
ZPRÁVA 
 
Vážení turnovští rodáci a přátelé města. 
Scházíme se letos opět, abychom zhodnotili činnost našeho spolku za uplynulý 
rok, rozhodli se o naší činnosti příští, ale abychom ale také posoudili činnost 
výboru našeho spolku v posledním dvouletém období a zvolili si členy nové. 
V naší loňské činnosti opět dominovaly oblíbené poznávací výlety a zájezdy, 
besedy a přednášky a Letní koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé 
Skále. Přednášky o regionálních starých mlýnech, mineralogii a přírodě našeho 
kraje se velmi líbily, zajímavá byla i přednáška dr. Cogana o nové publikaci o 
Turnově a jeho okolí, přestože jsme na nich očekávali větší počet účastníků. 
Projevila se však na nich stará známá skutečnost, že podobných akcí je v místě 
vždy několik a lidé se těžko rozhodují, které dají přednost. 
Specifické se staly poznávací zájezdy a výlety, které už po léta pečlivě připravuje 
pan Jaromír Ducháč. Vydařily se nejen ty s trasami po Čechách, ale i delší 
zájezdy do sousedního Polska. Na tuto činnost jsme se soustředili nejen kvůli 
jejich vzrůstající oblibě o historii, ale také kvůli tomu, že díky nim jsme získali 
mnoho dalších nových členů našeho spolku. Zdařilý byl i XVII. poslední ročník 
Letních koncertů. Zaznamenali jsme na něm nejen uspokojivý počet 
posluchačů, který se časem ustálil, ale i řady významných interpretů, kteří mají 
zájem koncertovat v důstojném a akusticky dokonalém prostředí. Obvykle se 
dnes stává, že při jejich přípravě už musíme některé umělce už odmítat. 
V minulém roce jsme se také setkali s mimořádnou přízní sponzorů těchto 
koncertů. Podařilo se nám totiž získat mnohem více příspěvků, než jsme ve 
skutečnosti potřebovali, takže jsme více jak deset tisíc už přesunuli do roku 
letošního. Je potřeba se zmínit o tom, že na jejich podpoře se pravidelně 
podílejí turnovští podnikatelé, jako MUDr. Marcel Nesvadba a Nadace B. J. 
Horáčka, dále pak Ing. Václav Formánek, pan Jiří Mikula, František Zikuda, 
obchodník Vladimír Sejval a někteří další.  
V předminulém roce se nám podařilo instalovat pamětní desku turnovskému  
houslaři Františku Xaveru Drozenovi na jeho dům, a to díky zaměstnancům 
zdejší Šperkařské školy a hlavně pak díky mimořádnému daru majitele 
přepeřské slévárny, pana Henryho Kyncla. V letošním roce se nám podařilo 
navrhnout a vyrobit pamětní odznaky našeho spolku, které nám podle našeho 
návrhu zhotovil zdejší podnikatel pan Milan Berka.  
Už tradičně se vždy účastníme vítání nových občánků Turnova a v závěru 
školního roku společně s vedením města, oceňujeme nejlepší absolventy našich 
devítiletek. 



Je povzbuzující, že se nám daří spolupracovat i se spolkem Karoliny Světlé v 
Podještědí, s rodáckým spolkem v Hodkovicích i v nedalekém rodišti houslaře 
Drozena, v Tatobitech.  
Řada našich členů také pracuje v komisích našeho města. V komisi pro 
občanské záležitosti, dále pak v komisích kulturní, památkové, ochrany 
životního prostředí, dopravní, od letošního roku pak nově i v komisi školské. 
S vedením našeho města se podílíme i na akcích, které nás propagují 
v zahraničí. V loňském roce jsme se zúčastnili setkání se zástupci partnerského 
polského města Jawora, při zrodu tohoto partnerství jsme před lety také byli. Je 
ale škoda, že se podobně nerozvíjí i další partnerství s ostatními městy 
například v Itálii, Francii, Anglii a Švédsku.  
Jsme rádi, že členové naší pražské pobočky převzali jakýsi patronát a starají se o 
vzhled a údržbu památníku rodáka ze zdejšího kraje, pátera Antonína Marka. 
Rozvíjí se i jejich přednášková činnost, ve které si též připomínají historii 
Turnovska. Několikrát jsme diskutovali o tom, zda má pro nás význam, 
každoročně vydávat dvě čísla vlastního časopisu Náš Turnov. Nakonec jsme 
přistoupili na názory a výzvy našich vzdálenějších členů, členů z ostatních měst 
a zahraničí, kteří míní, že je to pro ně v jejich věku často jediný styk s rodným 
městem a seriózní zdroj nejnovějších zpráv o zdejším dění a také výčet 
uskutečnění akcí spolku i těch, které se právě chystají. Proto jsme se rozhodli 
v této tradici pokračovat. 
V uplynulém roce došlo k výměně našeho hospodáře, pana Ladislavě Bičíka, za 
nějž funkci převzala paní Jaroslava Karásková. Přestože jsme považovali práci 
hospodáře a správce financí za náročnou a důležitou, teprve po tomto kroku 
všichni členové výboru náležitě ocenili přístup pana Bičíka, na jehož perfektní 
práci budeme ještě asi dlouho vzpomínat. 
Vážení přítomní, v závěru bych rád podotkl poměrně důležitou okolnost. A sice 
to, že v uplynulých letech jsme měli asi velké štěstí na osobnosti a lidi, se 
kterými jsme se setkali. Byli to především naši sponzoři, kteří nám pomohli 
zajistit náklady našich akcí a přispěli i k rozvoji našeho movitého majetku. Byl to 
především náš dlouholetý člen Jiří Cettl, který nám před svým odchodem 
odkázal jistou finanční částku, byli to i správci Klimentovy nadace, na něž jsme 
získali kontakt prostřednictvím našeho člena, pana Kohoutka. Podobně jsme se 
setkali i se vstřícným postojem rovenského pan faráře Františka Kocmana, který 
nám poskytuje prostředí hruboskalského kostela pro naše koncerty, podobně 
bychom mohli jmenovat i naše sponzory, ale i drobné dárce a přispěvovatele, 
jako Miroslava Hníka z Německa, doktora Bořivoje Severu z Prahy, bývalého 
senátora Jaromíra Jermáře a mnohé jiné.  
Z uplynulého výčtu by se mohlo zdát, že naše činnost byla tak úspěšná, že v ní 
už nenalézáme žádné chyby. Ale není to tak. Chtěli bychom totiž ještě více 



spolupracovat se členy okolních spolků v Tatobitech, v Jičíně, v Hodkovicích nad 
Mohelkou, v Mnichově Hradišti, a to i s podobnými spolky z partnerských měst 
v zahraničí. Hlavně bychom chtěli do svých řad přitáhnout i zdejší mládež, pro 
kterou je patrně nedávná i starší historie vlastního města poměrně nezajímavá. 
Musíme přiznat, že to se nám zatím příliš nedaří. 
V uplynulém roce jsme se potýkali s úskalím naší složité legislativy v rámci 
přeregistrace našeho spolku podle nového zákona. Zjistili jsme, že k vůli novým, 
doslova byrokratickým podmínkám, několik spolků svoji činnost ukončilo. Po 
naší stížnosti k rukám předsedy soudu jsme nakonec byli úspěšní, ale hodláme 
společně s dalšími spolky napadnout ta nesmyslná opatření, která by 
ovlivňovala naši činnost i v budoucnosti a budeme požadovat zjednodušení 
podmínek registrace i vedení spolkové činnosti.  
V závěru bych chtěl poděkovat všem členům dosavadního výboru za dvouletou 
obětavou práci pro náš spolek a doufám, že i těm novým, které si dnes zvolíte, 
se jej podaří vést neméně úspěšně. K tomu vám všem přeji šťastnou ruku. 
O. Grund.   
Turnov-25. ledna 2019, hotel Karel IV. 
                   


