
Pekařova společnost Českého ráje 
zve všechny své členy, jejich rodiny, přátele a turnovské rodáky na zájezd 

v sobotu 5. května 2012 

 

 
 
 

PROGRAM 
(připravila a vede Mgr. Lydia Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě) 

 
Nové Město nad Metují – městská památková rezervace 
• zámek (prohlídka), zahrada – zámek i zahrada začátkem 

20. století upraveny Dušanem Jurkovičem  
• náměstí – renesanční „vlaštovčí“ štíty (Pernštejnové), 

nově objevená historická studna jako doklad nejstaršího 
osídlení, Jan Černčický z Kácova, pohled do Zadomí  
(stručná historie města) 

• Městské muzeum na Zadomí (prohlídka) – vlastivědná 
část, nová přírodovědná interaktivní expozice, barokní 
lékárna z kláštera Milosrdných bratří v NM, hodinářská 
expozice Prim, měšťanský betlém 

• Městská galerie ve věži Zázvorce, bývalé městské vězení, 
stávala zde městská brána, z věže výhled do údolí Metuje 

• oběd v restauračních zařízeních na náměstí  
 
 
Slavoňov 
• unikátní dřevěný kostel sv. Jana Křtitele z r. 1553, barevně 

vymalován (prohlídka jinak nepřístupné památky)  
• původní dřevěná zvonice (cca 1384) se třemi zvony 

 
Rokole – poutní místo 
• kaplička, kostelík, Loreta, studánka (možnost nabrat chutnou 

a údajně léčivou vodu do PET-láhve nebo si omýt nemocné 
oči)  

• křížová cesta z roku 1874  
 

 
Doprava: zvláštní autobus BusLine odjede v 6.30 h od nádraží ČD v Turnově, 6.45 h zastávka Žlutá po-
norka, 7.15 h autobusové nádraží v Semilech. Návrat do Turnova plánujeme do 19 hodin.  

Přihlášky a cena zájezdu: zájemci se přihlásí nejpozději do pátku 27. dubna u paní Jitky Petruškové 
(nejlépe e-mailem: petruskova@muzeum-turnov.cz,  případně telefonicky: 481 322 106). Cena dopravy 
pro řádné členy Pekařovy společnosti Českého ráje a Spolku rodáků a přátel Turnova 200 Kč, nečlenové 
250 Kč, hrazeno v autobuse. 
Zámek Bartoňů z Dobenína v Novém Městě nad Metují (národní kulturní památka) se zahradou: základní 
vstupné 100 Kč, senioři nad 65 let 70 Kč, rodinné vstupné s 2-3 dětmi do 15 let 260 Kč (od zájemců 
o prohlídku vybereme cestou).  

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
 PhDr. Eva Bílková Jitka Petrušková 
 předsedkyně Pekařovy společnosti jednatelka Pekařovy společnosti 


