
Plán činnosti SRPT na rok 2014 

Leden:   VALNÁ HROMADA. 

Únor:    Návštěva výstavy lidové architektury v Muzeu Českého ráje v Turnově. 

                Vítání občánků Turnova.  

                15.2.  Masopust na Dlaskově statku. 

Březen:   Návštěva Liberce (vlakem) s prohlídkou muzea a nově otevřené galerie. 

                  Beseda s RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem na téma „Jarní příroda Českého ráje.“ 

Duben:    Návštěva galerie „Granát“ v Turnově na nám. Českého ráje. 

Posezení členů SRPT se zástupci družebních spolků v „hasičárně“ na Bukovině u Dolánek. 

Květen:   Zájezd autobusem do Prahy, společný program s pražskou pobočkou SRPT. 

Vycházka do Mašova s exkurzí v manufaktuře manželů Zdeňkových (výroba monstrancí). 

Příprava časopisu „Náš Turnov“ č. 48. 

Červen:     Výlet do Pařezské Lhoty za lekníny pana Tyrychtra. 

                    Výlet do Světlé pod Bezdězem při příležitosti otevření stezky Karolíny Světlé (7. 6. 2014). 

Návštěva  O.S. Jana Dědiny v Tatobitech dne 21. 6. 2014, kdy  se koná oslava 500. výročí  založení obce a  300. 

výročí  vysvěcení kostela sv. Vavřince. 

Odměňování absolventů 9. Tříd základních škol v Turnově. 

Červenec, srpen: Letní koncerty vážné hudby na Hrubé Skále - 13. ročník. 

Srpen:    Návštěva Jičínského spolku rodáků 

Září:   Zájezd do polského družebního města Jawora na „Slavnosti chleba“. 

Beseda o vzniku regionu „ Český ráj „ s lektorkou Lenkou Jůnovou (spolupracovnicí Městské knihovny Ant. 

Marka). 

Říjen:   Prohlídka historického archivu v Semilech spojená s vycházkou po Riegerově stezce a návštěvou elektrárny 

Spálov. 

Pěší výlet do Nudvojovic a prohlídka místního kostela. 

Listopad:  Exkurze sklářské školy v Železném Brodě. 

Beseda s PhDr. Janem Šolcem, profesorem liberecké Technické univerzity, kde v současné době působí jako 

lektor etiky a rétoriky. (Přednáší i posluchačům Univerzity třetího věku a shledává velký význam této vzdělávací 

instituce pro zlepšení lidských vztahů a společenského klimatu.) 

Prosinec :   Příprava k vydání časopisu „Náš Turnov“ č. 49.  

                     Vánoční posezení s vycházkou po okolí restaurace „Na Špici“. 

Během celého roku 2014 se budeme průběžně zúčastňovat akcí, pořádaných okolními spolky a organizacemi, jako je Pekařova 

společnost, Muzeum Českého ráje, liberecké Muzeum a Galerie, Hodkovický spolek rodáků, O.S. Jana Dědiny z Tatobit a jiné. 

Výbor SRPT jménem svých členů se těší na setkávání s Vámi rodáky i přáteli Turnova!      


