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Úvodní slovo 
 

Srdečně zdravím všechny přátele a podporovatele našeho 
Křemešníku. 

Je to již asi čtyřicet let, kdy jsem jako ministrant dostal jako 
dárek od svého pana faráře knihu F. B. Vaňka Na krásné samotě, 
která popisuje život na Křemešníku. Tehdy jsem ještě netušil, že se 
do těchto míst někdy podívám. To se stalo poprvé před dvaceti 
lety, kdy jsem krátce před jáhenským svěcením doprovázel pana 
biskupa Lišku na Křemešník na pouť. Mše svatá byla venku, bylo 
krásné počasí a spousta lidí. Další cesta byla o dva roky později, 
kdy jsem již jako kněz přijel z Pacova zpovídat. Tehdy jsem si 
poprvé více uvědomil posvátnost a důležitost tohoto místa.  

Co ale Křemešník opravdu znamená, to jsem poznal až po 
svém příchodu do Pelhřimova. Nejde jen o zajištění bohoslužeb, 
ale celého provozu poutního místa. Naštěstí se však vždy najde 
dostatek dobrých lidí, kteří ochotně pomohou. Za posledních 
deset let se do oprav areálu investovalo více než 13 milionů Kč. 
Kolik práce se však provedlo zcela zdarma! Brigády na úklid 
areálu, drobná údržba a také zajištění přístupu poutníků a 
návštěvníků, kterých přichází stále více.  

Proto bylo velmi potřebným a prospěšným činem 
obnovení činnosti Matice Křemešnické koncem roku 2013. V 
ročence, která se Vám dostává do rukou, můžete najít, kolik 
potřebné práce bylo vykonáno, aby Křemešník byl živým poutním 
místem.  

Ve spolupráci s duchovní správou a mnohými dalšími 
ochotnými pomocníky zajišťuje Matice provoz a propagaci tohoto 
poutního místa. Organizace pouti, průvodcovská služba, vydávání 
knih a dalších materiálů k propagaci napomáhá tomu, aby každý, 
ať poutník či výletník, mohl najít to, co hledá, a jistě se rád vrátil.  
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Práce je stále dost, a tak nezbývá než popřát Matici a jejím 
členům a pomocníkům vytrvalost a sílu, ale především Boží 
požehnání, aby jejich úsilí ke zvelebování poutního místa na 
Křemešníku bylo k Boží slávě a ku prospěchu všech lidí, kteří sem 
zavítají. 

K tomu všem žehná P. Jaromír Stehlík 
 
 

Kulturní činnost Matice Křemešnické 
 

V  roce 2015 Matice Křemešnická organizovala II. ročník 
Křemešnického léta. Podobně jako v roce 2014 se program na 
Křemešníku odehrával navečer o prázdninových pátcích. V rámci 
Křemešnického léta se konalo 11 akcí. Z toho bylo šest mší svatých, 
respektive bohoslužeb slova, s navazující přednáškou a pět 
koncertů. První akce byla 3. července (bohoslužba slova dnes již 
řeckokatolického kněze J. M. Kašparů) a poslední akce byla 26. 
prosince (vánoční koncert). Akce celkem navštívilo přibližně 1.080 
lidí. Největší návštěvnost měl P. Marek Orko Vácha (cca 260 
návštěvníků).  

Křemešnické léto bylo finančně podpořeno Rozvojovým 
fondem města Pelhřimov dotací ve výši 35 tisíc Kč. Městu 
Pelhřimov děkujeme za tuto podporu. 

V roce 2015 probíhaly v hlavní lodi kostela restaurátorské 
práce, což při některých akcích znamenalo omezení pro 
návštěvníky. 

Ale i přesto přes celé léto probíhala v bočních lodích 
výstava obrazů Viktora Foerstera, mj. jiné spoluautora lunetické 
křížové cesty v pelhřimovském kostele. Tato výstava jistě 
obohatila prohlídkový okruh po Křemešníku. 

Všechny tyto akce byly pořádány s úmyslem propagace 
Křemešníku. Dobrovolné vstupné (celkem cca 32 tisíc Kč) bylo  
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a nadále i bude použito na přípravné a projektové práce na 
obnovu křemešnických budov (škola, fara, hájovna). Děkujeme 
všem návštěvníkům za jejich účast a podporu. 

 
 

Vydavatelská činnost 
 

Matice Křemešnická v roce 2015 vydala knihu Na srdci, 
kterou na konci 30. let 20. století napsal F. B. Vaněk. Kniha poprvé 
vyšla v roce 1943. Sám autor ještě v té době korigoval práce na 
knize v tiskárně. Bohužel než stihnul práci dokončit, byl zatčen a 
odvezen do koncentračního tábora v Dachau. Ale jeho 
spolupracovníci dokázali knihu vytisknout a dokonce F. B. Vaňkovi 
propašovat jeden výtisk do koncentračního tábora. První výtisk 
byl rozebrán během čtrnácti dnů. Kniha pak vyšla ještě několikrát, 
naposledy téměř před 60 lety v roce 1958. 

Texty nového vydání knihy upravil Tibor Varga, svými 
ilustracemi publikaci doplnil Václav Peltan. Grafické úpravy 
provedl Luděk Kos. Kniha vyšla v nákladu 1.000 kusů. Během 
křemešnické pouti se prodala asi čtvrtina nákladu.  

Matice Křemešnická opět vydala stolní a nástěnný kalendář 
na rok 2016. Stolní obsahoval fotografie z celé České republiky, 
nástěnný byl opatřen fotografiemi Křemešníka a okolí. Autorem 
fotografií byla tentokrát Pavlína Hlavová, grafické zpracování 
zajistil Luděk Kos.  
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Přípravy na rekonstrukci budov na Křemešníku 
 

Po období hledání náplně pro budovy na Křemešníku a 
také po různých variantách (zejména z hlediska velikosti) jsme se 
v průběhu roku dobrali k řešení, které velikostně přibližně 
odpovídá současnému rozsahu budov. Uvažované využití 
kombinuje poutnické centrum s jednoduchým turistickým 
ubytováním a s prostorami pro muzejní expozice.  

Jednou z důležitých podmínek je vytvořit prostor, který by 
umožnil víceúčelové využití pro setkávání poutníků, návštěvníků a 
přátel poutního místa.  

V tomto celkovém kontextu byla Ing. arch. Františkem 
Čekalem připravena ucelená varianta. S touto variantou byl také 
krátce po svém uvedení do funkce sídelního biskupa 
českobudějovického seznámen otec biskup Vlastimil Kročil.  

Při schůzce, která se uskutečnila na biskupství, jsme ho 
nejen seznámili s naším záměrem, ale zároveň jsme ho pozvali na 
Křemešník. Zaznamenal si termín poutě k Nejsvětější Trojici a také 
nám přislíbil neoficiální setkání na Křemešníku – právě k našim 
záměrům. K tomuto zatím nedošlo, ale věříme, že si i na něj otec 
biskup Vlastimil ve svém naplněném kalendáři najde čas. 

Matice dále pokračovala v přípravě podkladů pro první 
jednání s orgány státní správy a veřejné moci. Proběhlo jednání se 
zástupci Národního památkového ústavu v Telči, kteří na místě 
vznesli připomínky k našemu záměru. Zdálo se, že dohoda s 
„památkáři“ bude možná. Následovalo období čekání na jejich 
stanovisko. Znění jejich stanoviska a interpretace některých jejich 
postojů po ústní konzultaci nás velice překvapily. 

Hledali jsme poté cestu pro další postup v jednání. 
Absolvovali jsme informativní schůzku s vedoucím stavebního 
odboru městského úřadu v Horní Cerekvi, s nímž jsme 
konzultovali náš záměr a další postup. 
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Na podkladě této konzultace jsme zvolili formu žádostí o 
stanoviska na dotčené samosprávné územní celky – městys Nový 
Rychnov, město Pelhřimov a také žádost o souhrnné stanovisko 
na městský úřad Pelhřimov jakožto dotčený správní orgán. 

Na závěr musíme konstatovat, že již dnes první stanoviska, 
zejména ze strany památkové péče, ukazují, že nás čeká dlouhá 
cesta. A to zejména cesta k vysvětlování našeho záměru, k 
budoucímu využití budov na Křemešníku a k nutnosti stavebně 
přizpůsobit budovy nejen historickým požadavkům a pohledům, 
ale také budoucímu využití a potřebám poutníků a návštěvníků 
tohoto místa ve 21. století.  

To vše bude vyžadovat velké úsilí s obrovskou dávkou 
trpělivosti. A jistě je nutno také mnoho našich těchto starostí 
odevzdat Boží Trojici, které je celé toto poutní místo zasvěcené.  
 
 

Financování stavebních úprav budov areálu na Křemešníku 
 

Myšlenka stavebních úprav budov v areálu křemešnického 
kostela souvisí s úvahami, jak zajistit zdroje na tyto úpravy. 
Základní úvahou realizovatelnosti úprav je cesta finanční podpory 
z externích zdrojů, neboť Matice Křemešnická potřebné vlastní 
zdroje nemá a pravděpodobně v budoucnu ani mít nebude. 

Stejně tak není reálné, aby případná rekonstrukce byla 
financována z úvěrových zdrojů, a ty pak byly spláceny z výnosů 
provozu těchto objektů. 

Naše pozornost se proto obrací na zdroje evropských či 
domácích fondů. Rozborem podporovaných oblastí se ukazuje, že 
z evropského fondu IROP pro roky 2014–2020 nebude možné 
podobný projekt financovat. Určitá možnost se jeví v nástroji 
Program spolupráce Rakousko – Česká republika 2014–2020. 
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Tento program obsahuje investiční prioritu Zachování, 
ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví se specifickým 
cílem Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného 
regionu udržitelným způsobem. 

Podporované aktivity k dosažení tohoto specifického cíle 
zahrnují mimo jiné tyto typy akcí: rekonstrukce, obnova, ochrana 
a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví regionu (např. 
přírodní monumenty, chráněné oblasti, historické památky a 
muzea). 

Mezi podporované příjemce patří neziskové organizace 
zapojené do ochrany, řízení a propagace kulturního a přírodního 
dědictví. Tudíž i Matice by mohla být žadatelem o podporu.  

Aby se ale Matice mohla o finanční podporu ucházet, musí 
mít minimálně jednoho partnera na rakouské straně, který by byl 
ochoten se zapojit do společného projektu. 

 V současné době probíhá jednání s panem opatem 
želivského kláštera, který přislíbil pomoc při jednání 
s potenciálními rakouskými partnery. 

Další postup bude odvislý od nalezení partnerů a jejich 
případného zájmu na společném projektu. 
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Zlatá neděle na radnici 
 

Díky nabídce Agentury Dobrý den se Matice Křemešnická 
20. 12. 2015 poprvé v Pelhřimově zúčastnila programu Zlaté neděle 
na radnici. Během celodenního programu jsme dostali prostor 
představit veřejnosti Matici Křemešnickou, vzpomenout na její 
historii, promluvit o současném dění a chystaných projektech. 

V rámci Zlaté neděle jsme nabídli všem zájemcům 
komentovanou prohlídku kostela sv. Bartoloměje za dobrovolné 
vstupné. Této možnosti využilo během celého dne cca 80 lidí. Na 
vstupném se vybralo 787 Kč.  

Po celý den byl také k dispozici všem návštěvníkům stánek 
Matice v průjezdu na radnici. Zde bylo možné si koupit dárek 
v podobě knížky, kalendáře nebo různých upomínkových 
předmětů. Za prodej těchto předmětů se podařilo vybrat celkem 
6.304 Kč.  

 
 

Prohlídky v kostele sv. Bartoloměje 
 

V roce 2015 navštívilo kostel sv. Bartoloměje během letní 
sezóny  650 turistů. Stejně jako v roce 2014 mezi nimi nechyběli 
ani turisté ze zahraničí. Trápí nás ale nedostatek průvodců.  

Pokud byste měli chuť se do této činnosti zapojit, případně 
pokud o někom víte, kdo by mohl mít zájem, neváhejte a obraťte 
se na nás. Nabídka platí nejenom pro studenty a důchodce, ale i 
pro ty z Vás, kdo by si chtěli během letních měsíců třeba jen 
přivydělat. 
Tel.: 737 682 368 
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Prohlídky v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku 
 

V roce 2015 proběhla již 4. sezóna komentovaných 
prohlídek kostela na Křemešníku. Prohlídky probíhaly tradičně o 
víkendech od dubna do června, denně během letních prázdnin, v 
září v pátek a o víkendu a v říjnu již jen o víkendech.  

V roce 2015 jsme provedli celkem 2.356 poutníků. 
Nejnavštěvovnějším měsícem prohlídek byl srpen. Bohužel jsme 
museli zkrátit náš prohlídkový okruh o Větrný zámek, ve kterém 
probíhají rozsáhlé rekonstrukce. 
 
 

Křemešnická pouť 2015 

Hlavní křemešnická pouť se konala v neděli 31. května. Již v 
sobotu 30. května kolem poledne dorazili první stánkaři na 2. 
ročník řemeslných trhů. Večer pak proběhla mše svatá. Pokoušíme 
se zlepšit organizaci stánkového prodeje. Vždy máme přislíbený 
příjezd stánkařů tak, aby zaplnili celou přístupovou cestu od 
hotelu ke kostelu. Ale nakonec jich z ohlášených přijela jen asi 
polovina. Podobně tomu bylo i v roce 2014. 

V průběhu neděle 31. května na Křemešník přijelo 
neuvěřitelných 1.500 aut. Hlavní pouť celebroval pomocný biskup 
českobudějovický Mons. Pavel Posád. Při hlavní mši byla 
představena kniha F. B. Vaňka Na srdci. V průběhu pouti se 
prodalo více jak 250 výtisků. 
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Pouť Matice Křemešnické k 72. výročí úmrtí F. B. Vaňka 
 

I v loňském roce si Matice Křemešnická pěší poutí na 
Křemešník připomněla úmrtí Mons. Františka Bernarda Vaňka. Za 
účasti vikáře Mgr. Jaromíra Stehlíka se na Květnou neděli 29. 3. 
2015 ve 13 hodin vyšlo od pelhřimovské fary. Akce se zúčastnilo 
přibližně 20 lidí. Navazující modlitby křížové cesty na Křemešníku 
se pak zúčastnilo dalších cca 30 lidí.  
 
 

Cyklotrasa „Pražská Loreta – klášter Sázava – klášter Želiv – 
Křemešník“ 

 
V loňském roce jsme Vás informovali o záměru obnovení 

„celoročních“ poutí na Křemešník. Tato myšlenka už dostává 
konkrétní obrysy. Ve spolupráci s klášterem kapucínů na 
Hradčanech, premonstrátů v Želivě a s kastelánkou kláštera 
Sázava paní PaedDr. Jaroslavou Matoušovou pro Vás 
připravujeme průvodce cyklopoutě po poutních místech Pražská 
Loreta – klášter Sázava – klášter Želiv – Křemešník.  

Na všech poutních místech je nabídka ubytování a 
odpočinutí. Poutní trasa bude obousměrná, takže budete moci 
putovat jak z Prahy na Vysočinu, tak i z Vysočiny směrem na 
Prahu. Průvodce Vám nabídne mezi jednotlivými poutními místy 
na výběr minimálně dvě trasy k putování. Můžete si tak vybrat 
trasu podle svých schopností nebo podle svých zájmů. 

Poutník navíc bude vybaven takzvanou poutní kartou. Na 
ní bude v jednotlivých poutních zastaveních dostávat památeční 
razítka, která ho budou opravňovat k návštěvě zajímavých 
turistických míst na zvolené trase za snížené vstupné.  

Můžete se těšit i na další památky, muzea a na další 
zajímavosti. Např. středověké zlatorudné doly Štola sv. Josefa a 
sv. Antonína Paduánského u Jílového u Prahy, památník Josefa 
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Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, historický pivovar Velké 
Popovice, kde vaří známé pivo Kozel, ondřejovskou hvězdárnu, 
založenou v roce 1898 Josefem Janem Fričem, románský kostel 
sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice, zámek Zruč nad 
Sázavou, hrad Český Šternberk, Cesty skla o.p.s. za Sázavy – sídlo 
ve sklářské huti František postavené v roce 1882, synagoga v Nové 
Cerekvi, Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově a Malé muzeum 
Bible ve Starém Pelhřimově.  

Průvodce poutní cyklotrasou by měl vyjít v červnu 2016. 
Pokud jezdíte rádi na kole a máte rádi přírodu, můžete si už na 
tento rok naplánovat netradiční rodinnou dovolenou.  
 

Výsledek hospodaření za rok 2015 

Z nepodnikatelských hlavních činností  za rok 2015  získala 
Matice Křemešnická výnosy celkem ve výši 269 tisíc Kč. Náklady 
Matice při realizaci hlavních činností  činily 270 tisíc Kč.  

Příjmy Matice z doplňkové hospodářské  činnosti (prodej 
knih, kalendářů aj.) dosáhly 141 tisíc Kč, náklady na doplňkovou 
hospodářskou činnost byly celkem 68 tisíc Kč.  Zisk Matice 
Křemešnické o. p. s. za rok 2015 byl 87 tisíc Kč. 

Jako veřejně prospěšný poplatník Matice Křemešnická 
využila v roce 2015 ustanovení § 20 zákona č. 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů a snížila si základ daně. 

Finanční prostředky získané  úsporou na dani za rok 2015 
použije Matice nejpozději ve třech následujících zdaňovacích 
obdobích ke krytí nákladů (výdajů) na hlavní činnosti. 
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Počet členů, výroční schůze 
 

Ke konci roku 2015 evidovala Matice Křemešnická o. p. s. 
62 členů. Dva nejmladší oslavili 17. narozeniny a nejstaršímu 
členovi je 86 let.  

Všichni členové byli pozváni na výroční členskou schůzi, 
která se konala 8. 11. 2015 v hotelu Křemešník. Výroční schůzi 
předcházela mše svatá za živé i zemřelé členy Matice 
Křemešnické, kterou sloužil P. Jaromír Stehlík. Schůze se 
zúčastnilo 26 členů Matice. Děkujeme Poutnímu hotelu Křemešník 
a paní Magdě Vaňkové za občerstvení během setkání. 
 
 

Poděkování sponzorům Matice Křemešnické 
 

V roce 2015 byla činnost Matice Křemešnické, o. p. s, kromě 
města Pelhřimova podporována i soukromými subjekty, a to jak 
finančně, tak i bezplatnou pomocí nebo službou. 
 
Finanční dary poskytly firmy a jednotlivci: 
Tradeko, s. r. o.  
Marie Donabauerová, MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Jiří 
Váňa, PhDr. ThLic. Jaroslav Jáchym Šimek, OPraem, P. Jaroslav 
Stříž, Ing. Jiří Blažek, Marie Simandlová a Ing. Hana Hadravová. 
 
Další pomoc poskytli jednotlivci nebo firmy: 
Ing. Luděk Kos – grafické práce k veškeré vydavatelské činnosti 
Cukrárna U Brány – Ing. Josef Sankot - propagace 
Ganttex, s. r. o. – Ing. Antonín Chmelař - propagace 
Pavel Fišar – geodetické zaměření budov areálu poutního místa 
MICROCOMP plus, s. r. o. – půjčení zařízení pro videopřenos 
Křemešnické pouti 
Martin Krátoška (Pacov) – zapůjčení velkoplošného televizoru na 
Křemešnickou pouť 
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ELPOS, s.r.o. - zapůjčení velkoplošného televizoru na 
Křemešnickou pouť 
PALLAS CONSULTING, s. r. o. – Ing. Miloslav Paták – účetní a 
ekonomické služby 
 
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným 
členským příspěvkem a další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. 
 
Všem dárcům upřímně děkujeme.  
 
 
Matice Křemešnická, o.ps. 
Pod Náspem 641 
Pelhřimov 
e.mail: maticekremesnicka@seznam.cz 
www.maticekremesnicka.cz 
 
Autoři příspěvků jsou členové správní a dozorčí rady a ředitel 
Matice Křemešnické  ing. Vít Škoda - tel. 777 598 955 
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Příloha pro děti 

 
Milé děti, 
dnes spolu zůstaneme doma na Křemešníku. Venku skučí vítr, 
prohání padající vločky a houpá spící zvířátka v korunách stromů. 
Ale v kostele je příjemně. Svítí tu jenom věčné světélko a luna v 
úplňku tajemně prosvěcuje tváře svatých v okenních mozaikách. A 
také moje lucernička‚ která svým světlem dává tušit mou 
přítomnost. Kostel je vyzdoben stromečky, na nichž visí stříbrné 
hvězdičky. Voní to tu lesem a v jesličkách, u kterých se tak rád 
zastavím, odpočívá pod bedlivým dozorem rodičů malý Ježíšek. 
Však i vy jste ještě nedávno usínaly v náručí maminky a ona dávala 
pozor, aby Vás nikdo nevzbudil. Proto ani my nebudeme rušit 
malé betlémské děťátko a půjdeme po špičkách vedle do pokoje 
vybarvit si společně náš křemešnický betlém.  
 
Příjemnou zábavu Vám přeje                                             Váš Křemínek 
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Hádej:  Kdo jsem? 
Narodil jsem se 15. července 1872 ve Stádlci u Tábora. 
Zemřel jsem 1. dubna 1943 v Dachau. 
Moji rodiče se jmenovali Josef a Rosálie. 
Dne 19. července 1896 jsem byl po studiích vysvěcen v českobudějovické 
katedrále sv. Mikuláše na kněze. 
V roce 1897 jsem byl ustanoven kaplanem v Pelhřimově a zapojil se do 
kulturního dění. 
Na můj popud byly do kostela sv. Bartoloměje objednány obrazy Křížové cesty, 
které vytvořil můj přítel František Bílek společně s Viktorem Foerstrem, a o 
něco později i jesličky od Františka Bílka.  
Dne 15. října 1902 jsem požádal o uvolněné místo exposity na Křemešníku a v 
listopadu téhož roku jsem se s maminkou a čtrnáctiletou neteří Klementinou 
Menšíkovou stěhoval na Krásnou samotu.  
Ani zde jsem nezahálel a zveleboval kostel Nejsvětější Trojice a okolí. Nechal 
jsem vystavět křížovou cestu a vyzdobit kapli Mrtvých. A 1. března 1904 jsme s 
pomocí řídícího učitele na Křemešníku zřídili poštovnu.  
V roce 1906 po smrti děkana Kačera jsem v prosinci nastoupil do uvolněného 
děkanského úřadu v Pelhřimově. Zasloužil jsem se o návrat vzácného raně 
barokního oltáře do kostela sv. Bartoloměje, obnovil Děkanskou zahradu, 
založil chrámové družstvo a podpořil mládež ve sportu.  
Dne 3. června 1942 jsem byl zatčen Němci pro svůj vlastenecký postoj a přes 
četnickou stanici v Pacově odvlečen do vězení v Táboře, pak do Terezína a 
nakonec 31. července 1942 do nacistického koncentračního tábora v Dachau. 
Můžeš mě znát i díky mým románům Na krásné samotě, Na srdci, Vlaštovky se 
vracejí. 

Pokud stále nevíš, mé jméno najdeš v tajence: 
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                                                  Přihláška člena   
                                  Matice Křemešnické o.p.s. 

                                                Část pro Matici Křemešnickou o.p.s. 
   (Doručte prosím na kontaktní adresu nebo odevzdejte 
                     při  bohoslužbách v Pelhřimově nebo na Křemešníku) 

Příjmení  (název firmy popř. zástupce)  
 
………………………………………………..………………………………………… 
                           Datum 
Jméno……………………………..…. narození (IČ)…………………………………. 
 
Adresa (sídlo firmy) …..…………………………………………………………..……… 
 
………………………………………………………………..  PSČ ………………..…. 
 
Telefon …………………........  E-mail ……………………………………..…………. 
 

Prohlášení: 
Činnost společnosti se řídí Zakládací smlouvou a Statutem Matice Křemešnické o.p.s.  
Oba  dokumenty jsou veřejně přístupné na www.matice-kremesnicka.cz. Členství 
 vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. 
Tímto se přihlašuji ke členství v Matici Křemešnické o.p.s., zavazuji se k respektování  
její Zakládací smlouvy a Statutu včetně každoroční úhrady členského příspěvku. 
 
Forma možné spolupráce : (zakřížkujte vybrané nebo doplňte) 
(nemusí se vyplňovat) 
 
  o     propagace společnosti                                                                  o    poskytnutí reklamní plochy 
  o     obstarávání finančních prostředků                                                o    brigádnická činnost                             
  o    specifická odborná činnost ( doplňte např. truhlář…, možnost uspořádat koncert, přednášku…) 
 

………………………………………………………………………………………………..…           
 
 
 
datum …………………………                         podpis  ……………………………………………………… 
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Matice Křemešnická o.p.s.                                    
                                                              Informace pro člena Matice Křemešnické o.p.s. 

                            (Prosím oddělte a uschovejte) 
 
  Děkujeme, že jste se rozhodl(a) vstoupit do Matice 

Křemešnické o.p.s. a podpořit tak úsilí o zvelebení a oživení poutního místa 
Křemešník. Členem se  stáváte vyplněním přihlášky a zaplacením členského 
příspěvku. Všechny členy Matice Křemešnické budeme alespoň jednou ročně 
informovat o dění ve společnosti. Rádi uvítáme Vaší aktivitu, návrhy a jakoukoli 
jinou spolupráci. Také  prosíme o Vaší duchovní podporu. 
 
Příjmení  (název firmy popř. zástupce) ………..……………………………….………..……. 
                           Datum 
 Jméno………………….……………..narození (IČ) ………………………....……..…. 
 
Adresa (sídlo firmy)……………….……………………………………….PSČ…………… 
 
Možnosti úhrady členského příspěvku 
V hotovosti:              viz  kontaktní adresa,  při bohoslužbách, nebo v kanceláři  
                                       Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8, 393 01 Pelhřimov 
Bezhotovostní převod na účet číslo:       66554436/2010 
Variabilní symbol:  - fyzické osoby – rok za který se platí členský příspěvek (X) a datum 

                     narození  ve tvaru (XXXXDDMMRR)   
                        Příklad: člen narozený 1. 2. 1966 platící příspěvek na rok 2014 uvede 

 variabilní   symbol ve tvaru 2014010266  
  - právnické osoby – IČ  a  ještě doplní specifický symbol,  
    kde se uvede  rok, za který se platí příspěvek 

Zpráva pro příjemce:  jméno člena popř. název firmy 
Kontaktní adresa:  Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov 
tel: 777 598 955, 737 279 873, 775 765 955, e-mail: maticekremesnicka@seznam.cz  
Výše členského příspěvku   
(Případná změna  výše členských příspěvků pro následující roky je stanovena rozhodnutím správní rady, tato 
změna  bude  zveřejněna na www.matice-kremesnicka.cz)  
Výdělečně činný člen ………………………………………       400 Kč 
Nevýdělečně činný člen (studenti, důchodci,atd.)   ……….       200 Kč 
Právnické osoby  …………………………………………...    1.000 Kč 
 


