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V letošním roce se schůze konala netradičně v pěkném prostředí hotelu Slávie v Turnově. Všechny 
přicházející však poněkud překvapila platba za odložení oděvů v šatně. U vchodu byly opět k 
dispozici fotografie starého Turnova, čísla časopisu Náš Turnov, publikace, které spolek vydal a 
propagační materiály o Českém ráji. Po zapsání na listinu přítomných si každý vybral místo v 
útulném prostředí sálu. První účastníci přicházeli již od dvanácti hodin, mnozí i poobědvali, všichni 
pak obdrželi zdarma malé občerstvení.
Ve 14 hodin zahájila schůzi paní Kordová, která celé jednání moderovala s profesionální jistotou. 
Po přivítání přítomných a hostů, vystoupili žáci ZUŠ s velmi kvalitním hudebním programem, ve 
kterém si přišli na své vyznavači vážné i moderní hudby. 
Za dlouholetou a obětavou práci pro spolek, udělil předseda spolku pan Sehnoutka čestné členství 
paní M. Šolcové, A. Kuchařové, panu V. Drholcovi a paní M. Stelzigové. 
Potom si přítomní vyslechli zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok, kterou přednesl 
místopředseda spolku pan J. Pekař. Se zájmem všichni vyslechli zprávu o hospodaření spolku, 
kterou připravila hospodářka paní Táborská, zprávu o revizi hospodaření, kterou přednesl předseda 
revizní komise pan Novotný a zprávu o počtu členů a věkovém složení, kterou připravil člen výboru 
pan Ducháč. Hospodaření spolku bylo vyrovnané, zvýšila se aktiva spolku, při revizi nebyly 
shledány žádné nedostatky. Ke 31.12.2005 měl spolek 381 členů, bohužel věkový průměr je velmi 
vysoký. 
V druhém kulturním programu přednesl verše J. Solovjeva osvědčený recitátor pan Pešek. V další 
části schůze se konaly doplňovací volby za členy výboru, kteří se svých funkcí vzdali. Za 
odstupujícího pana Kunetku, pana Suka a paní Zelenou byli navrženi a zvoleni pan Hlavatý, pan 
Veselý a paní Meixnerová. 
Jednatel spolku pan Grund seznámil přítomné s definitivním zněním nových stanov spolku, které 
budou v letošním roce zaslány k registraci. 
V části věnované vystoupením hostů a diskusi, pozdravil přítomné vzácný host, senátor pan 
Mitlener, starosta města pan Hejduk, místostarostka paní Maierová, za rodáky žijící v Praze 
pohovořil pan Machaň, schůzi pozdravil i krajský zastupitel a ředitel turnovské nemocnice pan 
Sláma, za spřátelené spolky promluvil pan Pešek, dále vystoupili pánové O. Halama, Plesl, Grund a 
Hlavatý.
Usnesení schůze bylo všemi přítomnými schváleno.
Na závěr poděkoval předseda spolku všem přítomným za účast a paní Kordové za moderování 
schůze. Schůze se zúčastnilo 97 členů z Turnova, Prahy i z ostatních částí republiky. 
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