Zápis
z výborové schůze Pekařovy společnosti Českého ráje, z. s., pořádané dne 8. 2. 2022
v Knihovně Antonína Bocha v Libošovicích od 13.30 hod.
Přítomni:

Mgr. P. Jakubec, PhDr. E. Bílková, Mgr. D. Marek, Mgr. P. Hejralová, PhDr. V.
Jakouběová, PhDr. L. Beneš,

Omluveni:

Mgr. M. Babík

Hosté:

A. Pospíšilová, Mgr. T. Grindl, Mgr. T. Herian,

Program schůze výboru:
1) Příprava valné hromady
2) Přijetí nových členů
3) Libošovické akce Aleny Pospíšilové
4) Účetní záležitosti
5) Různé
Výbor je usnášeníschopný.
Z důvodu pandemických omezení se výbor fyzicky schází po dlouhé době. Na úvod
předseda přivítal přítomné a shrnul situaci od doby, kdy výbor společně zasedal. Členové
výboru pracovali dle svých možností na úkolech zadaných na poslední výborové schůzi (např.
na revizi členské základny, oslavách J. Pekaře v roce 2020) a jako zástupci společnosti se
účastnili různých akcí.
Předseda přečetl program, všichni přítomní s navrženým programem souhlasí.
1) Příprava valné hromady. Valná hromada společnosti se bude konat 19. 3. 2022 od 10:00
hod. v pobočce Městské knihovny A. Marka v Turnově v ulici U Nádraží 1296, Turnov. O
úvodní přednášku na valné hromadě bude požádán ředitel knihovny Mgr. et Mgr J. Kříž,
Ph.D., nebo vítěz Ceny J. Pekaře za rok 2021, PhDr. Roman Pazderský, Ph.D.
Výbor navrhuje přijmout za čestného člena společnosti Ing. Karla Čermáka. Laudatio na
valné hromadě přednese PhDr. Eva Bílková. Předseda dává k zamyšlení, zda nenechat
vytvořit nový diplom pro čestné členy.
Na valné hromadě dojde k předání Ceny J. Pekaře (14. 9. 2021 vyhlášena vítězná práce
19. ročníku - PhDr. Roman Pazderský, Ph.D., Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české
dějepisectví 19. století).
Předseda informoval výbor o zesnulých členech společnosti (Josef Blüml, Hana
Maierová, Václav Pekař, Jiří Zlatník, Ernst Adolf Waldstein-Wartenberg, Vladimír Wolf,
a Stanislav Hylmar). Na valné hromadě jim bude věnována vzpomínka.
Konečně předseda připomíná, aby jednatel nově zvoleného výboru včas zajistil
povolební zápis do rejstříku Krajského soudu Hradec Králové. Dále apeluje na členy

výboru, aby dodali včas předepsané dokumenty nutné k provedení zápisu. Nezbytné
bude zřízení datové schránky společnosti, pravděpodobně však až po ustanovení
nového výboru a zápisu do rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, který svým
podpisem potvrzuje předchozí předseda společnosti.
2) Předseda navrhuje přijetí nových členů:
Ing. Miroslava Bakajsová
PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.
Mgr. Dana Grabcová
Mgr. Jan Havelka
Simona Hrabalová
Bc. Matěj Jelínek
Mgr. et Bc. Lenka Křížová, Ph.D.
Mgr. Lenka Morávková
Jiří Bartoloměj Sturz
Přijetí navržených členů bylo výborem jednomyslně schváleno.
3) A. Pospíšilová informovala výbor, že zastupitelstvo obce Libošovice schválilo na návrh
K. Bílka (dne 13. 2. 2020) udělit čestné občanství in memoriam prof. J. Pekařovi.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo slavnostní udělení čestného
občanství několikrát odloženo. Nově byl zvolen termín 18. 5. 2022. Při této příležitosti
se budou konat doprovodné akce – koncert, promítání dokumentu o J. Pekařovi atd.
Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách Libošovické knihovny. Vše proběhne
v rámci tzv. knihovnického týdne pořádaného v Libošovicích s podporou Svazu
knihovníků a informačních pracovníků a Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, jakož i pod
záštitou senátora Tomáše Czernina ve dnech 17. – 19. 5. 2022.
A. Pospíšilová společně s předsedou navrhují vydat polytematickou knihu
o Kosti, neboť vynikající Pekařova Kniha o Kosti je spíše dějinami velkostatku
s přesahem do hospodářských dějin. Navrhovaná monografie by se měla na Kost podívat
různými pohledy (např. geologie, rozborem historických fotografií, nápisů, vlastivědy,
stavební historie, archeologie…), proto je nutné oslovit příslušné odborníky.
Předpokládaný termín vydání by měl být rok 2025 (k 35. výročí obnovení činnosti
Pekařovy společnosti). Financování publikace by mělo být vícezdrojové (např. dotace od
příslušných MAS, města Turnova, Krajských úřadů, Státního fondu kultury).
Dále bylo probíráno vydání monografie k dějinám PSČR, resp. k 35. výročí
obnovení PSČR (2025). Monografie by měla obsahovat i dějiny předchůdce PSČR
(Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje), ke které se dnešní společnost hlásí.
Je nutné vytvořit redakční radu a určit autory kapitol. Období před rokem 1945 bude
složitější, neboť neexistuje ucelený archiv tehdejší společnosti. Od obnovení činnosti
PSČR je situace lepší, spisový materiál je nyní uložen v SOkA Semily.

4) Předseda připomíná, že je nutné do valné hromady provést revizi účtů za rok 2021. Na
valnou hromadu je nutné připravit účetní zprávu a zprávu revizní komise za období
2019–2021.
Členské příspěvky z období 2020–2021 zaplatili jen někteří členové. Nezaplacené
členské příspěvky za toto období a na rok 2022 bude možné zaplatit na valné hromadě.
Jejich zaplacení bude připomenuto v pozvánce na valnou hromadu.
Dle informací členů výboru se v některých institucích nacházejí velké zásoby
supplement ZČRP z konferencí Pekařovy společnosti. P. Hejralová informuje, že
inventura jednotlivých čísel supplement v institucích ještě pokračuje. Po inventarizaci
budou publikace nabídnuty do prodeje i dalším institucím, případně skrze antikvariáty
a knihkupectví (např. Fryč v Liberci).
Žádost o příspěvek na činnost společnosti u MěÚ v Turnově je nutné podat do 20.
2. 2022. Dle informací PhDr. V. Jakouběové došlo ke zvýšení příspěvku. Podání žádosti
zajistí předseda spolu s jednatelem Mgr. D. Markem.
5) Předseda informuje, že proběhla revize členů společnosti. Členové výboru zkusí ve svém
regionu kontaktovat několik dlouhodobě nedostupných členů. O zjištěních budou
informovat předsedu.
Předseda navrhuje jako téma příští konference PSČR rekreaci v Českém ráji.
Konference by se měla konat v roce 2023 nebo 2024. Rozhodnutí o jejím konání však
bude na nově zvoleném výboru.
Závěrem dává předseda k zamyšlení, zda a jakým způsobem pokračovat
v zájezdech, které se v posledních předcovidových letech nedařilo obsazovat patrně
kvůli finanční situaci oslovených potenciálních účastníků
Schůze byla ukončena v 15.30 hodin.
V Libošovicích dne 8. 2. 2022
Zapsal Mgr. Tomáš Herian, v. r.

