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Úvodní slovo
Vítám Vás, všechny přátele a příznivce Křemešníku,
ke stručnému hodnocení činnosti Matice Křemešnické v uplynulém roce
2019. Hodnotíme loňský rok právě v době, kdy jsme si uvědomili, jak
málo stačí, aby se „zastavil svět“. V uplynulém roce, většina z nás, o
koronaviru nikdy neslyšela a nikdo by si nepomyslel, že následující rok
bude radikálně jiný.
Nyní ale hodnotíme rok, kdy jsme se bezstarostně scházeli
doma, na ulicích, v kostele, v divadle, při sportovních a jiných
společenských událostech. Přeji si, aby tento uplynulý rok nebyl
poslední takto prožitý a abychom do Křemešnického kostela a jeho
okolí opět přicházeli v hojném počtu pro duchovní povzbuzení
a útěchu.
U přehledu Vás vítá Vít Škoda

Výsledek hospodaření za rok 2019
Pro nepodnikatelské hlavní činnosti – tj. pořádání odborných
přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení, osvětovou a vzdělávací
činnosti, podporu a rozvoj volnočasových aktivit, pro rozvoj
infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek, opravy
a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice
získala Matice v roce 2019 celkem 648 tis. Kč. Z toho byly výnosy
z hlavní činnosti Matice 378 tis. Kč. V této částce je kromě vstupného
na prohlídky a pořádané akce (241 tis. Kč) zahrnutá i dotace od města
Pelhřimova ve výši 43 tis. Kč, dotace od Nadačního fondu Pelhřimovsko
23 tis. Kč, dále finanční dary 44 tis. Kč, členské příspěvky 17 tis. Kč,
příjmy z pronájmu 9 tis. Kč.
V r. 2019 Matice zadala zpracování projektu na rekonstrukci
hájovny, fary a školy a vyřizovala stavební povolení. Právě samotný
projekt i jeho dílčí součásti a stavební povolení byla největší nákladová
položka (115 tis. Kč), dalším významným nákladem byly mzdy
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průvodcům z řad studentů (94 tis. Kč). Matice také pořídila
pohotovostní nájezdy pro vozíčkáře, aby měl kostel bezbariérový
přístup.
Matice vlastním jménem podnikala v rámci tzv. doplňkové
činnosti v roce 2019. Prodejem knih, kalendářů, dalších tiskovin
a oplatků dosáhla Matice v roce 2019 tržeb celkem 270 tis. Kč.
Výsledkem hospodaření Matice za rok 2019 v součtu za hlavní i
za podnikatelskou činnost byl zisk ve výši 45 tis. Kč.
Zisk z roku 2019 Matice použije v následujícím období na výdaje
spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb, pro které byla
Matice založena.

Vydavatelská činnost
V loňském roce se nám podařilo vydat publikaci Láska
nejdrahocennější. Tato knížka je výběrem sedmi Vaňkových kázání,
která byla publikována v homiletickém časopisu Kazatelna a v jeho
příloze v letech 1911 a 1937. Dodejme, že časopis vycházel v letech
1902–1942. Zpočátku plnil jeho stránky pouze F. B. Vaněk, který byl
zároveň i jeho redaktorem. Postupně si Kazatelna získala oblibu
u čtenářů. Většina odběratelů byla z řad duchovních, kteří sami začali
dodávat své příspěvky. Bylo jich tolik, že Vaněk sám svá kázání téměř
nemohl zařadit.
Jednotlivé
ročníky
Kazatelny
postupně
nakupujeme
v antikvariátech. O tom jak se časopis rozrůstal, svědčí i to, že všechna
čísla časopisu z roku 1911 vyšla celkem na 120 stran a kompletní sestava
časopisů z roku 1937 dá dohromady úctyhodných 375 stran. Kázání
shromáždil a vybral Mgr. Martin Běhal.
Jako každý rok jsme vydali stolní kalendář, tentokrát
s fotografiemi menších sakrálních staveb na Vysočině. Kalendář byl
doplněné o citáty z knihy Minutěnka biskupa ThDr. J. Hloucha.
Jako již tradičně jsme vydali ročenku Matice Křemešnické,
kterou si také můžete přečíst na našich webových stránkách.
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Dále se Matice Křemešnická, nejvíce její člen a průvodce v jedné
osobě - Vojtěch Škoda, podílela na dotvoření filmu „Křemešník“, který
je v produkci Video studia Novotný z Rynárce. Film zachycuje krásné
pohledy na Křemešník a jeho okolí z výšky, okem kamery dronu,
popisuje celou historii tohoto místa a významné osobnosti, které zde
působili. Premiéra filmu byla 22. 1. 2020 v pelhřimovském kině Vesmír za
účasti autora, pana Josefa Novotného a ostatních herců a hereček.
Kapacita sálu nestačila zájmu veřejnosti. Proto byly operativně
organizovány reprízy filmu.

Průvodcovská činnost
Průvodcovská činnost na Křemešníku 2019
V roce 2019 již tradičně zajišťovala Matice Křemešnická, o.p.s.,
průvodcovskou činnost jak v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově tak
především v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku.
Křemešnický kostel Nejsvětější Trojice navštívilo v průběhu letní
průvodcovské sezóny roku 2019, která probíhala v měsících dubnu
až říjnu, celkem 1.961 evidovaných návštěvníků. Nejvyšší počty
návštěvníků byly zaznamenány nejen v prázdninových měsících
červenci a srpnu, ale zejména také v květnu a červnu. Těchto vyšších
počtů bylo dosaženo především díky několika hromadnějším zájezdům
na Křemešník.
V meziročním srovnání byl zaznamenán poměrně znatelný
nárůst počtu návštěvníků (takřka o 50 %). Adekvátně k počtu
návštěvníků byl zaznamenán nárůst v prodeji tiskovin a propagačních
předmětů. V sezóně 2019 zajišťovala prohlídky skupina zkušených
průvodců, kteří poskytují průvodcovskou činnost na odpovídající
odborné úrovni.
Celkově bylo na vstupném vybráno cca 110 tis. Kč a náklady
na odměnu průvodcům byly vyúčtovány ve výši 60 tis. Kč. Celkově tedy
bez započítání souvisejících tržeb za prodej tiskovin (cca 116 tis. Kč) je
průvodcovská činnost z ekonomického pohledu zisková.
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Děkujeme všem průvodcům za odvedenou práci v roce 2019 a
zveme všechny k návštěvě poutního místa Křemešník. Věříme, že
letošní návštěvnická sezóna může být úspěšná i díky předpokládané
letošní preferenci tuzemských destinací cestovní ruchu.

Průvodcovská činnost v Kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově
Pelhřimovský kostel sv. Bartoloměje navštívilo v průběhu letní
průvodcovské sezóny roku 2019, která probíhala v měsících červenec a
srpen, celkem 620 návštěvníků. Celkem 5 průvodců z řad studentů
zajišťovalo tyto prohlídky, přičemž 3 z nich provázeli úspěšně již v
minulých letech. Na vstupném za komentované prohlídky bylo vybráno
celkem: 21 tis, Kč. Tržby za knihy, tiskoviny, upomínkové předměty a
Křemešnické opatky činily celkem: 18 tis. Kč. Mzdové náklady za
zajištění prohlídek činily celkem: 33 tis. Kč.
Děkujeme tímto všem průvodcům za odvedenou práci a těšíme
se na spolupráci v roce příštím.

Křemešnické léto 2019
Křemešnické léto si vybudovalo svou tradici a 6. ročník v roce
2019 lze hodnotit jako úspěšný. Není jednoduché sestavit zajímavý
program jak z pohledu přednášejících či vystupujících, tak témat, která
by mohla být zajímavá pro posluchače. Mnozí oslovení jsou natolik
vytížení, že se nepodařilo najít vhodný termín pro jejich vystoupení
a účast na Křemešnickém létě. Zájem a účast návštěvníků
Křemešnického léta potvrdil, že se podařilo sestavit zajímavý cyklus
přednášek i koncertů. I v roce 2019 byl program postaven
na přednáškách, které následovaly po mších svatých a na hudebních
vystoupeních. Program byl zahájen 5. července přednáškou
P. Ing. Mgr. Vítězslava Holého na téma Jan Nepomucký. V dalších
přednáškách pak vystoupili: Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D na téma
Církev 3. tisíciletí, Mons. ThLic. Vladimír Málek na téma Televizní
přenosy bohoslužeb,P. prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D, na téma
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České královraždy,P. Mgr. Josef Sláčík s přednáškou E. Svobodové
a P. Holkupa na téma Maryś meals a P. Mgr. Jan Hamberger
s přednáškou na téma církev pohledem papeže Františka.
Hudební část Křemešnického léta reprezentovaly koncerty Jana
Vondrů a Štěpánovo kvarteto. Posledním hudebním vystoupením byl
koncert Bratří Ebenů, který se konal v Městském divadle v Pelhřimově.
Většina akcí byla hojně navštěvovaná. Celkem se Křemešnického
léta 2019 zúčastnilo 1.512 návštěvníků.
Křemešnické léto proběhlo za finanční podpory Rozvojového
fondu města Pelhřimov(42.800 Kč) , dotace z Nadačního fondu pro
Pelhřimovsko(23.000 Kč) a příspěvků účastníků jednotlivých pořadů.
Díky všem uvedeným skončil projekt s mírným ziskem a prostředky
budou moci být použity na aktivity Matice Křemešnické, z.s. spojené
s údržbou a rozvojem Kostela Nejsvětější Trojice a areálu
na Křemešníku. Všem dárcům za to děkujeme.
Těšíme se na setkávání při Křemešnickém létě 2020.

Křemešnická pouť 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice připadla na 16. červen 2019. Matice
Křemešnická v průběhu pouti pořádala 6. ročník řemeslných trhů. První
stánkaři začali přijíždět v sobotu krátce po poledni, v neděli ráno
dorazili poslední, celkem přijelo něco přes 25 stánkařů s tradičními
českými řemesly. Pořad mší svatých byl tradiční pouťový. První v sobotu
večer v 17:00 (P. Gabriel Josef Labuda) další pak v neděli dopoledne
8:30 (P. Jaroslav Max Kašparů) a 10:30. „Velkou“ nedělní mši svatou
v 10:30 h celebroval pomocný českobudějovický biskup Mons. Mgr.
Pavel Posád. Během neděle na Křemešníku a v blízkém okolí parkovalo
bezmála tisíc aut. Při mši sv. v 10:30 h . bylo představena brožura
s kazáními od F. B. Vaňka „Láska Nejdrahocennější“, která vyšla jako
výběr kázání F. B. Vaňka z časopisu Kazatelna z let 1911 a 1937.
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Pouť na Svatou Horu aneb po stopách Jakuba Demla
Na rok 2020 je připravován k vydání průvodce nové poutní cesty
mezi Brnem a Svatou Horou u Příbrami. Poutní cesta povede z velké
části přes kraj Vysočinu a také přes naši místní svatou horu Křemešník.
Inspirace vychází z knihy Jakuba Demla „Pout na Svatou Horu“,
do které Deml zaznamenal svoje vzpomínky na vykonanou pěší pouť,
kterou vykonal v roce 1909. V této souvislosti jistě stojí za zmínku, že se
Deml na své pouti zastavil na pelhřimovské faře u monsignora Vaňka.
O této neočekávané návštěvě referuje nejenom Deml. Sám Vaněk na ni
vzpomíná o pár desítek let později ve své knize pamětí „Vlaštovky se
vracejí“.
Poutní trasa povede ve dvou variantách, jak pro cyklisty, tak
i pro pěší. Jako nit by se měla proplétat působištěm nejenom Jakuba
Demla, ale i jeho přátel, Otokarem Březinou, Josefem Florianem,
Františkem Bílkem a Františkem Bernardem Vaňkem. Matice
Křemešnická významně podpořila tento projekt. V této věci
spolupracuje s Nadačním fondem Poutní cesty, který projekt poutních
cest realizuje a propaguje.
V rámci propagace této cesty vzniká ve spolupráci s Turistickými
známkami speciální edice poutních známek a nálepek. Na trase jich
bude možné zakoupit celkem 10. Pokud jich poutník nasbírá všech
deset, obdrží za odměnu prémiovou známku či nálepku, která je
neprodejná. Nás těší, že jedním z motivů této kolekce je domeček
Františka Bernarda Vaňka v pelhřimovské děkanské zahradě.
Dokončených motivů je zatím sedm. Ty vám nabízíme v příloze
tohoto článku. Kolekci doplní ještě poutní kaple sv. Karla Boromejského
u Telče, rodinný dům Jakuba Demla v Tasově a bazilika Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně.

6

Poutní turistické známky
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Opravy budov na Křemešníku
Dlouhodobě řešíme využití budov na Křemešníku, v areálu
kostela Nejsvětější Trojice. V průběhu jara 2019 se nám naskytla
příležitost využít pro financování obnovy budov školy, fary a hájovny
tzv. Norské fondy. Administrativu rozdělování finančních grantů řeší
Ministerstvo kultury. Z podmínek dotačního titulu vyplývalo, že budovy,
které chceme z těchto peněz renovovat, musí být památkově chráněny.
To se nám ve spolupráci s orgány památkové péče podařilo včas zajistit.
Také je vhodné a výhodné, aby nositelem projektu byl vlastník objektů
tj. pelhřimovská farnost, potažmo Českobudějovické biskupství (šlo
o výši dotace z hlediska druhu žadatele – církevní subjekty mohou
obdržet až 90 % dotaci).
Začal boj s časem, aby se podařilo dát dohromady projekt pro
stavební povolení (projekt zpracoval Atelier paní Ing. Arch. Krausové),
včetně všech vyjádření od orgánů stání a veřejné správy, od vlastníků či
správců sítí. Nakonec se projektovou dokumentaci podařilo dát
dohromady a také i podklady pro žádost o stavební povolení. Toto je již
pravomocně vydané. Termín pro podání žádosti byl původně stanoven
Ministerstvem kultury na 31. 3. 2020, ale vzhledem k nouzovému stavu
(koronavir) byl tento termín posunut na 1. 5. 2020. Dokumenty nutné
pro podání žádosti jsou také dnes připraveny.
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Naší snahou je, aby opravami budov vznikl multifunkční areál –
zázemí pro turisty včetně sociálního zařízení, sál, muzeum a případně
jednoduché ubytování.
● Rozpočtované náklady stavby jsou bezmála 40 mil. Kč
● Náklady na zpracování projektu a stavební povolení cca 115 tis.
Kč
● Náklady zpracování dotační žádosti cca 35 tis. Kč

Informace o stavech členů
Na konci roku 2019 měla Matice Křemešnická o.p.s. 74 členů,
tedy o 4 více jako v předcházejícím roce. Nejstaršímu je 89 let
a nejmladšímu 19 let. Průměrný věk členů Matice Křemešnické je
58,7 roku.

Poděkování dárcům a sponzorům Matice Křemešnické
Stejně jako v minulých letech je činnost Matice Křemešnické
podporována různými subjekty, soukromými osobami a to nejen
finančně, ale i bezplatnou pomocí, službou nebo radou. Mezi největší
finanční podporovatele patří Město Pelhřimov a Nadační fond
pro Pelhřimovsko, oba tyto subjekty podpořily program Křemešnického
léta 2019.
Dále finanční dary poskytli:
Ing. Josef Hadrava (Pelhřimov), Ing. Tomáš Brumovský (Praha),
Marie Minářů (Pelhřimov), Ing. Roman Tomec (Myslotín),
Ing. Jan Matějů (Pelhřimov), Ing. Ladislav Razima (Proseč pod
Křemešníkem) a Marie Štěpánová (Červený Kostelec).

11

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
Marie Zajíčková – texty a obrázky příloh pro děti
Jaroslav Hraníček - organizace stánkařů na Křemešnické pouti
Pí. Lendrová (Řeženčice) a pí. Chadimová (Sázava) - květinová výzdoba
kostela
Ing. Milada Razimová - grafické práce
Mgr. Tibor Varga - pomoc s úpravou a korekturou vydávaných textů
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným
členským příspěvkem a také další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
Matice Křemešnická, o .p .s ., 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, dnes jsem pomáhal v Pelhřimově pást malé kačenky. Děti byly ve škole a my
vyrazili na procházku ke kapli Panny Marie, kterou si můžete prohlédnout už jen
na starých fotografiích. Pochází z 18. století a stála nedaleko Malomocné studánky
pod nemocnicí. Roku 1908 ji ještě nechal na své náklady opravit pelhřimovský rodák
a kaplan P. Jan Pauly, ale už za rok ukradl zloděj stříbrné ozdoby z obrazu Panny Marie
s Ježíškem. Ještě v 80. letech 20. stol. zde stálo torzo kaple prorostlé stromem. Její
stav byl nezachranitelný a tak byla roku 1988 odstraněna. Malým kačenkám je to tu
dlouhé. Slíbil jsem jim ještě koupání. Tak si nechte vybarvování na večer a utíkejte tako
do rybníka.
Příjemnou zábavu Vám přeje
Váš Křemínek
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Hádej, kdo jsem?
-

-

-

Nacházím se v Jihofrancouzském podhůři Pyrenejí
11. února 1858 šla Bernadeta Soubirousová se sestrou Tonietou a přítelkyní
Jeanne Abadiovou sbírat dřevo. Dostaly se až k soutoku mlýnského náhonu
Sývy a řeky Gávy. Zde se Bernadeta opozdila. Když chtěla dívky dohonit,
ucítila náhlý závan větru. Otočila se a uviděla ve výklenku skalního útvaru
nazvaném Massabielle zářit ohromující světlo a obepínalo postavu ženy v
bílém šatu s modrou šerpou, závojem přes hlavu a růžemi u nohou. Měla
sepjaté ruce a přes předloktí jí visel růženec. Protože se dívka bála přistoupit,
zmizela
o prožitku řekla dívkám. Sestra to i přes slib mlčení řekla matce a ta jí zakázala
vracet se tam. Přesto si na ní o tři dny později souhlas vyprosila. 14. února
zjevení prožila znovu. Zprávy o zjeveních se rozkřikly a Bernadetu sem začali
doprovázet davy lidí
25. února 1858 na pokyn Marie, vyhrabala Bernadeta ze země pramen, který
uzdravoval nemocné
2. března vyslovila Maria přání, aby zde vystavěli kapli pro poutníky
Bernadeta se stala řeholnicí a zemřela v pouhých 35 letech. Její tělo
nepodlehlo rozkladu

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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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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