
Pekařova společnost 
Českého ráje,  

Spolek rodáků a přátel 
Turnova  

a Spolek rodáků a přátel 
Semil 

 
Vás srdečně zvou  

na poznávací zájezd 
v sobotu 14. listopadu 2015 

 
 

 
 
 
 
 
Šest kilometrů severně od Jaroměře se na levém břehu Labe nachází vesnice Kuks, jež vyrostla na přelomu 
17. a 18. století péčí majitele panství Františka Antonína Šporka. Povodně a požáry způsobily úpadek lázní, 
zámek zpustl a byl zbořen, avšak rázovité barokní domky, monumentální schodiště, lázeňská budova 
a hostinec zůstaly zachovány a jejich nedávná rekonstrukce byla nyní oceněna třetím místem v soutěži o nej-
lepší projekt podpořený z evropských dotací (v konkurenci 700 projektů).  
 
Nejcennější je ovšem národní kulturní památka na pravém břehu řeky – hospitál (špitál) pro vysloužilé vojáky 
a služebníky, s barokní lékárnou, bylinkovou zahradou, kostelem Nejsvětější Trojice, Braunovými sochami 
ctností a neřestí či konventem Milosrdných bratří. Areál byl po nákladné obnově (za více než 450 mil. Kč) letos 
opět otevřen. Pozornost přitahují zejména objevené malby v chodbě špitálu z 18. století, zpodobňující „Tanec 
smrti“. Kromě hospitálu a hrobky jsou přístupné i okruhy České farmaceutické muzeum a Historie výroby léků. 
 
Areál navštívíme po sezóně, kdy bude mimořádně otevřen vzhledem k probíhajícím předvánočním trhům. Na-
vštívíme hospitál (plné vstupné 100 Kč; snížené vstupné 70 Kč děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři po 65. 
roce věku; zdarma držitelé průkazu ZTP, ICOM, AMG) a šporkovskou hrobku (30 / 20 Kč). Oběd plánujeme 
v místním hostinci U Prďoly nebo ve Šporkově mlýně ve Stanovicích. Podle počasí a nálady zvolíme odpoled-
ne procházku přírodním parkem s Braunovým Betlémem, letos očištěným od mechu a špíny, nebo Křížovou 
cestu života a utrpení – pískovcové plastiky našich předních sochařů mezi Stanovicemi a Žirčí. 
 
Odjezd Semily – autobusové nádraží, 7.30 hodin 
Odjezd Turnov – Žlutá ponorka, 8.00 hodin, autobusový terminál, 8.15 hodin 
Odjezd Jičín –  autobusové nádraží, 8.45 hodin 
Návrat kolem 18. hodiny 
 
Přihlášky do 7. listopadu 2015 v Muzeu Českého ráje v Turnově (J. Petrušková), tel. 481 322 106, nebo e-
mailem: petruskova@muzeum-turnov.cz; případně ve Státním okresním archivu Semily (P. Jakubec), tel. 
488 577 831, e-mail jakubec@soalitomerice.cz. 
 
Cenu zájezdu 290 Kč za osobu, snížená 250 Kč (v tom doprava 160 Kč a vstupné Kuks 130 / 90 Kč), příp. se 
vstupy zdarma jen 160 Kč uhraďte prosím do 7. listopadu s přihláškou v hotovosti v Muzeu Českého ráje 
v Turnově, ve Státním okresním archivu Semily nebo příkazem na účet u Komerční banky: č. 107-905 653 
0247/0100. Děkujeme za laskavé pochopení. 
 
  
 PhDr. Eva Bílková, předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje, v. r. 
 Mgr. Miloš Plachta, předseda Spolku rodáků a přátel Semil, v. r. 


