Ročenka Matice Křemešnické o.p.s.

za rok 2016
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Úvodní slovo:
„Vás všechny, přátele a příznivce Křemešníka, zdraví ta svatá
hora Českomoravské Vysočiny. Jste roztroušeni po celé oblasti Čech
a Moravy. A přece jedno Vás pojí, jedny vzpomínky plní teplem Vaše
domovy – KŘEMEŠNÍK!
Kdo by ho neměl rád? Své zvláštní kouzlo má,jemuž málo kdo
odolá. A přijde sem tolik lidí různých kvalit duševních! Jednoho snad
jímá ta prostota, odloučenost ode všeho hluku lidského života, jiného
snad vzpomínky z mládí, jiného zas vábí sem požitek milého výletu
a jiného zbožné putování. Ale jedno je, co všem je společné: všichni
podléhají zvláštnímu kouzlu Křemešníka, kouzlu jež nemá místo žádné
jiné. I světák, který tu nehledal nic jiného, než povyražení, vrací se
zamyšlen do dusných zdí města…
Ano, jsou ještě jiné světy, jiné obzory, jiné zájmy než obchod,
konkurence, sociální problémy, honba za zábavou a požitkem,
ctižádostivost… Ano je jiný svět. Čela rozpálená starostmi a strastmi,
stejně jako nervy, ubičované bojem existenčním a babylonským
zmatkem dnešního života, vše chladí ta svatyně Křemešnická, tak
tajemná, tichá a přece hromem duši otřásající. Není divné, že leckdo,
kdo sem jen na výlet přišel, když opustí chrám i ambity a ohlédne se
zpět mimoděk a čte slova nad ambity, kterých si snad dříve ani
nepovšimnul, zamyšlen si opakuje: „Zde Bohu blíž, zde z duše klesá
všechen žal a tíž“. _____ Ano jsou ještě jiné světy …….“
Ano, i bez podpisu pod úvodním textem, jste jistě všichni
poznali rukopis a styl Františka Bernarda Vaňka. Málokdo ale již bude
vědět, že tento úvod měla první ročenka původní Matice Křemešnické
z roku 1936 …….. krása Křemešníka je stejná. A co my? Jsme také
stejní?
U přehledu nejvýznamnějších událostí roku 2016 z pohledu
činnosti obnovené Matice Křemešnické Vás vítá Vít Škoda.
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Kulturní činnost Matice Křemešnické
V roce 2016 Matice Křemešnická pořádala již III. ročník
Křemešnického léta. Akce probíhaly tradičně v pátek po celé letní
prázdniny s výjimkou koncertu A . Rouse, Z . Rousové a A . Jakubíčka,
který byl ve čtvrtek 21. 7 . 2016.
V rámci Křemešnického léta se konalo 11 akcí, z nichž 6 bylo mší
sv. s navazující přednáškou a 5 koncertů. První akce byla 1 . července,
a to mše sv. a přednáška od Mgr. Jana Špilara a poslední akce byla 28.
prosince (vánoční koncert Scholy z Vyskytné a souboru Řekni všem).
Akce Křemešnického léta navštívilo přibližně 1 .250 lidí. Největší
návštěvnost měl Kardinál Miloslav Vlk dne 19. 8 . Na setkání s ním přišlo
cca 250 návštěvníků.
Křemešnické léto bylo již tradičně finančně podpořeno
Rozvojovým fondem města Pelhřimov dotací ve výši 32,2 tis. Kč. Velmi
děkujeme městu Pelhřimov za opakovanou finanční podporu.
V bočních lodích kostela měli návštěvníci poslední možnost
shlédnout výstavu obrazů Viktora Forestra, která zde probíhal
od 17. 7 . 2015 do 23. 9 . 2016. Na závěr výstavy se konal klavírní koncert
P . Goodson, která zahrála především skladby Viktorova bratra hudebního skladatele J .B . Foerstra. Před koncertem měli návštěvníci
jedinečnou příležitost shlédnout obrazy nakreslené J .B . Foerstrem.
Patricia Goodson si jako první na Křemešníku zahrála na
koncertní křídlo Petrof, které Matici věnovala společnost
J . B . Foerstra. Křídlo bylo v červnu 2016 převezeno z Prahy na
Křemešník.
V průběhu letních prázdnin na něm probíhaly nutné opravy a ladění
a v září se poprvé na Křemešníku rozeznělo krásnými zvuky. Věříme, že
křídlo bude sloužit v Křemešnické svatyni i v příštích letech, jak při
mších sv., tak i při koncertech. Mnohokrát děkujeme společnosti
J .B . Foerstra za jejich velkorysý dar.
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V roce 2016 Matice Křemešnická poprvé pořádala akci
i v Pelhřimovském kostele sv. Bartoloměje, která se zde konala
v předvečer pouti k sv. Bartoloměji 26. 8 . Přijel M . Doležal, který
spolu se svou manželkou v komponovaném dramatickém pásmu
ztvárnil dramatický životní příběh umučeného P . J . Toufara. Rovněž
také představil své dvě knihy - "Jako bychom dnes zemřít měli" a "Krok
do tmavé noci".
Všechny tyto akce byly pořádány s úmyslem propagace
Křemešníku. Dobrovolné vstupné (cca 33 tis. Kč) bylo a nadále i bude
použito na činnost Matice Křemešnické a dále na zakoupení vybavení
do kostela (koberce, osvětlení a mnoho dalšího). Děkujeme všem
návštěvníkům za jejich účast a podporu.
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Vydavatelská činnost

Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy
V letní turistické sezóně roce si můžete projet novou poutní
cyklotrasu mezi pražskou Loretou a Křemešníkem. Poutní cyklotrasa
propojuje významná poutní místa Středních Čech a Českomoravské
Vysočiny. K putování můžete využít několik tras. Nejkratší poutní trasa
měří 165 km, nejdelší pak 229 km. Trasa je obousměrná, takže
Pelhřimáci mohou vyjet směrem na Prahu k poutnímu místu pražská
Loreta.
Pražská Loreta je poutním místem s bohatou historií, které se
nachází nedaleko Pražského hradu. Projdete-li průčelní budovou,
ocitnete se u samotné Loretánské kaple. Jde o kopii Nazaretského
„svatého domku“, který je uctíván v italském Loretu jako místo,
v němž došlo k zázraku Vtělení. Za Loretánskou kaplí je možné si
prohlédnout poutní kostel Narození Páně. V kostele uvidíte jeden
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z nejkrásnějších zachovaných rokokových interiérů v Praze. Na závěr
prohlídky návštěvníci přicházejí do prostor klenotnice, kde je vystaven
Loretánský poklad. Vedle pokladu při katedrále sv. Víta jde
o nejcennější chrámový poklad v České republice.
Ubytování pro poutníky je zajištěno na poutním místě Narození
Panny Marie v Želivě, poutním místě svatého Prokopa v Sázavě a
u bratří Kapucínů na Hradčanech.
Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou stojí Želivský klášter, který
byl založen roku 1139 pražským biskupem Ottou a českým knížetem
Soběslavem. Jeho dominantou je chrám Narození Panny Marie od Jana
Blažeje Santiniho. Ubytování se nachází přímo v prostorách kláštera.
Pobyt si můžete zpříjemnit komentovanou prohlídkou kláštera nebo
exkurzí do klášterního pivovaru.
Sázavský klášter vybudoval s pomocí přemyslovských knížat
Oldřicha a jeho syna Břetislava I . svatý Prokop. Původně šlo o místo
slovanské vzdělanosti propojené s tradicí slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a sv. Metoděje. Dnes zde mohou poutníci postát u základů
chrámu sv. Kříže z 11. století nebo žasnout nad nedokončeným
gotickým trojlodím z červeného kamene, navštívit Prokopovu
poustevnickou jeskyni, případně se zúčastnit komentované prohlídky
kláštera a kostela sv. Prokopa. V kryptě kostela je možné uctít
sv. Prokopa, kde se nacházejí jeho relikvie. V Sázavě máte možnost
také navštívit nově zrekonstruovanou Huť František, kde si můžete
vyzkoušet některou ze sklářských technik. V Sázavě můžete využít
nabídku Hotelu Sázava, který poutníkům nabízí slevu za ubytování ve
výši až 200 Kč za noc.
V nejstarším klášteru Kapucínů v České republice (založen
23. 05. 1600) máte zajištěné levné bydlení uprostřed Prahy nedaleko
Pražského hradu. Ubytováním navíc získáváte 60% slevu na vstup
do Lorety. Slevu získáváte ale i na dalších turisticky zajímavých místech,
která se nacházejí na poutní trase. Slevu uplatníte pomocí poutní karty,
na kterou budete sbírat razítka poutních míst. Poutní karta je součástí
průvodce, ve kterém najdete další podrobnosti včetně cykloturistických
map s vyznačenou poutní cestou. Průvodce s názvem „Poutní
cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy“ zakoupíte
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během letních prohlídek na Křemešníku a v kostele sv. Bartoloměje
v Pelhřimově. Během celého roku můžete průvodce zakoupit
v prodejnách Karmelitánského nakladatelství, Knihkupectví Cesta
v Brně, Knihkupectví Jitka a Knihkupectví O .P . v Jihlavě nebo ve
Vytopilově knihkupectví v Pelhřimově.

Vlaštovky se vracejí
V loňském roce Matice Křemešnická vydala unikátní knihu
s názvem „Vlaštovky se vracejí“. Knihu napsal na sklonku svého života
Msgre. František Bernard Vaněk.
Chceme-li lépe poznat tuto výraznou pelhřimovskou osobnost,
začtěme se do jeho vzpomínek na své mládí, studium, začátky
v kněžské službě a na dráhu duchovního, která je spojená především s
městem Pelhřimov a s poutním místem Křemešník. V knize najdeme
řadu úsměvných příhod, které autor dokázal zaznamenat svým
osobitým stylem. Máme také jedinečnou možnost poznat řadu dalších
významných osobností, které Msgre. Vaněk v životě potkal. V knize
najdeme vzpomínky například na biskupa Dr. Šimona Bártu, hudebníka
Rafaela Kubelíka, básníka Petra Bezruče, řezbáře Otakara Štáfla,
spisovatele a kněze Jindřicha Šimona Baara, kardinála Kašpara, sochaře
Josefa Šejnosta a mnoho dalších osobností 20. století.
Knihy Matice Křemešnické máte možnost zakoupit během
návštěvy kostela na Křemešníku, v e -shopu Matice Křemešnické na
stránkách
www.matice-kremesnicka.cz
,
v
pelhřimovských
knihkupectvích (Vytopilovo, U Vrány) nebo během letních měsíců při
prohlídkách kostela na Křemešníku a kostela sv. Bartoloměje
v Pelhřimově.

Křemešnická pouť 2016
Slavnost Nejsvětější Trojice v roce 2016 připadla na 22. května.
Matice Křemešnická v průběhu pouti pořádala III. ročník řemeslných
trhů. První stánkaři začali přijíždět v sobotu kolem poledne, v neděli
ráno dorazili poslední, celkem přijelo něco přes 30 stánkařů s tradičními
8

českými řemesly. Pořad mší svatých bylo tradiční pouťový. První
v sobotu večer, v neděli dopoledne další dvě. Sobotní koncelebrované
mši sv. předsedal P . Horznata Pavel Adamec Opraem., vikář
z Havlíčkova Brodu. Nedělní mši sv. v 8 :30 h . sloužil P . Vojtěch Vágai.
„Velkou“ nedělní mši svatou v 10:30 h . celebroval českobudějovický
biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil. Během neděle na Křemešníku
a v blízkém okolí parkovalo bezmála tisíc aut. Při mši sv. v 10:30 h .
bylo představeno nové vydání poslední knihy F . B . Vaňka „Vlaštovky se
vracejí“, která vyšla pouze jednou v roce 1946. Proti původnímu vydání
jsme z archivu doplnili mnoho fotografií. V průběhu pouti se prodalo
více jak 150 výtisků této knihy.

Průvodcovská činnost
Stejně jako v minulém roce i v roce 2016 zajišťovala Matice
Křemešnická, průvodcovskou činnost jak v kostele Nejsvětější Trojice
na Křemešníku, tak také v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.
Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově
Pelhřimovský kostel sv. Bartoloměje navštívilo v průběhu letní
průvodcovské sezóny roku 2016, která probíhala od června do září,
celkem 474 poutníků. Nejvíce z nich o prázdninách.
Ve srovnání s předchozími roky se zvýšil počet návštěvníků,
zvýšil se i prodej tiskovin a propagačních předmětů. Stabilizoval se
kádr průvodců, kteří poskytují průvodcovskou činnost na odpovídající
odborné úrovni.
Děkujeme všem průvodcům za odvedenou práci v roce 2016.
Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku
I v roce 2016 byla průvodcovská činnost na Křemešníku
koordinována Vítem Škodou ml., který se skupinou přátel umožňoval
komentovanou prohlídku kostela a přilehlých ambitů s kaplemi. Byť i
v roce 2016 byla prohlídka kostela komplikována opravou fresek
v pravé boční lodi a chybějící kazatelnou, která je v restaurátorské péči
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pana Jaroslava Bendy, cestu k prohlídce kostela si našlo nemalé
množství návštěvníků.
Prohlídky byly možné od dubna do října
o víkendech a na objednání i v pracovních dnech, o prázdninových
měsících každý den.
Celkový počet návštěvníků v roce 2016 byl 1 .690. Počty
návštěvníků v jednotlivých měsících znázorňuje následující graf.

V roce 2015 Křemešník navštívilo cca 2 .300 poutníků. Meziročně
došlo tedy k poklesu počtu návštěvníků.
Návštěvníci sice mají možnost zakoupit si pamětní předměty
spojené s Křemešníkem i nakoupit knihy vydané Maticí Křemešnickou.
Je ale škoda, že Křemešníku chybí technické zázemí, což by jistě
návštěvnost tohoto poutního místa podpořilo.

Přípravy na rekonstrukci budov na Křemešníku
V dubnu 2016 se konalo na Křemešníku setkání zástupců Matice
a pelhřimovského duchovního správce s generálním vikářem
Českobudějovické diecéze Mons. Davidem Henzlem a ekonomem
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diecéze ing. Bouzkem. Všichni přítomní se shodli, že je třeba pokračovat
v projektových přípravách rekonstrukce fary, školy a hájovny.
Nově biskupství otevřelo diskusi o tom, zda poutní místo
Křemešník zařadit do programu biskupství tzv. „církevní turistiky“.
(ubytovací a rekreační činnost na vybraných, svým způsobem
atraktivních, místech diecéze i v rámci celé republiky). Žádný konkrétní
závěr tato vize zatím nepřinesla.
Skicu rekonstrukce budov Ing. arch. Čekal ještě jednou upravil.
Udělal tak na základě požadavků, které vyplynuly z předběžných
konzultací s odborem Památkové péče městského úřadu Pelhřimov
a zástupci Národního památkového ústavu v Telči.
Nový duchovních správce v Pelhřimově P . Vítězslav Holý poté
převzal iniciativu a jménem farnosti poslal přepracovanou skicu
k oficiálnímu vyjádření Národního památkového ústavu. Bohužel
z důvodu dlouhodobého onemocnění P . Holého, se jednání
o rekonstrukci zastavila. Na straně farnosti není s kým o této věci
jednat.
Modleme se k Duchu Svatému, abychom se jak představitelé
Matice, tak představitelé biskupství a farnosti dokázali poučit z toho,
co jsme v této věci udělali nebo neudělali. A abychom společně znovu
pokračovali v realizaci myšlenky rekonstrukce křemešnických budov.

Výsledek hospodaření za rok 2016
Z nepodnikatelských hlavních činností za rok 2016 získala
Matice Křemešnická výnosy celkem ve výši 345 tisíc Kč. Náklady Matice
při realizaci hlavních činností (přednášková, osvětová, průvodcovská
činnost a výdaje spojené s provozem poutního místa Křemešník) činily
346 tisíc Kč.
Příjmy Matice z doplňkové hospodářské činnosti (prodej knih,
kalendářů aj.) dosáhly 172 tisíc Kč, náklady na doplňkovou
hospodářskou činnost byly celkem 102 tisíc Kč. Zisk Matice
Křemešnické o . p . s . za rok 2016 byl 69 tisíc Kč.
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Jako veřejně prospěšný poplatník Matice Křemešnická využila
v roce 2016 ustanovení § 20 zákona č . 586/1992 Sb. o daních z příjmů
a snížila si základ daně.
Finanční prostředky získané úsporou na dani za rok 2016 použije
Matice nejpozději ve třech následujících zdaňovacích obdobích ke krytí
nákladů (výdajů) na hlavní činnosti.

Změny ve statutárních orgánech
V roce 2016 vypršelo tříleté funkční období prvních členů správní
rady a dozorčí rady. Zakladatelé na konci roku 2016 jmenovali
v souladu se Zakládací smlouvou společnosti nové členy Správní
a dozorčí rady Matice. Správní rada se rozšířila o 3 členy a je nyní
devítičlenná. Předsedou správní rady se stal Ing. Ladislav Razima.
Předsedou dozorčí rady Matice byl zvolen Mgr. Milan Paták. Ředitelem
Matice, který řídí její provozní činnost, byl opět jmenován
Ing. Vít Škoda.

Vzpomínka na Kardinála Miloslava Vlka na Křemešníku
Miloslav kardinál Vlk (17. května 1932 Líšnice u Milevska –
18. března 2017 Praha).
Jsme rádi, že jsme mohli v loňském roce přivítat na Křemešníku
v rámci III. Ročníku Křemešnického léta Otce kardinála Miloslava Vlka.
Pan kardinál přijel na Křemešník v pátek 19. 8 . 2016. Celebroval zde mši
svatou a po ní měl přednášku na téma tajemství Nejsvětější Trojice.
Bylo to právě v den, kdy farnost Pelhřimov byla bez duchovního
správce. Otec Jaromír Stehlík nastupoval na své nové působiště do
farnosti Vimperk a otec Vítězslav Holý měl přijet z Nepomuku až další
den v sobotu. Miloslav Vlk k tomu vtipně poznamenal: „Byl jsem
informován, že Vaše farnost je dnes bez duchovního správce. Prosím,
přijměte na jeden den zavděk jako náhradu kardinála.“
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Asi nikoho z nás v kostele, který byl zaplněn do posledního
místečka, nenapadlo, že pan kardinál tak brzy odejde do nebeské vlasti.
Jen malý dodatek k jedné jeho poznámce „jsem unaven, musím
zmírnit“, podotknutý mezi řečí při následující večeři v křemešnickém
hotelu, když jsme otce kardinála zvali na další setkání v příštích letech,
mohl naznačovat budoucí dění.… Otče kardinále, děkujeme pěkně
za Vaši službu.
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Informace o stavech členů
Na konci roku 2016 měla Matice Křemešnická 65 členů.
Nejstaršímu je 86 let a nejmladšímu 16 let. Věkový průměr členů Matice
Křemešnické byl 56 let. V průběhu roku jsme se rozšířili o 5 členů,
bohužel také dva členové Matice Křemešnické zemřeli. Jedná se
o manžele Dománkovi z Komorovic, kteří podporovali naší činnost
od roku 2013, tedy od vzniku obnovené Matice Křemešnické.
Za podporu upřímně děkujeme a věříme, že se již radují u Pána.

Poděkování sponzorům a dárcům matice Křemešnické
Stejně jako tomu bylo v minulých letech byla činnost Matice
Křemešnické podporována různými subjekty a soukromými osobami
a to jak finančně, tak i bezplatnou pomocí nebo službou.
Mezi největší podporovatele patří Kraj Vysočina a Město
Pelhřimov, kteří podpořili vydání cykloprůvodce (viz článek
vydavatelská činnost) a podpořili program Křemešnického léta 2016.
Dále finanční dary poskytly:
Marie Simandlová (Pacov), Ing. Roman Tomec (Myslotín),
Ing. Jan Matějů (Pelhřimov), Ing Hana Hadravová (Pelhřimov), Mgr. Jan
Špilar, Dr Martin Weis, Mgr. Marek „Orko“ Vácha, skupina HAMAVE
(Soběslav) a kardinál Miloslav Vlk.
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
MICROMP Plus s .r .o . – zapůjčení zařízení pro videopřenos
křemešnické poutě
PALLAS CONSULTING s .r .o .- Ing. Miloslav Paták – účetní a
ekonomické služby.
Marie Zajíčková – texty a obrázky příloh pro děti
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Jaroslav Hraníček - organizace stánkařů na Křemešnické pouti
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným
členským příspěvkem a další dárci, kteří si nepřejí byt 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 od trpaslíčka Křemínka
Milé děti,
Jarní sluníčko vytáhlo ze země kdejaký kvítek, na který se celou
zimu těšily mlsné jazýčky zvířátek. A nejen těch z lesa, ale i z chlévů.
Louka kolem hájovny se zazelenala a netrvalo dlouho a celá rozkvetla
zlatými pampeliškami. I Líza paní hajné se vypravila na louku pochlubit
se svým kůzlátkem. Aby ne! Tak krásný strakatý kozlík se hned tak
nevidí. A také mi ukázal jak dovede řádit. Ne nadarmo na nej panička
volá Čertíku. Upletl jsem si věneček, který mi za chvíli sebrala snědl.
Inu Čertík! Byl jsem rád, že jsem ubránil košík plný pampelišek
pro králíčky. A teď už si naší kozu Lízu i s Čertíkem hezky vybarvěte.
A pak se jděte pěkně proskotačit.
Příjemnou zábavu Vám přeje
Váš Křemínek
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Hádej kdo jsem ?
-

-

narodil jsem se na přelomu 3. – 4. století
zemřel jsem kolem roku 320
jsem patron lékařů, hudebníků a mnoha řemesel
patřím mezi 14 pomocníků
byl jsem lékařem a později biskupem ve městě Sebasta v dnešním Turecku
v době pronásledování křesťanů za vlády císaře Lucinka jsem se uchýlil do hor
a žil jsem v jeskyni. Byl jsem odhalen lovcem, kterému ke mně vběhla lovená
zvěř
byl jsem násilím odvlečen zpět do Sebasty, kde mě nutili klanět se římským
bohům. Po odmítnutí mě mučili na nakonec sťali
dle legendy jsem cestou na popraviště zachránil život chlapci, kterému uvízla
v krku rybí kost. Od té doby se 3. února žehná mým jménem. Při něm se kříží
dvě svíce, což symbolizuje mé svázané bezmocné ruce při požehnání
umírajícímu chlapci

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
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