
Kulatý stůl č. 4  

Zápis ze setkání: středa 22. 9. 2021 od 16:00 hod. (4. setkání v roce 2021) 

SPORTOVNÍ AKCE V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI VÝROČÍ 750 LET MĚSTA - PLÁN NA ROK 2022, 

SPORTOVNÍ FOND 

jednání připravila a vedla: Jana Svobodová 
 

Přítomni: 
Jana Svobodová (místostarostka), Martina Marková a Lenka Karásková (MěÚ Turnov, OŠKS), Jiří Veselka 
(Městská sportovní Turnov s.r.o.), František Zikuda (ŠK Zikuda Turnov), Jiří Varcl (TJ Sokol Turnov – stolní 
tenis), Jindřich Kořínek (SVČ Žlutá ponorka, TJ Turnov, oddíl OB), František Záleský (TJ Turnov - florbal), Eva 
Hlubučková (Sportinline) 
 

 
1)  
Na rok 2022 připadají oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o městě Turnov. Ve spolupráci s městskými 
organizacemi jsou plánovány postupně pro nadcházející rok akce různých žánrů, které budou výročí města 
akcentovat. Se současným plánem oslav a akcí byli přítomni seznámeni a jeho krátké shrnutí je součástí 
tohoto zápisu, viz níže.  
 

Přítomní zástupci sportovních spolků a organizací byli vyzvání k zapojení se do oslav svými projekty/akcemi. 
Vítány jsou běžně pořádané akce, které by se mohly stát součástí oslav či akce nové, které oslavy výročí města 
obohatí. Projekty/akce se mohou uskutečnit kdykoli v průběhu roku 2022. Pro propagaci akcí k výročí města 
vznikne ucelený kalendář, který bude v prosinci 2021 zveřejněn prostřednictvím turnovských informačních 
kanálů a formou letáků pro veřejnost. Informace a podněty budou sbírány do 20. 10. 2021 na email  
L.  Karáskové – l.karaskova@mu.turnov.cz  
Finanční podpora těchto akcí bude možná ze sportovního fondu. Akce k výročí města ponese logo (viz níže) 
a pro akci bude k dispozici banner/roll up k výročí. Město věnuje na sportovní akce pro vítěze POHÁR 
MĚSTA/MEDAILE TURNOV 750. 
 

Dále byly spolky vyzvány k akcím v rámci své činnosti během roku. Vytvořit/uspořádat svou vlastní 750 –
cokoliv dle sportovní činnosti spojené s 750 (750 gólů, 750 kliků, 750 dribling, 750 skoků…). Zdokumentovaný 
průběh a výsledek (foto, video) bude zveřejněn na facebook, instagram města, informace soustřeďuje pí 
Karásková. Tím budou spolky i propagovány. 
 

V rámci týdne oslav se v pondělí 23. 5. 2022 se uskuteční Turnovská 750 – společná sportovní akce, která má 
prozatím pouze rámcovou podobu - společný štafetový závod (předávání městské trofeje). Náměty spolků 
jsou vítány. 
 
 
PLÁN OSLAV A AKCÍ 750 let Turnov: 
 
Novoroční zahájení 1. 1. 2022 – ohňostroj/videomapping 
Městský ples – 25. 2. 2022 
Týden oslav – 21. 5. – 29. 5. 2022   

• sobota 21. 5. – Zahájení Týdne oslav – akce v centru města 
-     hlavní aktivity města Turnov budou zahrnuty do prvního dne oslav 
- dopolední program turnovských škol 
- otevření radnice, instituce města, projekty města  
- sraz rodáků  
- oficiální zahájení oslav  
- program letní kino – Podkrkonošský symfonický orchestr  
- křest knihy Dějiny Turnova 
- ohňostroj  

mailto:l.karaskova@mu.turnov.cz


 

• neděle 22. 5. – dopolední mše v Mariánském kostele 10 hod. za Turnov, svátek Jana Nepomuckého 
Krásy Turnova města v Českém ráji – hlavní místo konání hrad Valdštejn – pouť, mše 

  

• pondělí 23. 5. –  Turnovská 750  

• úterý 24. 5. – Turnov město sportovních legend- Memoriál Ludvíka Daňka 

• středa 25. 5. – Turnov město kulturních zážitků – akce Kulturního centra Turnov a Městské knihovny 
Antonína Marka Turnov 

• čtvrtek 26. 5. – Turnov město s bohatou historií – Muzeum Českého ráje v Turnově (komentované 
prohlídky) 

• pátek 27. 5. – Děti Turnovu, Turnov dětem – dopolední program pro mateřské školy na turnovské téma, 
akce Základní umělecké školy v podvečer, vyhlášení dětských soutěží, křest dětských publikací 

• sobota – neděle  28. – 29. 5 – Turnov město tradičního  řemesla - Staročeské řemeslné trhy 
 

100 let od návštěvy TGM v Turnově, Den železnice v Turnově – 17. 9. 2022  
Rekonstrukce dobové události, připomenutí Turnova jako významného dopravního uzlu v rozvoji města ve 
spolupráci s Klubem přátel železnic Českého ráje 
Oslavy 28. října – KC Střelnice, slavnostní večer za účasti oficiálních hostů 
 
V průběhu roku budou probíhat akce Kulturního centra Turnov, Knihovny Antonína Marka, Turnovských 
památek a cestovního ruchu, Muzea Českého ráje a dalších organizací zaměřené na výročí města (výstavy, 
hudební a divadelní vystoupení, přednášky, výtvarné a literární soutěže, budou vydány knihy a jiné publikace 
apod.) V rámci oslav vznikl grafický manuál včetně loga, instalovány budou výstavní panely v ulicích města, 
informační tabule, bude vydán kalendář a poštovní známka, dojde k výsadbě zeleně a květinové výzdobě 
v barvách oslav, vyrobeny budou propagační předměty atd. 
 
Logo oslav: 

 
 
V rámci diskuze nabídli přítomní zástupci spolků své akce pořádané v příštím roce zařadit do akcí, které se 
v rámci oslav v roce 2022 uskuteční. Do 20. 10. 2021 bude paní L. Karáskové zasláno plánované datum, 
název a krátká anotace akce. 
 

 
2) 
S přítomnými byla dále diskutována společná propagace informace o náborech do spolků a pořádání 
příměstských táborů. K účelu jednotné propagace vzniknou pro zájemce na webových stránkách města 
v záložce Sport a volný čas samostatné odkazy. Z OŠKS nebo od tiskové mluvčí vzejde každoročně výzva 
jednotlivým sportovním spolkům a volnočasovým organizacím ke sběru informací (příměstské tábory 2. měsíc 
v roce, nábory do spolků 8. měsíc v roce), které pak budou postupně zveřejňovány či doplňovány pod 
uvedenými odkazy. 
 

 
3) 
V diskuzi přítomných bylo dále řešeno téma poptávky po dotacích na členské příspěvky pro sociálně slabší 
členy spolků, resp. zda oddíly mají zkušenost s podobnou poptávkou u dětí a mládeže, kdy není možné 
sportování z důvodu absence finančních prostředků v rámci rodinného rozpočtu. Po diskuzi vyplynulo, že 
téma může být řešeno individuálně s jednotlivými oddíly v případě, že taková situace nastane. Jinak nejsou 
podobné zkušenosti. 



 
4) 
Stále je aktuální nabídka semináře společnosti Arnika pro neziskové organizace na téma fundraising - pomoc 
při získávání finančních prostředků. Školitel bude osloven, aby upřesnil/přiblížil dané téma pro potencionální 
zájemce o tento seminář. 
 
 
Další setkání (kulatý stůl č. 5) se uskuteční v listopadu 2021, termín bude upřesněn. Hlavním tématem bude 
způsob vyúčtování dotací z rozpočtu města Turnov, možnosti a případná zjednodušení. 

 
Zapsala: Lenka Karásková 
Ověřila: Jana Svobodová 
Datum zápisu: 22. 9. 2021 


