
                          Zpráva o činnosti SRPT v roce 2007

Vážení, 

dovolte, abych zde stručně vrátil k naší činnosti v uplynulém roce. Hned v jeho jarních 
měsících na vlastní žádost odstoupila z funkce předsedkyně paní Marie Meixnerová. Výbor 
zvolil do pozice jednatele pana Ivana Veselého a vedení spolku na jednoleté období svěřil 
mně. Proto vy všichni za rok budete posuzovat, zda toto rozhodnutí bylo správné.
Uplynulé období naší spolkové činnosti, které se stalo už sedmnáctým rokem jeho trvání po 
obnovení v roce 1991, posuzuje současné vedení jako poměrně zdařilé. Členové výboru se 
scházejí pravidelně dvakrát měsíčně v budově turnovské základní školy, bývalé Dívčí, kde 
připravují všechny uskutečněné akce. K neformálnímu způsobu vedení přispěla i pravidelná 
úterní setkání organizátorů v nové stylové restauraci v Kinského ulici, kam často docházejí i 
ostatní naši členové a v podstatě tak navázali na osvědčenou praxi konání schůzek tehdejších 
„Pekařovců“ v Praze. Je pravdou, že právě tady vznikla řada námětů na některé později 
úspěšné akce.
Za organizačně nejsložitější považujeme pořádání Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. 
Josefa na Hrubé Skále. Původní nápad naší členky paní Mileny Šolcové, z výtěžku 
jednorázové hudební akce přispět na opravu tamních varhan, se po zájmu posluchačů 
nečekaně rozrostl do dnešní podoby, kdy je možné objektivně říci, že si cyklus každoročních 
letních koncertů už našel svůj okruh stálých posluchačů. S potěšením zjišťujeme, že i v dnešní 
době neutuchá zájem veřejnosti o díla klasiků a starých mistrů. Je pravdou, že po počátečním 
úspěchu došlo k určité stagnaci, a členové výboru stáli před nelehkým rozhodnutím, zda 
v lehce prodělečné akci dále pokračovat ? Výrazně jsme zlepšili její propagaci a především 
paní Šolcová dokázala získat několik důležitých sponzorů. Veškerou organizační část na sebe 
vzala paní Antonie Kuchařová. Té se podařilo zajistit nejen důstojné podmínky hudebních 
produkcí, ale díky finančním darům i výrazně kvalitnější interprety. Podle očekávání tak opět 
vzrostl zájem veřejnosti a v posledních letech účast na jednotlivá vystoupení přesahuje 
v průměru stovku posluchačů. Například loňskému, šestému ročníku, nesporně vévodil 
koncert skutečných mistrů – houslového virtuóza Čeňka Pavlíka a předního českého 
varhaníka Vladimíra Roubala. Avšak i další koncerty vzbudily zájem veřejnosti. Výrazný 
dojem zanechalo vystoupení Komorního souboru z Prahy, úspěch zde sklidili manželé 
Lédlovi a mladý houslista Václav Petráň, zajímavé bylo další vystoupení anglického sboru 
z Aldershotu, který navštívil Turnov. Poměrně netradiční bylo též uspořádání benefičního 
koncertu sopranistky Jany Heryánové – Ryklové a barytonisty Václava Šolce. Jeho výtěžek 
byl po dohodě věnován turnovskému občanskému sdružení Slunce všem, které se stará o děti 
postižené autismem. Naším zadostiučiněním tak může být skutečnost, že po několika 
posledních ročnících opět vzrůstá zájem posluchačů a dokonce i ochota turnovských 
podnikatelů, na naše koncerty přispívat. V minulém roce to byl především turnovský 
podnikatel ing. Vítězslav Sekanina, zdejší manželé Šulcovi, manželé Pernerovi, Mejsnarovi 
ze Všeně, Obecní úřad na Hrubé Skále i některé další soukromé osoby. Přestože řada i 
významných umělců u nás vystupuje za téměř režijní náklady, bez pomoci sponzorů bychom 
tak náročnou akci uspořádat opravdu nemohli. Přesto i v budoucnu hodláme v této tradici 
pokračovat.
Jsme toho názoru, že se nám daří udržet dobrou úroveň našeho „rodáckého“ časopisu Náš 
Turnov. Obě jeho loňská čísla byla veřejností příznivě přijata a neméně příznivě na jeho obsah 
reagovali i náhodní čtenáři. Všichni vesměs oceňovali stránku obsahu i skutečně zajímavé i 
čtivé příspěvky. Za touto prací stojí snaha redakčního kolektivu, který si především vytkl 
snahu o tématické sjednocení jednotlivých čísel. Pravidelné čtenáře ale nejvíce upoutala 



grafická úprava. Ta je bezezbytku dílem obětavého ing. Jaromíra Ducháče. Podle svých 
zkušeností soudím, že po tak nápaditém, pracovitém a skromném člověku by určitě sáhla 
nejedna redakce lokálních novin, a my jsme opravdu rádi, že jej ve svém kolektivu máme.
Tím nechceme tvrdit, že nemáme na Našem Turnovu co vylepšovat, avšak ve srovnání 
s podobnými publikacemi ostatních spolků, bychom určitě obstáli velmi dobře.

Stále větší oblibě se těší vycházky a výlety s historickou tématikou. 
Velmi zajímavá byla dubnová pěší vycházka k nově otevřené restauraci U Zrcadlové kozy, 
místa, které bylo tradičním nedělním dostaveníčkem turnovských občanů. Podobně zajímavý 
byl i listopadový výlet do nově otevřeného stylového hostince v Krčkovicích. Původně jsme 
jej plánovali jako mimořádné výjezdní zasedání výboru, na kterém předběžně zhodnotíme 
svoji činnost a domluvíme se na zásadních bodech příštího roku. Avšak zájemců se nakonec 
sešlo tolik, že jsme museli objednat k dopravě celý autobus. Schůzka nejen splnila svůj účel, 
ale stala se velmi neformální a nálada všech byla opravdu výborná. S velkým uznáním jsme 
se setkali při hodnocení podzimního výletu na Děčínsko, který pečlivě připravil ing. Jaromír 
Ducháč. Příjemně nás překvapila botanická zahrada při tamější Zahradnické škole, velmi 
pěkné byly přírodní scenérie a výhledy do údolí Labe z Pastýřské stěny, či romantická túra 
Soutěskami.
Velmi úspěšné byly i některé vzdělávací výlety s Pekařovou společností, které jsou vždy 
připraveny dobře organizačně i s výkladem na vysoké odborné úrovni. Těch se pravidelně 
účastní vždy několik našich členů a ani loni nebyli zklamáni. Cesta na jaře směřovala do 
skanzenu v Zubrnicích a do Úštěku,  na podzim pak do sázavského kláštera a do nedaleké 
Kouřimi.     
Každoročně oceňujeme nejlepší absolventy základních devítiletek v Turnově knihou o 
rodném městě a jeho okolí. Také loni jsme předali devět reprezentačních publikací těm 
nejlepším v závěru školního roku a zúčastnili se slavnostního zakončení jejich školní 
docházky. Členové výboru usoudili, že je potřeba prohlubovat vztah mladé generace ke 
svému rodnému městu a navazovat na tradice našich předků. Ohlas ze strany vedení škol, 
rodičů dětí i dětí samotných nám potvrdil, že jsme zvolili správnou cestu. 
Každoročně se za náš spolek účastní paní Marie Meixnerová předávání dárků a pamětních 
listů novým občánkům Turnova.
Náš spolek pravidelně reprezentuje paní Eva Kordová při pořádání řady kulturních akcí, na 
nichž se jejím prostřednictvím organizačně podílíme.
Velmi zajímavá byla přednáška našeho nového člena, senátora dr. Jaromíra Jermáře o podílu 
českých legionářů na tvorbě samostatného Československého státu, spojená s besedou, která 
se konala v Galerii u Sasíků. Pan Jermář tak v krátké době potvrdil, že je nejen dobrým 
historikem, ale i svědomitým zástupcem veřejnosti v politické oblasti a obětavým členem 
našeho spolku. 
Náš spolek v loňském roce velmi aktivně podpořil akci, organizovanou tatobitským 
sdružením Dědina. Tomu se podařilo realizovat umístění pamětní desky malíře Jana Dědiny 
ve vstupní části turnovské Základní umělecké školy. Tohoto aktu se zúčastnili též potomci 
uznávaného malíře a celá událost se stala přitažlivou pro zdejší, především uměleckou 
veřejnost. 
Podle našeho soudu se podařilo mnohem více rozšířit spolupráci s naší pobočkou v Praze. 
Jejím stálým reprezentantem je ing. Drahomír Machaň, který často navštěvuje naše výborové 
schůzky a zprostředkovává tak styk mezi oběma skupinami. Jeho moudrost i neformální 
přístup k drobným potížím a problémům se stal sjednocujícím momentem při budování našich 
společných vztahů.
Za velmi dobrou můžeme označit i spolupráci s představiteli turnovské radnice, která naše 
úsilí podporuje nejen finančně, ale i morálně. Například několik našich členů se podílí na 



práci odborných komisí, iniciuje návrhy a předává zastupitelům i městským úředníkům své 
zkušenosti. 
Za neméně úspěšnou bychom označili i spolupráci s ostatními spolky, jako je například Paměť 
Českého ráje a Podještědí, Občanské sdružení Karolíny Světlé a některé další. 

Vážení přítomní. Z předešlých slov byste mohli usoudit, že se nám všechno daří a s činností 
svou i s prací zvoleného výboru můžete být spokojeni. Skutečnost ale není zcela tak růžová. 
Stále se nám například nedaří přitáhnout ke spolkové činnosti zástupce mladší generace, 
zapojit i přilákat mnohem více vás, ostatních k účasti na různých spolkových akcích. Starosti 
nám dělá i finační stránka spolku, neboť například členské příspěvky sotva pokryjí náklady 
distribuce časopisu a my musíme finanční prostředky získávat jinak, což není jednoduché. O 
všech těchto problémech se můžete rozhovořit později v následující diskusi.

Závěrem mi dovolte abych své vystoupení ukončil tak trochu osobně. Chtěl bych právě na 
tomto místě poděkovat všem, kteří přiložili v uplynulém období ruku k dílu, a to mnohdy 
mírou opravdu nemalou. Za svého krátkého působení v čele výboru jsem se setkal se 
skutečnou a nezištnou pomocí všech ostatních. S moudrostí, opravdovým pochopením a 
shovívavostí pana Dalibora Sehnoutky, s obětavostí paní Marie Meixnerové, paní Mileny 
Šolcové a paní Antonie Kuchařové, s nesmírnou skromností, pracovitostí a spolehlivostí pana 
Jaromíra Ducháče, s řadou nápadů a skutečné pomoci nového jednatele, pana Ivana Veselého, 
s pečlivostí a obětavostí paní Hany Táborské a pana Jaroslava Novotného, a dále pak 
s pomocí paní Saši Emingerové, paní Václavy Válkové i některých dalších. Osobně si 
myslím, že v uplynulém roce jste opravdu nezvolili špatně, neboť s takovým týmem 
spolupracovníků se můžeme pustit ještě do náročnějších projektů, než se nám podařilo 
uskutečnit letos.

Otakar Grund (předseda)
V Turnově, Hotel Karel IV. dne 19. ledna 2008        


