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Vážení rodáci a přátelé města Turnova 

 Ani jsme se nenadáli, uběhl rok a scházíme se tu opět, abychom si připomenuli a 
zhodnotili život a činnost našeho spolku za toto období. 
 Náš výbor se pravidelně dvakrát každý měsíc scházel a připravoval všechny akce, 
které jsme si v loňském plánu činnosti stanovili. 
 Těsně před konáním loňské valné hromady jsme si byli prohlédnout zdejší moderní 
tiskárnu Unipress, na kterou nás pozval její nový majitel pan Antonín Svoboda, u 
příležitosti oslav 100 let od založení turnovského knihtisku. Připomenuli jsme si 
dlouholetou historii oboru, který naše město proslavil i daleko ve světě, neboť právě zde se 
tiskly první knihy, později také barevné reprodukce, například i dřevoryty mistra Karla 
Vika, které opravdu z Turnova cestovaly do celého světa. 
 Sněhem, ještě v únoru, se vydala naše početná skupina na pěší výlet zasněženou 
krajinou přes Záholice a Rozumov. Nejprve jsme se ohřáli v útulné hospůdce Na 
Klokočských skalách a pak se vrátili přes Bukovinu a Bělou domů. V březnu jsme v sále 
Základní umělecké školy absolvovali velice zajímavou přednášku našeho přítele, PhDr. 
Jana Šolce z Liberce, člena etického fóra a bývalého poradce našeho prvního 
polistopadového presidenta. Velmi zdařilý byl jarní, březnový výlet do Jenišovic, který 
tématicky opět připravil pan ing. Ducháč. Navštívili jsme místní kostel sv. Jiří, prohlédli si 
památný hřbitov a zastavili se u náhrobků písmáka Josefa Dlaska, mnoha dalších známých 
osobností a nakonec i u hrobky původního zakladatele našeho spolku, známého historika, 
profesora Josefa Pekaře. Dlouhou cestu probouzející se jarní přírodou přes Mokřiny jsme 
zakončili v hospůdce u Malorohozeckého pivovaru, kde se mnohým také líbilo. Na počátku 
dubna jsme rovněž cestovali do blízkého okolí. Na Podháji jsme si prohlédli málo známý 
rybník Vústra, prošli údolím až do Kacanov a na Podháj a okolo restaurace Králíček se opět 
vrátili. Na konci tohoto měsíce jsme pozvali do Turnova členy rodáckého spolku z 
nedalekých Hodkovic nad Mohelkou. Před rokem jsme se totiž zúčastnili jejich výletu po 
tamějším okolí, a proto jsme pro ně uspořádali podobnou návštěvu Turnova. Ukázali jsme 
jim židovský hřbitov, rodný dům filozofa Patočky, rekonstruovanou židovskou synagogu a 
kolem Mikulášského kostela do Muzea Českého ráje a nového kamenářského domu. Na 
zahradě bývalé dívčí školy jsme pak společně poseděli u ohníčku a opekli si buřty. V březnu 
naši zástupci navštívili i valnou hromadu rodáckého spolku v Tatobitech, v dubnu pak 
společně se zástupci radnice jsme navštívili pražskou pobočku našeho spolku při přednášce 
turnovského historika Miroslava Cogana o významných výtvarnících Českého ráje. 
 Velice zdařilý byl květnový výlet do Polska. V Děsné jsme si prohlédli výstavní 
hrobku majitele sklářské hutě Josefa Riedla, Harrachovem projeli do Jakuszyc a podél 
potoka Kamienczyk jsme absolvovali strmou, opravdu kamenitou cestu k přírodním 
vodopádům a pak na rozhlednu ve Sklářské Porebě. Lanovkou jsme se nechali vyvézt na 
vrchol hory Szrenice až na nejvyšší vrchol ve výšce 1362 metrů, odkud jsme si prohlédli 
rozsáhlou oblast Krkonoš. Za zmínku stojí i to, že celo cestu s námi poctivě absolvoval náš 
nejstarší člen Míla Holas, a to ve svých dvaadevadesáti letech. Není divu, že jeho výkon 
budil zaslouženou pozornost polských turistů, především mládeže. O bezvadný průběh 
tohoto výletu se zasloužil nejen pan Ducháč, ale také dobré počasí. 
 V závěru školního roku jsme opět předali obrazový nosič s památkami Českého ráje 
nejlepším absolventům devátých tříd všech tří turnovských škol. Chceme tak, aby si naši 
pokračovatelé nevhodná, našla si vždy řadu příznivců. Posezení U Zrcadlové kozy i v 
dolánecké restauraci je pak velmi příjemné a všichni účastníci tvrdí, že pohled na okolní 
přírodu z hladiny Jizery je neopakovatelný. 
 Říjnová přednáška známého historika, prof. Roberta Kvačka z Jičína, byla pro mnohé 
návštěvníky velikým zážitkem. V sále Obchodní akademie a Hotelové školy nám jeho 



výklad přinesl mnoho nového o podmínkách, vzniku a průběhu obou světových válek, což 
mnozí ocenili. Není divu, že sál byl téměř zaplněn. 
 Další výlet několika našich členů vedl do Českolipska, velice zdařilý byl také 
autobusový zájezd na hrad Grabštejn a pak do Žitavy. V údolí řeky Nisy nás pan Ducháč 
zavedl do barokního kláštera sv. Marienthal z roku 1234 a do hornického muzea v 
Hagenwerderu. Beseda s paní starostkou Maierovou o historii a současnosti našeho města, 
uzavřela letošní naše akce. 
 Je ovšem potřeba se také zmínit o těch, které se v naší činnosti opakují. Předně se naše 
členky pravidelně účastní slavnostního vítání nových občánků, kterým v muzejní galerii U 
Sasíků společně se zástupci města i dalších spolků předávají pamětní list a roztomilé 
dupačky. Ty pro nás ručně plete několik důchodkyň z penzionu pod vedením Marie 
Hurychové, která s tímto nápadem přišla. Hodně úsilí nás každoročně stojí i příprava dvou 
čísel časopisu Náš Turnov, která leží především na bedrech pana Ing. Ducháče. Mnohokráte 
jsme už diskutovali o tom, zda by nestačilo vydávat jen jediné číslo ročně. Přestože 
časopisy po městě roznášejí členové výboru zdarma, jeho tisk i rozesílání všem ostatním 
členům mimo město, je finančně nákladné. Určitě si mnozí z vás všimli, že na jeho přípravu 
nám v těžkých chvílích významně přispěli naši sponzoři. Nejprve to byl JUDr. Bořek 
Severa z Prahy, v nedávné minulosti i turnovský lékař MUDr. Marcel Nesvadba. Jedině 
díky jejich pomoci jsme mohli časopis vydat a vyslyšet hlavně přání mimoturnovských 
členů a členů v zahraničí, kterým tak často zprostředkováváme vlastně jediný styk s 
životem rodného města. 
 Hovoříme-li o sponzorech, musíme také připomenout jednu z největších akcí, kterou 
dosud každoročně pořádáme. Bez jejich pomoci bychom nemohli zajistit Letní koncerty 
vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Ty zde před lety zahájila paní Milena 
Šolcova proto, abychom získali malý příspěvek na opravu varhan v kostele, jehož 
rekonstrukci v podstatě zaplatil mecenáš, pan Bohuslav Jan Horáček. Koncerty se kupodivu 
ujaly a několik let se jejich organizaci věnovala paní Antonie Kuchařová. Později jsme si 
uvědomili, že bez získání kvalitních interpretů a větší propagace, s nimi ustrneme a možná 
i brzy skončíme. Naštěstí se jejich ohlas podařilo rozšířit. V minulých letech na ně 
přijíždělo i devadesát posluchačů, loňský počet se ustálil na šedesáti. Nezdá se to mnoho, 
ale přesto jsme několikanásobně překročili návštěvnost podobných akcí v samotném 
Turnově. Samozřejmě, že dnes se neobejdeme bez podpory turnovských sponzorů. Ti nám 
například vloni věnovali 26 000 korun a jedině díky jejich pomoci jsme tak mohli uspořádat 
loňský jedenáctý ročník. Za další každoroční finanční podporu jsme vděční i turnovské 
radnici a mnoha příznivcům, kteří platí více, než je jen jejich každoroční členský příspěvek. 
Bohužel je i mnoho těch, kteří na placení příspěvků zapomínají, a je nutné jim to 
připomínat. Podrobněji o tom bude hovořit naše pokladní paní Hana Táborská. Takové 
starosti jsou však údělem i jiných spolků a my určitě nebudeme výjimkou. 
 Proto bych chtěl v závěru poděkovat všem vám, kteří se pravidelně účastníte našich 
akcí a přispíváte tak k čilému životu spolkové činnosti. 
 Pochopitelně největší můj dík patří všem členům našeho výboru. Jsou to lidé, kteří se 
dobrovolně věnují přípravě mnoha akcí, vymýšlejí jeho další činnost a trpělivě se podílejí na 
všech přípravách a organizaci.  
 Já bych chtěl proto všem těmto obětavým lidem, a to i vaším jménem, za jejich 
dosavadní práci poděkovat. 
 Doufám, že vámi nově zvolení se budou své činnosti věnovat podobně a že se nám 
podaří pokračovat s podobnými výsledky a v tempu, jaké jsme měli dosud. 

Otakar Grund 
 

 


