnovák. Narodil se v polovině listopadu 

v malém roubeném domku s doškovou střechou na Károvsku, a jeho ţivotní příběhy by 

určitě naplnily malou kníţku. Prarodiče měli sedm korců polností a poměrně slušné vlastní 

hospodářství. Otec byl „textilák“ a proto si v roce 1933 otevřel obchod ve Skálově ulici. 

Mladý Míla tedy vystudoval obchodní školu, aby se pak mohl věnovat rodinnému 

obchodu, ale vše se změnilo. Nastoupil proto v textilní Šlechtově továrně v Lomnici nad 

Popelkou, pak přešel do Prahy, kde byl jako praktikant v tehdy největším textilním 

velkoobchodě u ţida Oskara Linharta. „Z Prahy jsem v roce 1941 doslova utekl, protoţe 

Němci zabírali ţidovský majetek, všechen odváţeli do Říše a lidi do koncentračních 

táborů. V Turnově jsem narazil na pracovním úřadě na svého známého, Oldu Mizeru. Ten 

byl sice po válce velkým komunistou, ale mě doslova zachránil před odjezdem do Říše. 

Díky jeho šikovnosti jsem nastoupil v rámci organizovaného náboru jako pomocný dělník 

do malého provozu parní vulkanizace, kde se opravovaly pneumatiky pro německou 

armádu. Vlastnil jej nějaký pan Tolopčenko, Rus, který po revoluci utekl do Čech,“ 

vyprávěl Míla. Po válce chvíli pracoval v otcově obchodu, ale ten komunisté znárodnili. 

Odešel do Hospodářského druţstva Výkupního podniku, ale ten v roce 1962 přeloţili. 

Nastoupil tedy do druţstva Znak na Malé Skále jako ekonom, přestoţe hrozilo, ţe ho 

komunisté do této funkce nepotvrdí. „Byla to asi shoda mnoha náhod. Přede mnou tam 

pracoval nějaký komunista. Jenomţe ten tam udělal takový nepořádek, ţe to nemohli 

tolerovat ani partajníci na okrese v Jablonci nad Nisou. Oni tehdy moc potřebovali, aby to 

běţelo. Mně se to podařilo dát do pořádku, tak mě tam kupodivu nechali třicet let aţ do 

důchodu.“ Jeho celoţivotní láskou bylo ale ochotnické divadlo. Uţ v roce 1929 si zahrál 

v Princezně Pampelišce, pak v otevřeném turnovském divadle ve hře Emil a detektivové, 

v Loupeţníkovi – celkem ztvárnil přes 40 rolí. Kupodivu hraje dodnes. Nedávno turnovská 

divadelní veřejnost oslavila v městském divadle jeho devadesátiny po hře Láska aţ za 

hrob, v níţ vytvořil náročnou roli. Jeho čas se mu podařilo dělit i pro svoji další lásku – 

psy. Oblíbil si je, kdyţ je se svojí paní společně cvičili, a kdyţ v roce 1979 ovdověl, 

věnuje se jim nadále.  

A co si přeje ke svým devadesátinám? „Mám ve své rodině vynikající zázemí. Proto 

si přeju, aby všichni kolem mě byli stále zdraví. A Turnovu, aby stále rostl do krásy - 

zaslouţí si to!“                                                                                   Zaznamenal: O. Grund 
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Vzpomínka na sokola Františka Dobiáše 
 

Jako drobné střípky mozaiky ţivota se skládají útrţky vzpomínek na nenápadného 

člověka, který svůj celý ţivot zasvětil myšlence a odkazu dr. Miroslava Tyrše. 

Pan František Dobiáš se narodil v praţském 

Karlíně údajně v roce 1887. Krátce nato jeho otec získal 

traťmistrovské místo na stavbě tehdejší nové ţelezniční 

tratě, vedoucí z Liberce do Pardubic, a turnovský domek 

Na Sboře se stal na dlouhá léta domovem celé rodiny. 

Avšak netrvalo dlouho a jejich otce srazil projíţdějící 

vlak a malý František osiřel. Vychodil školu, a kdyţ se 

v Liberci vyučil kominickým mistrem, začínal zde 

pomalu rozvíjet svoji kominickou ţivnost. Byl pracovitý, 

a kdyţ se mu začalo dařit, nastřádal peníze a pustil se do 

stavby vlastního domu, kde vybudoval i zázemí pro svoji 

novou firmu. Samozřejmě daleko od středu města ve 

svahu na opuštěném místě, kde tehdy stály jen dva 

opuštěné domy, a kde byly levné pozemky. V Károvské, 

dnes Zborovské ulici. Také díky jeho pracovitosti se 

řemeslu dařilo a zanedlouho uţ zaměstnával čtyři 

učedníky a tři stálé zaměstnance: Karla Maryško, Karla 

Vocla a Oskara Isaidese. V domě, který je dnes uţ 

součástí rozsáhlé zástavby, dodnes ţije jeho dcera Libuše, syn Přemysl se odstěhoval do 

Ameriky.   

Komunisté si po převratu poradili i s malými ţivnostníky, jako byl pan Dobiáš. 

V roce 1948 mu spálili všechny doklady o firmě a veškerou činnost převzali pod hlavičkou 

Podnik místního průmyslu. S čím si ale tak rychle poradit neuměli, to bylo firemní zázemí. 

Kominíci totiţ potřebovali sklad a opravnu na svoje náčiní, prostornou šatnu, ale hlavně 

pořádnou koupelnu s velkou vanou a teplou vodou. A tak všichni chodili dál do domu 

pana Dobiáše, kde jim „paní mistrová“ pravidelně zatápěla pod kotlem s vodou, chystala 

čisté ručníky, podle potřeby vařila kafe nebo grog a občas podala i kořaličku na zahřátí, 

bylo-li sychravo. A „sychravo“ prý tehdy bývalo často.  

Jeho dcera, paní Libuše, si vzpomíná, jak tatínek vţdy v neděli vodil celou rodinu na 

oběd do hotelu na náměstí U Korunního prince. Tatínek byl totiţ náčelníkem turnovské 

Jednoty sokolské a měl mnoho známých. Stále sportoval, výborně cvičil na nářadí a 

pravidelně také jezdil na koni. „Ještě jsem ani nechodila do školy, ale na koni s tatínkem 

uţ jsem tehdy jezdila,“ vzpomíná paní Libuše. Ta si doposud pamatuje i jeho zajímavé 

„kousky“: „To například v pekárně ve Skálově ulici najednou začala čoudit pec. Těsto 

nakynuté, připravené, ale komín ne a ne táhnout. Přiběhli pro tatínka, ten se zabalil do 

mokrých hadrů, a protoţe byl malý a štíhlý, vlezl tam zadním otvorem, vytáhl vypadlé 

cihly a komín byl volný.“ Mnohem horší to prý bylo, kdyţ tatínek čistil komín 

Aehrenthalovy cihelny. Předem si dojednal, ţe uhasí oheň, aby zhruba třicetimetrový 

komín vychladl a vylezl vnitřkem nahoru. Jeden ze zaměstnanců se ale nikoho neptal a 

rozdělal v peci oheň. Pan Dobiáš sice volal dolů, ale tam nebylo nic slyšet. Nezbylo, neţ 

slézt po vnějším plášti komína dolů bez zajištění. Tatínkovi prý opět přišla vhod jeho 

fyzická kondice, kterou si stále udrţoval cvičením v Sokole.  
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Největším svátkem se pro něj stala chvíle, kdy se u něj na schodech před domem 

zastavil tehdejší prezident T. G. Masaryk. Ten se šel při návštěvě města podívat aţ nad 

kasárna ke skladu munice pod novou osadou Károvsko. „Kdyţ zjistil, ţe je tatínek 

náčelníkem zdejšího Sokola, povídali si spolu notnou chvíli a všichni okolo trpělivě 

čekali,“ vzpomínala paní Libuše. 

Pan Dobiáš se doţil poţehnaného věku téměř dvaaosmdesáti let, zemřel v lednu 

1969. 

 

Podnět ke vzpomínce na známého sokola dal pan V. Kubát z Turnova 

 
 

Waldsteinové na Valdštejně 
 

Za deštivého počasí v sobotu 17. října zaţil Valdštejn neobvyklou událost. Na 80 

příslušníků rodu Waldsteinů navštívilo toto místo historicky svázané s počátky tohoto 

rodu, aby si připomněli  850 let existence rodu v Čechách.  

Iniciátorem akce byl představitel rodu Arnošt 

Waldstein – Wartenberg, který sem přivedl rodinu svého 

syna, své vnuky a další členy rodu všech věkových 

kategorií. Původně počítal s účastí 120 osob, ale 

nepříznivé a chladné počasí některé od dlouhého 

cestování odradilo. 

Měla jsem tu čest přivítat přítomné před branou 

spolu s Albrechtem z Valdštejna, kterého tak bravurně 

představuje pan Kněbort, a s panem kastelánem 

Kouckým. Pan Arnošt odemkl bránu a jiţ všichni 

vstoupili na první nádvoří. Neskrývali překvapení nad 

vzornými úpravami tohoto prostoru a dalšími 

rekonstrukcemi, které poklady hradu Valdštejn stále více 

otvírají návštěvníkům. 

Na kapli pak byla slavnostně odhalena pamětní 

deska, kterou nechal pan Waldstein pořídit na památku 

tohoto setkání. V závěru zasedli přítomní do lavic kaple a poté, co jsem je seznámila s 

probíhajícími a plánovanými opravami hradu, vyslechli krátký varhanní koncert. Všichni 

litovali, ţe měli tak krátký čas k prohlídce a slibovali, ţe se sem jistě vrátí. 

Valdštejn však nebyla jedinou zastávkou na tomto rodovém 

setkání. Po pátečním programu přímo v prostorách Valdštejnského 

paláce v Praze se v sobotu vydali do Jablonného v Podještědí, kde se 

účastnili mše v místech odpočinku příslušníků druhé nejstarší větve 

rodu Lemberků. Následoval oběd v zámecké restauraci na Sychrově, 

pak Valdštejn, Jičín a Mnichovo Hradiště. Tedy místa 

neodmyslitelně s tímto rodem svázaná.  

Věřím, ţe si všichni účastníci odnášeli pěkné vzpomínky na 

Valdštejn a celý Český ráj. 

PhDr. Hana Maierová 
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Zpráva o činnosti spolku 
 

 Výčet akcí, které výbor SRPT uskutečnil v druhém pololetí, naznačuje, ţe činnost 

byla dost bohatá. Je to zásluha všech členů výboru, zvláště pak jeho předsedy Oty Grunda, 

jednatele Ivana Veselého a Jaromíra Ducháče. 

 Letní měsíce byly věnovány uţ tradičně organizování koncertů na Hrubé Skále, o 

kterých vás informuje zvláštní článek. I zde je nutné zdůraznit, ţe byly velmi úspěšné; 

zároveň je třeba připomenout, ţe jejich příprava je při stoupajících nákladech stále 

náročnější. 

 V loňském roce sjelo téměř 20 

našich členů Jizeru z Malé Skály na 

raftech. Všichni byli nadmíru 

spokojeni a tak není divu, ţe 25. 

června byla tato plavba úspěšně 

opakována včetně přátelského 

posezení v restauraci Zrcadlová koza. 

Autobusový poznávací zájezd 

zamířil 5. září tentokrát do míst, která 

se účastníkům musela líbit – Kokořín, 

Mělník, Nelahozeves, Veltrusy jsou 

vţdy zárukou zajímavých poznatků a 

hlubokých dojmů. 

 

 20. srpna byl uspořádán po delší době výlet 

auty, a to na Jičínsko. Kromě výstupu na Veliš si 

účastníci prohlédli zámecký park a školní botanický 

pavilon Střední zahradnické školy v Kopidlně a 

zámek ve Vokšicích. Zde je překvapila rozlehlá 

galerie upravená v bývalém kravíně, kde se konají 

výstavy obrazů a plastik. V areálu bývalého statku je i 

sběrna Kovošrotu,  s neobvyklými kovovými výtvory 

ze starých strojů a součástí. 

V průběhu roku byla výrazně posílena 

spolupráce s okolními organizacemi podobného 

zaměření. Naši členové jsou pravidelně zváni k účasti 

na poznávacích zájezdech Pekařovy společnosti. 

Zvláštní článek v tomto čísle informuje o letošním 

výjezdu na Broumovsko. 

Několik členů našeho spolku se zúčastnilo 

konference Pekařovy společnosti věnované působení šlechtických rodů v oblasti Českého 

ráje.  

Velmi dobrá je spolupráce se spolkem Dědina v Tatobitech.   

 3. října došlo k velmi přátelskému setkání se členy výboru Sdruţení rodáků a přátel 

kraje Karolíny Světlé. Po prohlídce Muzea K. Světlé a konventu v Českém Dubě 

následovalo druţné posezení s výměnou zkušeností. I této události je v tomto čísle 

věnován zvláštní článek. 
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26. srpna se delegace našeho 

spolku zúčastnila vzpomínkového 

pásma „Jičínsko a třetí odboj“, které 

uskutečnil jičínský spolek. 

  

21. října navštívilo několik 

členů spolku hvězdárnu na Vrchhůře, 

kde je Mgr. Vladimír Kafka seznámil 

s převratnými daty ve vývoji 

astronomie a poté i s technickým 

vybavením hvězdárny. Výsledný 

dojem zhatilo počasí, které nedovolilo 

vyuţít připravený dalekohled k pozo-

rování hvězd.  

  

 

Neméně zajímavá byla návštěva 

hradu Valdštejna. Kastelán Ladislav 

Koucký pozval praţského varhaníka 

pana Radka Rejška, který na klavíru a 

harmoniu z 19. století zahrál skladby  

J. B. Foerstera. Hudební produkci do-

plnil pan Koucký četbou z knihy 

vzpomínek skladatele na jeho 

prázdninové pobyty v Turnově. Na tuto 

akci zajistil výbor spolku mikrobus, 

který odvezl účastníky aţ na hrad a 

umoţnil tak účast i obyvatelům 

penzionu v Ţiţkově ulici. 

 

  

Z dalších akcí připomeneme udílení odměn vybraným absolventům 9. tříd ZŠ 

v závěru školního roku, aktivní účast při vítání občánků, účast při vzpomínkových a 

kulturních akcích ve městě. 

 

 Nemalé úsilí věnuje výbor vydání spolkového časopisu a v současné době i přípravě 

výroční členské schůze. V prosinci téţ dojde k setkání zástupců okolních spolků a ke 

schůzce a besedě s členy spolku v Mnichově Hradišti. 

 

 Naší stálou slabinou zůstává malý počet mladších členů a slabší účast na některých 

akcích spolku. Občas se setkáváme s tvrzením členů, ţe o nich nevěděli – jsou však vţdy 

s předstihem ohlašovány ve vývěskách. 

Výbor spolku 
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Vzpomínky na rodný kraj 
 

Eva Mánková se narodila v Turnově v roce 1953. S rodiči, také Turnováky, se 

odstěhovala do Moravské Třebové, kde stále ţije. Do svého rodného města se však často 

vrací, trávila zde se sestrami kaţdé prázdniny a jezdila sem i o dovolených k příbuzným. 

Má ráda kraj kolem Turnova a snad ji inspiroval k napsání několika veršů. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podzim 
 
Spadané listí, podzimu pláč, jenž dostavil se, 
svým barevným pláštěm obestřel krajinu, 
na chvíli zastavil čas. 
 
Poslední naději sebral vítr stromům, 
teď tiše ševelí větvovím, 
podívej, jak padá lístek po lístku 
na zkřehlou zem. 
 
I mrazem scvrklé šípky krčí se na úbočí. 

 

Zima 
 
Za okny padá sníh 
na větvích krajkových, 
bílý odpočívá čas. 
 
Za svitu luny v noci ach, 
rej vloček bílých padá zas 
na tichou krajinu. 
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Uskutečnila se archivace dokladů krajanských spolků a organizací ve Švýcarsku 

 

V minulých letech se často stávalo, ţe archivní dokumentace význačných exilových 

pracovníků se po jejich odchodu z aktivního ţivota jaksi „ztratila“, protoţe nebyla včas 

podchycena jejich dědici či následovníky. Je to veliká škoda, neboť v nich mnohdy byly 

zachyceny cenné informace i důleţité dokumenty pro příští generace a často i badatele a 

historiky. Proto jsme ve švýcarském „Svazu čs. spolků“ a „Beseda Svatopluk Čech 

v Zürichu“ zajistili archivní fondy a předali je do Národního archivu v Praze. 

„Uţ v roce 2002 mě uvedený Svaz pověřil, abych soustředil všechny dostupné 

materiály o svazové činnosti,“ uvádí ve své zprávě Jiří Kraus ze Švýcarska. Podle něj se 

ale jednalo o několikaletou usilovnou práci, kterou bylo potřeba nějak ujednotit a 

zorganizovat. V samém začátku bylo potřeba zjistit místa, kde se uvedené archiválie 

mohou nacházet. Proto několika známým bývalým funkcionářům, zejména předsedům, 

jednatelům a pokladníkům, rozeslali dotazníky, zda mají tyto materiály u sebe či je předali 

svým nástupcům a hlavně kam. Kupodivu se tak podařilo získat poměrně seriozní přehled 

z doby aţ od šedesátých let minulého století. Po návštěvě uvedených lidí a převzetí 

materiálů následovalo nejprve hrubé sjednocení a roztřídění po stránce časové a věcné. 

Výsledkem usilovné práce bylo předání téměř 130 kg archiválií, mezi nimiţ byly i svazky 

švýcarského exilového časopisu Zpravodaj, v roce 2004 do Národního archivu v Praze, a 

to ještě před zahájením Mezinárodní konference o exilových archivních fondech. Za 

zmínku stojí, ţe tento časopis dosáhl uţ před dvěma lety svého 40. jubilejního ročníku. 

„Poněkud jednodušší byla situace v našem spolku Beseda Svatopluk Čech, který uţ 

v příštím roce oslaví sto let od svého zaloţení. Od roku 1980 jsem se stal jeho 

pokladníkem a od roku 1996 předsedou. Většina dokumentů od mých předchůdců se tedy 

naštěstí nahromadila u mne,“ podotýká ve zprávě Jiří Kraus. Ten se také posledních třicet 

let aktivně účastnil organizování veškerých krajanských akcí Svazem i Besedou.  

Po sjednocení materiálů pak následovala více neţ půlroční práce, při níţ byla 

zpracována vţdy celoroční dokumentace o činnosti, veškeré účetnictví i korespondence 

s ostatními spolky a téţ Masarykovým fondem ve Švýcarsku. Tak k původním materiálům 

přibylo na konci roku 2008 dalších skoro sto kilogramů archiválií, uspořádaných 

v osmačtyřiceti objemných pořadačích. Materiály, které shrnují padesát let činnosti tohoto 

spolku, byly předány PhDr. Jiřímu Křesťanovi do Národního archivu v Praze.  

Kraus předpokládá, ţe na ostatní spolky ve Švýcarsku obdobná práce teprve čeká. 

Mnohem obtíţnější bude, podle něj, situace krajanů v jiných zemích, jako jsou Spojené 

státy americké, Kanada, Austrálie a Jiţní Amerika, kde mnohé spolky dělí od sebe i tisíce 

kilometrů.  

V závěru své zprávy se ale netají obdivem k naprosto dokonalé dokumentaristické 

činnosti domácích českých spolků, jakou provádí například Skaut, Sokol a řada 

turistických oddílů. Toto sleduje při kaţdé návštěvě Turnova na různých akcích a 

výstavách, především pak ve zdejším Muzeu Českého ráje. „Zřejmě v těchto organizacích 

a institucích naprosto bezvadně fungují kolektivy výborných dokumentaristů, coţ po 

několikaleté vlastní zkušenosti dokáţi náleţitě ocenit,“ dodává v závěru své letošní zprávy 

náš člen SRPT Jiří Kraus ze švýcarského Winterthuru.  

Turnovský občan Jiří Kraus odešel po roce 1968 do Švýcarska, kde se aktivně věnuje práci 

v českých krajanských spolcích. 

                                                                     Zpracoval O. Grund 
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ČLENY SRPT ZVEME 

 

NA VALNOU HROMADU 
Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

 
HOTEL KAREL IV. 

 
sobota 23. ledna 2010  

od 14:00 hodin 

 
 

Restaurace bude otevřena od 12:00 hodin, 
možnost občerstvení 

 
Na schůzi můžete zaplatit členské příspěvky, 

které činí 100,- Kč 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
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