
ZPRÁVA SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA 
                                                     o činnosti v roce 2008 

 

Vážení přátelé 

dovolte, abych vás na prahu nového roku 2009 stručně seznámil se shrnutím toho, co pro vás 

všechny v rámci činnosti celého spolku v uplynulém roce připravil minulý výbor.  

Počátek loňského roku byl, jako vždy, vyplněn přípravami na výroční schůzi. Poprvé bylo vybráno 

jako místo jejího konání zde v tomto novém sále hotelu Karel IV. a ukázalo se, že tato volba byla 

dobrá. Účast více než stovky členů potvrdila, že rodácký spolek patří k organizacím, které mají stále 

svoje důležité místo v životě města. Svědčila o tom i přítomnost významných osobností, například 

pana senátora PhDr. Jaromíra Jermáře, paní starostky PhDr. Hany Maierové, své zástupce na ni 

vyslaly i spolky podobného zaměření, jako je naše činnost a s nimiž trvale udržujeme užší styky.  

O naší činnosti v průběhu celého roku je pak možné konstatovat, že pokračovala v rámci let 

minulých. Uspořádali jsme osvědčené akce, jako poznávací vycházky, výlety a autobusové zájezdy, 

podařilo se však i připravit i některé akce daleko většího významu, které život spolku osvěžily. 

Například se nám podařilo uskutečnit už VII. ročník Letních koncertů vážné hudby, který se koná 

tradičně v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. K jeho úspěchu přispěli nejen známí a kvalitní umělci, 

kteří už předem zajistili dobrou účast posluchačů, ale i osobní záštita nad touto akcí, kterou nám 

poskytl zde přítomný senátor pan Jaromír Jermář. Samozřejmě průlomem při jejich pořádání byla 

podpora všech sponzorů. Jen díky nim jsme mohli zajistit kvalitní interprety a současně i 

dostatečnou a důstojnou propagaci. Není jistě bez zajímavosti, že i nad pořádáním této tak náročné 

akce visel „Damoklův meč“ a to po značném zklamání po jednání o finanční podpoře Krajského 

úřadu v Liberci. Následně se ale podařilo zajistit od představitelů turnovských firem i drobných 

obchodníků finanční částku, o které jsme v počátku jednání ani nesnili. Ta v závěru překročila 

hranici 70 tisíc korun. Je nutno říci, že pořádání těchto koncertů vyžaduje obsáhlou přípravu a účast 

téměř všech členů výboru. Jako složitý problém spatřujeme ve stále rostoucích nákladech. Tím 

spíše se patří poděkovat všem, kteří nám na jejich uskutečnění přispěli: 

Jsou to: Pan ing. Jan Gold, generální ředitel turnovského podniku Sklostroj, pan ing. Václav 

Formánek, představitel rovněž zdejšího podniku TRIMA, pan ing. Ivo Schötta, ředitel Nadace 

Preciosa v Jablonci nad Nisou, pan ing. Vítězslav Sekanina, majitel turnovské projekční kanceláře 

SEKOPROJEKT, zástupce Tomových parků, dále vedoucí Plátkovy pily v Turnově, pan ing. 

František Procházka, majitelé turnovských obchodů pan Vladimír Sejval a pan Petr Zaml, turnovští 

manželé Šulcovi a majitel hotelu Štekl na Hrubé Skále pan Karel Zima. Veškeré tiskoviny, které 

jsme k propagaci této akce potřebovali, ať to byly všechny plakáty, vstupenky a čestné vstupenky, 

nám ochotně vytiskl v tiskárně Unipress pan ing. Antonín Svoboda, a to zcela zdarma. Jen pro 

zajímavost uvádím, že tyto práce představovaly náklady v částce téměř 20 tisíc korun, takže pan 

Svoboda se společně s panem Goldem stali jednoznačně hlavními sponzory loňského ročníku 

našich koncertů na Hrubé Skále.  

Samozřejmě, že i v letošním roce se budeme snažit v dalším ročníku těchto oblíbených koncertů 

pokračovat, avšak nedokážeme předem odhadnout, jak se nám bude dařit získávat prostředky na 

akce, jejichž náklady stále rostou.  

V loňském roce jsme opět vydali dvě čísla časopisu Náš Turnov, do kterého nám pravidelně 

přispívají naši členové, ale i zástupci radnice a některých turnovských organizací. Časopis je mezi 

našimi členy oblíben, protože přináší i mnoho cenných údajů ze současnosti i z historie města.  

Za dobře připravenou akci pokládáme schůzku zástupců jedenácti rodáckých a okrasných spolků 

z širokého regionu severovýchodních Čech, která se uskutečnila v salonku restaurace U Supa 

v polovině prosince. Přítomní se dohodli o vzájemné spolupráci, návštěvě i přípravě společných 

akcí, dokonce též o založení společných internetových stránek pod hlavičkou a patronací zdejšího 

turnovského spolku.  

Snad nejkurióznější akcí našeho spolku se stalo dlouho odmítaný návrh sjetí Jizery na raftových 

člunech z Malé Skály až do Turnova k dříve proslavené výletní restauraci „U Zrcadlové kozy“. Zde 

nás čekali ostatní členové, kteří se napoprvé na Jizeru přece jen báli, aby pak společně s námi 



využili pohostinství pana Jana Kreysy. Ten nám totiž připravil posezení u ohně s opékáním uzenin a 

k dobré náladě přispěl i pan Václav Bohuslav                    s kytarou a starými trampskými 

písničkami.  

Ke zvýšení aktivity spolku vloni došlo i v oblasti poznávacích výletů a vycházek. Už 13. února 

jsme využili nabídky dr. Jaromíra Jermáře k návštěvě sídla senátu. Osobně nás seznámil s jeho prací 

a pak jsme si v jeho doprovodu prohlédli všechny dostupné místnosti sídla této instituce. Pak jsme 

si prohlédli široce koncipovanou výstavu, věnovanou působení vévody Valdštejna. Velmi spokojeni 

byli i účastníci zájezdu na hrad Potštejn a zámek v Častolovicích dne 24. Května. Rovněž podzimní 

cesta (6. září), která směřovala do Chrudimi a do muzea koní ve Slatiňanech a do skanzenu na 

Veselém kopci u Hlinska, se všem velmi líbila.  

Posledním místem byla vesnice Ležáky, kde jsme si připomenuli tragedii našich lidí v období 

nacistické okupace. Velmi nás potěšila úprava dnešního památníku i péče současného personálu.  

Devětadvacátého září se nás několik vydalo vlakem do předvánočních Drážďan. Několik našich 

členů využívá našeho společného členství v Pekařově společnosti a účastní se jí pořádaných výletů. 

Loňská jarní cesta směřovala do Konecchlumí, podzimní do Kutné Hory. Obě, jako vždy, byly 

dokonale organizačně připraveny a zvláště odborné výklady mají vysokou úroveň.  

Z pěších vycházek se obzvláště vydařilo putování Tatobitskou stezkou tamějšího malíře Jana 

Dědiny, které skončilo společným posezením a besedou se členy místního spolku. 

Už v dubnu putovalo ve větrném počasí asi dvacet členů našeho spolku Boreckými skalami 

z Rovenska pod Troskami do Radvánovic a 7. listopadu se vydalo více jak třicet osob turnovským 

parkem k pramenu Boží voda, aby se pak sešli v salonku restaurace Sokolovna na besedě se 

starostkou paní Maierovou.  

V mrazivém počasí 22. listopadu se opět dvacítka zájemců rozjela do Příšovic, kde nám v restauraci 

U Jilmu archeolog libereckého muzea pan Petr Brestovanský poutavě vyprávěl o historii a 

současném stavu jednoho z nejstarších nalezišť, které dokládá osídlení lidí při toku Jizery. Přivezl 

nám i ukázky tehdejší keramiky a četné fotografie, jež dokumentovaly průběh prací.  

Velmi zajímavá byla beseda se senátorem panem Jermářem o Demokracii v politice, která se 

uskutečnila v přednáškovém sále CHKO. Mnoho lidí zajímalo poutavé vyprávění pana Ladislava 

Bičíka o životě českých emigrantů v zahraničí. Bohužel, účast veřejnosti byla značně malá. Velmi 

málo občanů přišlo i na naši besedu s představiteli turnovských vodáků. Podobně dopadla i první 

naše snaha, uspořádat tradiční posezení s turnovskou dechovkou v sále Hotelu Karel IV.  

Několik našich členů působí v zastupitelstvu, další pak obětavě pomáhají v práci komisí zdejší 

radnice, takže práce našeho spolku se neuzavírá jen do úzkého okruhu naší činnosti. 

Naši zástupci se pravidelně účastní vítání nových občánků i slavnostního zakončení školního roku 

na všech základních školách ve městě, kde předáváme obrazové publikace o Turnově nejlepším 

absolventům. Spolupracujeme i s ostatními organizacemi, jako například s Městskou knihovnou 

Antonína Marka, kdy spolupořádáme některé kulturní akce. 

Podobně je potřeba zmínit se o činnosti pražské pobočky. Její představitel ing. Drahomír Machaň se 

jejímu vedení věnuje velmi obětavě a tak i naši pražští turnovští rodáci v loňském roce připravili 

mnohá setkání, přednášky a besedy, tak jak vás o nich pravidelně informují v časopise Náš Turnov.      

Myslíme si, že náš současný výbor odvedl velký kus dobré práce, na jejíž výsledky mohou být  

členové našeho spolku právem pyšní. To však neznamená, že nemáme co zlepšovat. Stále se nám 

nedaří získat ještě více mladších lidí mezi naše členy a hlavně získat daleko více lidí k větší 

spolupráci se současným výborem. V uplynulém roce se nám podařilo přece jen dosáhnout jednoho 

z cílů, který jsme si před rokem společně vytkli. Překonat magickou hranici 400. Náš spolek tedy 

má v současné době více než čtyři stovky členů a hlásí se další. Doufejme, že mezi nás přijdou i ti, 

kteří nám pomohou ještě více podpořit naši činnost a přinesou i další nové nápady.  

Všem členům dosavadního výboru bych chtěl v závěru poděkovat za opravdu obětavou práci a 

velké úsilí při zajištění všech vyjmenovaných akcí. 

Současně bych chtěl poděkovat i všem turnovským zastupitelům, kteří v loňském roce navrhli a 

schválili o pět tisíc korun větší příspěvek našemu spolku na podporu jeho činnosti.  

 


