Výroční zpráva Spolku přátel MČR Turnov za rok 2014
Charakteristika spolku:
Spolek přátel MČR Turnov je občanské sdružení, které spolupracuje s MČR Turnov na
výstavní, ediční a kulturně výchovné činnosti, napomáhá MČR k získávání sbírkových
předmětů, spolupracuje na řešení výzkumných úkolů muzea a spoluvytváří podmínky pro
zajištění výše uvedených úkolů. Členskou základnu tvoří 39 členů, z toho 30 přispívajících
členů. Rokem 2014 vstoupil Spolek přátel MČR Turnov do 20 roku své činnosti.
Do povědomí veřejnosti se Spolek přátel MČR Turnov zapsal především cíleným programem
zaměřeným na rehabilitaci uměleckého řemesla a zaměřením činnosti na zmapování bílých
míst v regionální lidové kultuře. Renomé si spolek získal především pořádáním Staročeských
řemeslnických trhů, které se staly nejmasovější kulturní akcí, pořádanou v Turnově a jednou
z největších řemeslnických přehlídek v celé ČR. K pořádání řemeslnických trhů využívá
Spolek spolupráce s odbornými institucemi, etnologickými pracovišť a muzei, školami (SUPŠ
Turnov, Waldorfská škola Semily) i se zahraničními partnery (Středisko kultury Jawor, Spolek
přátel a rodáků města Reeuwijk). S touto činností souvisí i vydávání propagačních materiálů,
kterými se Spolek prezentuje na veletrzích cestovního ruchu. Od roku 2001 získává Spolek
přátel muzea podporu pro své projekty i ze strany Ministerstva kultury ČR v rámci programu
Podpora tradičních lidových řemesel. Vedle toho se toto sdružení, které má dnes 41 členů, stalo
partnerem pro pořádání dalších akcí menšího rozsahu podobného charakteru na Dlaskově
statku v Dolánkách v rámci programu Tradiční lidová řemesla a lidová slovesnost, financuje
řadu soutěží pro děti, podporuje programy pro handicapované občany a podílí se na řadě
výzkumných projektů muzea.
Činnost v roce 2014:
Výbor Spolku přátel MČR se sešel v roce 2014 2x. Valná hromada byla pořádána 19. března
2014. Jednání výboru se účastnil i zástupce Muzea Českého ráje v Turnově, se kterým Spolek
velmi úzce spolupracuje. Program valné hromady byl sestaven ze zprávy o účetnictví za rok
2013, přehledu činnosti za rok 2013, záměry činnosti na rok 2014. Program doplnil přehled
plánovaných akcí a programů MČR na rok 2014.
Největším projektem roku 2014 byly nesporně Turnovské staročeské řemeslnické trhy XX. ročník setkání řemeslníků z celé České republiky, podporovaný Městem Turnov a
Libreckým krajem – Odb. životního prostředí. Staročeské řemeslnické trhy byly tradičně
doplněny festivalem wordlmusic a alternativní hudby. V kulturním programu nechyběla,
vystoupení amatérských souborů z Turnova, profesionálních souborů z celé ČR. Program
probíhal po oba dny na dvou pódiích – v atriu muzea a v městském parku ve dnech 31. května a
1. června 2014. Setkání se účastnilo 160 řemeslníků ze všech oborů umělecko-řemeslné
činnosti, držitelé certifikátů Regionální produkt Českého ráje, studenti a žáci místních škol a
stacionáře Fokus pro zdravotně handicapované občany. Zahájení trhů se zúčastnili zástupci
vedení města Turnova. Návštěvnost Staročeských řemeslnických trhů v roce 2014 činila 9.200
osob. V tomto roce se spolek poprvé zapojil do pořádání Kamenářských dnů a Vánočních trhů
v Turnově, a sice výběrem řemeslníků a zapůjčením a montáží stánků.
V roce 2014 se Spolek přátel MČR stal partnerem pro pořádání dalších akcí menšího rozsahu
podobného charakteru v muzeu (koncerty, přednášky, besedy.) dále tvůrčích řemeslnických
dílen a pořadů na Dlaskově statku v Dolánkách v rámci projektu Dny kulturního dědictví.
Postoupil také projekt Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje, v roce 2014
zpracovalo muzeum 2 řemeslnické nominace. Členové spolku se účastnili poznávacích zájezdů,
pořádaných Pekařovou společností Českého ráje.

Hospodaření spolku:
Spolek přátel muzea je občanským sdružením. Působí v prostorách MČR Turnov. V roce 2013
hospodařil s finančními prostředky, které získal z grantů MěÚ Turnov (účelové prostředky na
Staročeské řemeslnické trhy, s prostředky tvůrčí dílny a na činnost spolku), dále s prostředky
získanými vlastní činností a s prostředky získanými od sponzorů. Finanční prostředky byly
vložený do akcí, které Spolek v roce 2013 uspořádal. Dotace na činnost spolku MěÚ Turnov
byla použita na poštovné, kancelářské potřeby a další provozní režii. Vlastní příjmy spolku
byly vytvořeny ze vstupného na akce a z pronájmu stánků, které má spolek v majetku.
Hospodaření spolku skončilo v roce 2014 účetní ztrátou ve výši 97.000,- Kč,
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2014 činil 1.188,- Kč, zůstatek na účtu 57.514,84 Kč
Příjmy v roce 2014 činily: 698.980,- Kč
Výdaje v roce 2014 činily: 720.998,04 Kč
Dotace na realizaci dílen, Staročeských řemeslnických trhů a na činnost spolku: 192.000,- Kč
(Město Turnov, Liberecký kraj).
Členské příspěvky: 1.900,- Kč
Spolek přátel MČR Turnov má v současné době 37 členů.
Předsedou spolku je paní Marcela Beranová, DiS.
Adresa: Holenice 73, p. Jičín 506 01
tel.: 736145354
mail: beranova@muzeum-turnov.cz
Jednatelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Vrát 47, 46822 Železný Brod
tel. 481 325277
mail: vladka@jakoube.cz
Připravujeme:
Leden - prosinec – Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost (Kamenářský dům)
Únor –

Masopust (spolupořadatel MČR Turnov) 15. února 2014

Březen – Valná hromada Spolku přátel MČR Turnov
Květen – XX. ročník Staročeských řemeslnických trhů – Turnov 2014
Festival alternativní hudby, Turnovská scéna (31. května a 1. června 2014)
Květen – Muzejní noc – doprovodný program k výstavě „V srdci Hedvábné stezky“ (12. června
2014)
Červenec – Kámen a šperk v Českém ráji (5. července 2014) (MÚ Turnov, Turnovské památky
a cestovní ruch, příspěvková organizace a Kulturní centrum Turnov
Červenec – srpen – řemeslné soboty na Kamenářském domě (přehlídka řemesel)
Prosinec – Doprovodný program a řemeslné dílny k Vánočním trhům v Turnově
Prosinec – Advent v muzeu – řemeslnicko-výtvarné dílny pro školy i širokou veřejnost
Zpracovala: Marcela Beranová, DiS.
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