
 
PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE A JEŠTĚDSKÁ POBOČKA  

ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI 

SE SPOLKY RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA A SEMIL 
 

Vás srdečně zvou na letošní první zájezd 

V SOBOTU 3. ČERVNA 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentokrát navštívíme Litomyšl, která je právem označována za jedno z nejkrásnějších českých 
měst. Klenotem městské památkové rezervace je pernštejnský zámek ve stylu italské renesance, 
celý jeho areál je zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Za pozoruhodně dochování re-
nesančních měšťanských domů vděčíme mj. také tomu, že Litomyšl v 19. a 20. století průmyslově 
stagnovala a jejich vlastníci necítili potřebu dokazovat své majetkové poměry. Po roce 1990 byla 
většina kulturních památek restaurována, za vzornou péči o ně byla Litomyšl vyhlášena Historic-
kým městem 2000. Úžasná je již téměř sedmdesátiletá tradice festivalu Smetanova Litomyšl. Ne-
zapomeňme ani na fascinující moderní architekturu, která zde vyrostla po sametové revoluci.  

Po exkurzi ve Státním okresním archivu pro okres Svitavy, jímž nás provede ředitel Mgr. Oldřich 
Pakosta, ukáže nám jeho poklady a nepochybně krátce pohovoří též o hmyzích škůdcích (zejména 
z řádu Coleoptera) v archivních objektech i samotných archiváliích, k jejichž předním znalcům patří. 
Po přestávce na oběd se rozdělíme na dvě skupiny, je však možné město poznávat i samostatně. 

První, zaměřená spíše na výtvarné umění, si prohlédne Městskou galerii (tzv. Matičkovu), Měst-
skou obrazárnu v budově zámku (s velmi kvalitními díly) a Portmoneum (Muzeum Josefa Váchala); 
poté bude následovat prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města – Zámeckého návrší, 
Klášterních zahrad, Smetanova náměstí, přilehlých náměstí a ulic, a bude-li čas, i nové zástavby 
města, především budov škol.  



Druhá skupina by absolvovala prohlídku expozic Regionálního muzea a sakrálního umění králové-
hradecké diecéze v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže; načež by pokračovala prohlídkou pa-
mětihodností ve stopách první skupiny, počínaje Zámeckým návrším.  

Díky nevšední ochotě Mgr. Pakosty budeme moci Městskou galerii navštívit zdarma, Portmoneum, 
Regionální muzeum a kostel Nalezení sv. Kříže za poloviční cenu. Regionálním muzeem nás prove-
de osobně jeho ředitel p. Mgr. René Klimeš.  

Původně jsme uvažovali o návštěvě litomyšlského zámku, o kterou by však byl mezi účastníky na-
šeho zájezdu zřejmě minimální zájem, jelikož jej prý všichni znají ze školních zájezdů. Kdo by si 
přesto chtěl zámek prohlédnout, může tak učinit během dopoledne, kdy budeme v archivu.  

Na zpáteční cestě se zastavíme na Růžovém paloučku, podle pověsti spjatém s českobratrskými 
exulanty. 

Praktické informace 
ODJEZD AUTOBUSU (BusLine): 
Odjezd Semily – autobusové nádraží, 6.30 h 
Odjezd Turnov – Žlutá ponorka 7.00 h, autobusový terminál 7.10 h 
Odjezd Jičín –  autobusové nádraží, 7.45 hodin 
Návrat do Semil a Turnova – po 20. hodině 
 
CENA ZÁJEZDU:   
Vzhledem k vzdálenosti (145 km) činí cena za osobu 350 Kč (bez vstupného do objektů). Částku je 
nutno zaplatit předem na účet Pekařovy společnosti u Komerční banky: č. 107-905 653 0247/0100. 
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Zájezd“ a své jméno. Děkujeme Vám za laskavé pochopení. 
 
PŘIHLÁŠKA: 
Máte dvě možnosti, jak se na zájezd do pátku 26. května 2017 přihlásit: 

A) Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete jednateli Pekařovy společnosti PhDr. Luďku Benešo-
vi, řediteli Muzea Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav, 
293 01. Stačí poslat mailem na adresu: ludek.benes@muzeum-mb.cz. Nedaří-li se Vám vy-
plnění počítačem, pošlete dr. Benešovi mail s opsanými údaji. 

B) Pokud jste připojeni k internetu, můžete využít již připraveného elektronického formuláře 
na adrese http://pekarovka.formees.com/f/prihlaska/. Po vyplnění formuláře stisknete my-
ší tlačítko ODESLAT – a to je vše. Systém Vám odeslání vzápětí potvrdí.  

Cenu zájezdu je nutno uhradit v témže termínu. Poplatek se v případě zrušení přihlášky vrací jen 
ze závažných důvodů, pokud to bude alespoň týden před odjezdem. V případě nenaplnění autobu-
su si pořadatelé vyhrazují právo zájezd zrušit a vklad vrátit. 
 
Těšíme se na brzkou viděnou s Vámi! 

Se srdečnými pozdravy 

 
PhDr. Eva Bílková, předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje, v. r. 
Mgr. Pavel Jakubec, předseda Ještědské pobočky ČAS, v. r. 
 


