Zápis ze schůze výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s.,
pořádané 23. října 2019 v Muzeu Českého ráje v Turnově
Přítomni:

Luděk Beneš, Eva Bílková, Petra Hejralová, Vladimíra Jakouběová, Pavel Jakubec,
David Marek

Omluven:

Michal Babík

1) P. Jakubec přednesl zprávu o konečném vytištění a proběhlé distribuci kolektivní
monografie Václav Chaloupecký a generace roku 1914 a seznámil přítomné s faktem, že i další
publikační počiny společnosti, které budou výstupem z konferenčních jednání, budou,
s ohledem na přívětivý přístup k přispívajícím z „bodovaných“ institucí, řešeny formou
kolektivních monografií. Kniha o V. Chaloupeckém byla během dvou měsíců od vydání
takřka zcela rozebrána. Náklad byl rozdělen mezi pořádající instituce, účastníky konference
z roku 2017, Obec Dětenice, slovenské akademické instituce a účastníky semináře o česko-slovenských vztazích pořádaného v srpnu t. r. na půdě Technické univerzity Liberec.
2) V. Jakouběová vyslovila přání, zda by i supplementum 13 Šlechtické rody a jejich sídla z roku
2009 nemohlo být zpětně řešeno formou oficiální elektronické publikace (jako nyní i kniha
o V. Chaloupeckém), neboť je stále velmi žádáno – možnosti zjistí P. Jakubec.
3) P. Jakubec informoval o neuskutečněném zájezdu do tří muzeí Tanvaldska, při jehož
propagaci bylo osloveno cca 120 osob, přičemž na zájezd se přihlásilo 10 a dalších asi 10 se
z důvodu kolize s jiným programem omluvilo. Ostatní nereagovali. Nezájem nebyl
způsoben pozdějším avizováním zájezdu (tři týdny předem), ale faktem, že zejména starší
generace z řad našich členů (zejm. kolektivních) nyní využívá bezplatné jízdné, stanovené
současnou politickou reprezentací, a vybírá si zájezdy s méně náročným kulturním
programem. Neuskutečněním zájezdu vyvstal problém, jak do konce roku naložit
s finančním příspěvkem Města Turnova na naši činnost ve výši 9 000 Kč, jímž měla být
kryta doprava. P. Hejralová, D. Marek a P. Jakubec tedy navrhují, aby se uspořádal zájezd
do nových expozic Národního muzea a do památníku Jana Palacha ve Všetatech, a to
nejpozději na konci listopadu t. r. s tím, že cestovné, případně vstupné by opět mělo být
hrazeno – možnosti rezervace v NM a náplň zjistí D. Marek.
4) PSČR získala v letošním roce ještě další dotaci od Nadace Bohuslava Jana Horáčka
Českému ráji ve výši 15 000 Kč, která bude použita na úhradu ražby pamětní medaile prof.
Josefa Pekaře, jejímž zadavatelem je Rohozecký okrašlovací spolek, jehož již více jak
dvouleté úsilí vyvrcholí 18. dubna 2020 celodenními slavnostmi k 150. výročí narození prof.
Pekaře (spojenými např. s otevřením naučné stezky a odhalením pamětní desky). Termín
realizace dotace je březen 2020 – koordinuje D. Marek.
5) V roce 2020 budeme slavit další 150leté výročí, a to narození prof. Josefa Vítězslava Šimáka.
D. Marek a A. Kulíšková z Muzea Českého ráje připravují k jubileím obou historiků
výstavu, při jejímž otevření v březnu 2020 uspořádá Pekařova společnost přátelské setkání
pro své členy. Náplň programu bude ještě upřesněna – koordinuje V. Jakouběová a D. Marek.
6) Třetí výročí – 30 let od svého znovuobnovení – bude slavit sama Pekařova společnost.
Výbor se usnesl vydat k tomuto výročí bulletin se shrnutím dosavadní třicetileté činnosti,
vzpomínkami zasloužilých členů a dalším obsahem, který naši společnost zároveň

zpropaguje u mladší generace. Bulletin by měl být k dispozici na plánované konferenci (viz
bod 7) v říjnu nebo listopadu 2020 – obsahově a vydavatelsky zajistí P. Jakubec.
7) Oproti předchozím plánům nebude především z důvodu nedostatečné heuristiky
realizována konference věnovaná osobnostem architektury zdejšího regionu, ale ve shodě
všech přítomných členů výboru uspořádáme v podzimních měsících příštího roku
konferenci zaměřenou na fenomén cestovatelství 19. století ve smyslu objevování
a dobrodružných cest (ať již jejich cílem bylo poznání nebo hospodářské zájmy). Těžištěm
tématu budou osobnosti se vztahem k Českému ráji jako rodáci i jako návštěvníci či
přednášející (Paclt, Vráz, Kotler, Kořenský ad.). Náplň by se naopak měla vyhnout nyní
tolik oblíbenému cestování novověké šlechty. O spolupráci bude požádáno Náprstkovo
muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Etnologický ústav AV ČR v. v. i.
a Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Současně bude proveden průzkum
konferenčních prostor a ubytování (např. Hotel Karel IV. v Turnově, zámek v Lomnici
nad Popelkou ad.) – zajišťuje V. Jakouběová a P. Jakubec v součinnosti se všemi členy výboru.
8) Výbor byl obeznámen se seznamem a anotacemi soutěžních prací zaslaných do 18. ročníku
soutěže O cenu Josefa Pekaře (viz Příloha č. 1).
9) Výbor navrhuje uspořádat nastávající březnovou valnou hromadu v prostorách nové
pobočky Městské knihovny Antonína Marka v Turnově na nádraží – možnosti zjistí P.
Jakubec.
10) Výbor děkuje P. Hejralové a D. Markovi za zaslání účetních závěrek za léta 2014–2018 pro
potřeby Krajského soudu v Hradci Králové.

Zapsal Pavel Jakubec v. r.

Příloha č. 1
Seznam zaslaných soutěžních prací k 31. 5. 2019
Soutěž o Cenu Josefa Pekaře 2019 - 18. soutěžní ročník
Havelka, Jiří, Katolické političky: Český katolický feminismus (1896–1939), Praha, NLN Nakladatelství Lidové noviny 2018.
Klečacký, Martin: Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany, Praha,
Academia 2018.
Kreisinger, Pavel: Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových
válkách, Praha, Academia 2018.
Kříž, Jaroslav – Křížová, Lenka: Střípky z českého Chicaga. Edice dokumentů k dějinám Čechů v
americkém Chicagu v letech 1848–1918, Praha, Academia 2017.
Šimková, Táňa: “Hrad přepevný je Pánbůh náš”. Působení saské luterské šlechty v oblasti
severozápadních Čech v raném novověku a rozbor zdejších sakrálních staveb, Praha, Ústí nad
Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Scriptorium 2018.
Velička, Tomáš: Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských
měst ve středověku (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 4),
Litoměřice – Praha, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium 2018 – autor
diskvalifikován

