
Zpráva o činnosti Pekařovy společnosti Českého, z. s.  za rok 2017 

 

Členové PSČR se také v roce 2017 věnovali minulosti i současnosti Českého ráje a Pojizeří, 
památkám, osobnostem, krajině i přírodě této oblasti. 

Výbor se sešel celkem 3x, některé záležitosti řešil prostřednictvím e-mailové korespondence. 
Valná hromada spolku se konala 11. března 2017 v Jičíně.  

Ve své práci se výbor musel vyrovnávat a v některých případech se ještě vyrovnává s úmrtím 
dlouholeté jednatelky a hospodářky PSČR Jitky Petruškové. Na schůzi 30. 3. 2017 byl novým 
jednatelem zvolen PhDr. Luděk Beneš, hospodářkou Mgr. Petra Hejralová. Oba převzali 
příslušnou agendu, další písemnosti byly uloženy ve Státním okresním archivu Semily.  

Protože se nepodařilo nalézt kompletní evidenci členské základny, je na základě dochovaných 
přihlášek, zápisů z valných hromad a několika verzí přehledu členů velmi obtížně vytvářen 
jejich nový seznam, který bude, doufejme, co nejdříve finálně doplněn a zpřesněn. V této 
době je v seznamu vedeno 110 členů a 6 členů kolektivních. Od poslední valné hromady 
zemřeli kromě Jitky Petruškové Rudolf Anděl a Vladimír Úlehla. 

O webové stránky PSČR www.pekar.turnov.cz a o facebook pečoval podobně jako 
v předchozích letech PhDr. Ivo Navrátil. 

V roce 2017 uspořádala PSČR jednu přednášku – v úvodní části valné hromady přiblížil 
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D. uprchlictví v prvních letech po únoru 1948. 

Dne 3. června 2017 zorganizovala PSČR ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní 
společnosti zájezd do Litomyšle, kde účastníky se zaujetím prováděl vedoucí Státního 
okresního archivu Svitavy Mgr. Oldřich Pakosta. Je však nutno konstatovat, že počet zájemců 
o zájezdy v posledních letech klesá. 

Ve spolupráci Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) a PSČR proběhl 16. 
ročník soutěže pro mladé historiky do 35 let o Cenu Josefa Pekaře. Na základě rozhodnutí 
komise sestavené Sdružením historiků České republiky, v níž měla PSČR svého zástupce, se 
laureátkou stala Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. z ostravské univerzity za publikaci Koleje a 

město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech 

v letech 1850–1918. Cenu předali předseda Sdružení historiků České republiky prof. PhDr. 
Jiří Kocian, CSc. a jednatel PSČR PhDr. Luděk Beneš na sjezdu českých historiků 
v Olomouci 15. 9. 2017. PSČR se jako obvykle podílela částkou 5000 Kč, která představuje 
polovinu finanční odměny laureátovi. Ve výboru Sdružení historiků České republiky 
zastupoval PSČR i nadále její čestný předseda Karol Bílek, prom. hist. 

Největší akcí pro PSČR byla v roce 2017 odborná mezinárodní konference Václav 

Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury, která se konala 21.–
22. dubna 2017 v Jičíně. PSČR ji uspořádala spolu s Ústavem dějin Univerzity Karlovy a 
Archivem Univerzity Karlovy, Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a 



pedagogické Technické univerzity v Liberci a Regionálním muzeum a galerií v Jičíně ve 
spolupráci s městem Jičín, obcí Dětenice, Českou archivní společností, z. s., Muzeem 
Českého ráje v Turnově, Státním oblastním archivem v Zámrsku – Státním okresním 
archivem Jičín a Státním oblastním archivem v Litoměřicích – Státním okresním archivem 
Semily. Záštitu nad konferencí převzali velvyslanec Slovenské republiky PhDr. Peter Weiss, 
CSc., hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a Česko-slovenská komise 
historiků. Hlavním garantem konference byl PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., autor knihy o 
Václavu Chaloupeckém, který domluvil většinu příspěvků a sestavil program. Výstupem 
z jednání bude kolektivní monografie, která vyjde v roce 2018, editovaná PhDr. Milanem 
Ducháčkem, Ph.D., Mgr. Kateřinou Schwabikovou a PhDr. Jitkou Bílkovou. Vydavateli 
knihy budou Pekařova společnost Českého ráje, Katedra historie Fakulty přírodovědně-
humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Ústav dějin Univerzity Karlovy a 
Archiv Univerzity Karlovy. 

Náklady na uspořádání konference byly malé – např. Město Jičín propůjčilo sál zdarma, 
pohoštění bylo připraveno z velké části ze sponzorských darů. Velké poděkování patří obci 
Dětenice, která se velmi výrazně přihlásila ke svému rodákovi, když uspořádala doprovodný 
program pro účastníky konference, kterým hradila i večeři a dopravu, a finančně se bude 
podílet také na vydání monografie. To významnou měrou podpořila také nadace Jana 
Klimenta. 

PSČR je organizováním odborných konferencí známa, podařilo se vytvořit pevný základ, 
z něhož lze vycházet při přípravě každé další konference. Je ale nutno přihlédnout ke 
skutečnosti, že během čtvrtstoletí došlo a dochází ke změnám, a abychom udrželi úroveň a 
získávali příspěvky od renomovaných odborníků, musí se některé záležitosti obměnit (např. 
dosavadní vydávání sborníku příspěvků v řadě supplement ročenky Z Českého ráje a 
Podkrkonoší). Ukazuje se ale, že PSČR má ve svých členech a příznivcích velký potenciál, 
výboru stačí jen umět naslouchat a přijímat náměty bez zbytečných pochybností. 

Podobně jako u konference věnované archiváři a historiku Karlu Kazbundovi se i tentokrát 
osvědčilo, že jednání se mohli účastnit i zájemci, kteří nebyli přihlášeni na celý program – 
obvykle přicházejí na zahájení a vyslechnou si úvodní referáty, mnohé přilákají příspěvky 
zaměřené přímo na zdejší oblast, připravené místními historiky. Akce tak přispívá 
k popularizaci historie a zároveň obohacuje regionální bádání o nové poznatky přímo 
z místních zdrojů – uvedených do nových souvislostí, málo známých nebo i nově objevených. 

V roce 2017 byla navázána spolupráce s Rohozeckým okrašlovacím spolkem a jeho 
předsedou Lukášem Berndtem, který plánuje řadu akcí k výročí narození Josefa Pekaře 
v roce 2020. PSČR přislíbila odbornou pomoc při budování naučné stezky, kterou připravují 
studenti mladoboleslavského gymnázia. 

Členové PSČR jsou z různých míst a vyvíjejí činnost také ve svém okolí podle tamních 
možností a zvyklostí. Jsou mezi nimi vědečtí pracovníci, odborníci různého zaměření, 
pedagogové, studenti, zaměstnanci profesionálních paměťových institucí, členové řady spolků 
i zájemci z řad veřejnosti. Sami organizují další akce nebo spolupracují na jejich přípravě, 



přednášejí, píší studie, knihy, články, chystají výstavy, působí v redakčních radách, vedou 
kroniky.  

Zprávy o činnosti muzeí a archivů na území Českého ráje v roce 2017 byly otištěny ve 30. 
svazku vlastivědné ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší. Pozornost si zaslouží akce 
pořádané Knihovnou Antonína Marka v Turnově, Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně, 
Městskou knihovnou v Sobotce. Knihovna Antonína Bocha v Libošovicích je příkladem, že i 
na malých místech mají ohlas odborné přednášky. 

Už tradičně byla významná činnost Spolku rodáků a přátel města Turnova, Jičínské besedy, 
soboteckého Sdružení Humprecht a jiných spolků. Někteří členové PSČR se podíleli na 
přípravě přednáškového cyklu Modrá krev Sobotecka, další se zapojili do organizování 
přednášek o krajině, které pořádalo územní odborné pracoviště Národního památkového 
ústavu v Josefově. Řada členů PSČR působících na území okresu Jičín bývá mezi 
nominovanými na Cenu Jivínský Štefan. Tentokrát byla nominována i PSČR za uspořádání 
konference věnované Václavu Chaloupeckému. 

Z řady regionálních novin a zpravodajů je kromě ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší třeba 
připomenout časopis Od Ještěda k Troskám, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, Kopidlenské 
listy.  

Děkuji všem členům, kteří se zasloužili o další poznávání Českého ráje a Pojizeří. 

 

PhDr. Eva Bílková 

předsedkyně PSČR 

 


