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Úvodní slovo

„Nechtějme,  aby  se  ten,  koho  milujeme,  podobal  našemu
ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.“ 

Tato  slova  napsal  v minulém  století  francouzský  spisovatel
André Maurois a hodí se pro všechny. Pro všechny ty, kteří jakýmkoli
způsoben utlačují, zotročují nebo utiskují druhého. Pokud by se všichni
lidé těmito slovy řídili, nebyla by dnes válka na Ukrajině, v Sýrii, v Kongu
nebo Afghánistánu.

Tato  slova  ale  platí  i  pro  nás  křesťany.  Víra  je  tajemství
a nesnažme se stále Bohu určovat, co má dělat. Raději se Mu snažme
přizpůsobit…

Vítám Vás u přehledu činnosti Matice Křemešnické za rok 2021.

Vít Škoda

Hospodaření Matice v roce 2021

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 2021 celkem 461 tis. Kč. Z toho byly výnosy z hlavní
činnosti Matice 

240  tis.  Kč.  V této  částce  je  kromě  vstupného  na  prohlídky
a pořádané akce (124 tis. Kč) zahrnutá i dotace od města Pelhřimova  
ve výši 42 tis. Kč, finanční dary 31 tis. Kč a členské příspěvky 26 tis. Kč.
Největší náklad v r. 2021 byly mzdy průvodcům ve výši 117 tis. Kč. Další
velkou  nákladovou  položkou  byly  honoráře  vystupujícím  v  rámci
Křemešnického  léta  a  náklady  na  inzerci  v celkové  výši  106  tis.  Kč.
Náklady na elektrickou energii a pojištění majetku byly 20 tis. Kč.

Matice  vlastním  jménem  podnikala  v  rámci  tzv.  doplňkové
činnosti  v roce  2021  prodejem  knih,  kalendářů,  dalších  tiskovin
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a  oplatků.  Z podnikatelské  činnosti  dosáhla  Matice  v roce  2021  tržeb
celkem 220 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření Matice za rok 2021 v součtu za hlavní i za
doplňkovou činnost byl zisk ve výši 92 tis. Kč. 

Zisk z roku 2021 Matice bude převeden na účet nerozděleného
zisku minulých let.

Vydavatelská činnost

V roce  2021  pokračovala  Matice  Křemešnická  také  ve  své
vydavatelské činnosti.  Konkrétně  byl  v tomto roce  připraven,  vydán  
a distribuován již tradiční titul – stolní kalendář na rok 2022. O kalendář
byl jako každý rok velký zájem. Nabízen byl také ve větších počtech do
pelhřimovských firem. 

V rámci  pravidelných  titulů  byla  v roce  2021  vydána  ročenka
shrnující činnost Matice Křemešnické za rok 2020. 

V loňském  roce  nebyl  vydán  nový  knižní  titul,  ale  probíhaly
přípravné práce na vydání knihy Na krásné samotě.  Toto nejznámější
dílo  Františka  Bernarda  Vaňka  bylo  v minulosti  vydáno  již  vícekrát,
ale poslední vydání je již rozebrané. Na rozdíl od posledního zpracování
Karmelitánským nakladatelstvím, ve kterém převládala textová stránka,
půjde  o  nově  zpracovanou  podobu  založenou  na  původním  vydání
a  doplněnou  hodnotnými  ilustracemi.  Těch  se  ujala  výtvarnice  paní
Linda Reisová z Olešné u Pelhřimova. Pokud půjde vše podle plánu, tak
bude kniha připravena k prodeji během Křemešnické pouti v roce 2022.
V následujících letech máme v plánu pokračovat v dalším zpracovávání
a vydávání Vaňkových děl.
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Průvodcovská činnost

Průvodcovská činnost na Křemešníku 2021

I  v  pandemickém  roce  2021  zajišťovala  Matice  Křemešnická,
o.p.s.  průvodcovskou činnost  především v  kostele  Nejsvětější  Trojice
na Křemešníku.

Křemešnický kostel Nejsvětější Trojice navštívilo v průběhu letní
průvodcovské sezóny roku 2021, která probíhala v měsících dubnu až
říjnu, celkem 952 evidovaných návštěvníků. Nejvyšší počty návštěvníků
byly  zaznamenány  v  prázdninových  měsících  
v červenci a v srpnu. Počty zvyšovaly především hromadné autobusové
zájezdy na Křemešník.

Ve srovnání s rokem 2019, tedy obdobím před pandemií nemoci
COVID-19,  byl  v roce  2021  zaznamenán  (očekávaně)  znatelný  pokles
počtu  návštěvníků  (o  více  než  50  %).  I  přes  propad  návštěvníků
se podařilo udržet srovnatelné tržby v prodeji tiskovin a propagačních
předmětů. Tržby za zboží byly dokonce vyšší než v roce 2019. V sezóně
2021 zajišťovala prohlídky skupina zkušených průvodců, kteří poskytují
průvodcovskou činnost na odpovídající odborné úrovni. 

Celkově  bylo  na  vstupném  vybráno  cca  80  tis.  Kč  a  náklady
na odměnu průvodcům byly vyúčtovány ve výši 78 tis. Kč. Celkově tedy
se započítáním souvisejících tržeb za prodej  tiskovin (cca 126 tis.  Kč)
byla a je průvodcovská činnost zisková.

Děkujeme  všem  návštěvníkům  za  přízeň.  Všem  průvodcům
děkujme za odvedenou práci v roce 2021 a zveme všechny k návštěvě
poutního  místa  Křemešník.  Věříme,  že  návštěvnická  sezóna  2022
po  zmírnění  protiepidemických  opatření  může  být  úspěšnější  i  díky
možné zvýšené preferenci tuzemských destinací cestovní ruchu.
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Průvodcovská činnost v Kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

V roce 2021 zajišťovala  Matice Křemešnická, o.p.s.,  stejně jako
v předchozích letech, průvodcovskou činnost v kostele sv. Bartoloměje
v Pelhřimově. Během průvodcovské sezóny roku 2021, která probíhala
o  prázdninových  měsících,  si  v  červenci  přišlo  prohlédnout  kostel
353 návštěvníků a v srpnu dokonce 469 návštěvníků což činí dohromady
822 návštěvníků.  To je vzhledem k různým omezením v coronavirové
době úctyhodný počet. 
Na  vstupném  za  komentované  prohlídky  bylo  vybráno  celkem
17.825,-  Kč.  Tržby  za  knihy,  tiskoviny,  upomínkové  předměty
a  Křemešnické  opatky  činily  celkem  17.051,-  Kč.  Všem  průvodcům
za odvedenou práci moc děkujeme a těšíme se na spolupráci i v příštím
roce.

Křemešnické léto 2021

I  přes  nejistoty  s vývojem  situace  kolem  pandemie  COVID  -19
a  omezeními  s  touto  nákazou  spojené,  se  i  v roce  2021  podařilo
zorganizovat již  8.  ročník Křemešnického léta.  Program byl  postaven
převážně na přednáškové činnosti, podařilo se však uspořádat i několik
hudebních  produkcí.  Doufáme,  že  cyklus  akcí  posloužil  k možnosti
prožít  mši  svatou  doplněnou  přednáškou  zajímavých  hostů  nebo
k možnosti  prožít  koncertní  večer  v  příjemném  prostředí  Kostela
Nejsvětější Trojice na Křemešníku.

Křemešnické  léto  probíhalo  od  2.  července  do  28.  srpna  2021
a  zahrnovalo 7  přednáškových večerů a  2  koncerty.  V přednáškovém
cyklu  vystoupili:   Prof.  ThLic.  PaedDr.  Martin  Weis,  P.  Mgr.  Jaromír
Stehlík,  P.  Ing.  Mgr.  Vítězslav  Holý,  Probošt  Mgr.  Ivo  Prokop,
P. Mgr. Jan Hamberger, P. ThLic Róbert Tadeáš Špičák a P. Mgr. Martin
Brácha. 

V koncertním bloku vystoupily skupiny In Pace a  Assumptio. 
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Již  tradiční  součástí  Křemešnického  léta  se  stávávají  velmi
působivé  vánoční  koncerty  při  svíčkách  v kostele  na  Křemešníku.
Uskutečnil se 26. 12. 2021 a vystoupil Jan Hejda s přáteli.

Celkově  program  Křemešnické  léto  2021  navštívilo  cca
650 účastníků.
Celý cyklus se konal za finanční podpory z Rozvojového fondu města
Pelhřimov, kterému tímto upřímně děkujeme a děkujeme i všem, kteří
v rámci  Křemešnického  léta  přispěli  na  dobrovolné  vstupné.  Získané
prostředky budou využity na další  aktivity  Matice  Křemešnické o.p.s.
spojené  s rozvojem  či  propagací  Kostela  Nejsvětější  Trojice
na Křemešníku a jeho areálu. 

Křemešnická pouť 2021 

Pouť  v  roce  2021  měla  přívlastek  „Křemešnická  pouť  +  pouť
rodin“ a  připadla  na 30.  května 2021.  Díky  uvolňování  pandemických
opatření  byla  účast  poutníků  hojná,  jak  jsme  si  zvykli  v předchozích
letech.

Pořadí pouťových mší svatých bylo tradiční.  V sobotu se konala
mše svatá večer v  17:00,  sloužil  ji  P.  Gabriel  Labuda.  V neděli  v  8:30
sloužil mši svatou P. Josef Sláčik a hlavní mši svatou celebroval v 10:30
světící českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád.

Průběh  bohoslužeb  byl  jako  v předchozích  letech  promítán
pomocí videoprojektoru na velké plátno umístněné v ambitech. Po mši
svaté mohli poutníci navštívit u kapličky se studánkou folklorní pásmo
„Vylévání  studánek“  souboru  písní  a  tanců  Trnávka  z Pacova.  Kdo
zůstal v areálu kostela, mohl si poslechnout produkci hudební skupiny
Řekni  všem,  která  koncertovala  v ambitech.  Další  možností  byla
přednáška  manželů  Poláčkových  v  kostele  na  téma  „Co  rodina
potřebuje dnes?“. Program pouti byl doprovázen i programem pro děti.

Po  oba  dva  dny  byla  možnost  zúčastnit  se  komentovaných
prohlídek  kostela.  Pouť  byla  ukončena  v  neděli  v   15.00  hod.
závěrečným požehnáním.

Jako obvykle pouť provázely tradiční řemeslné trhy. Výrobky byly
nabízeny asi ve třiceti stáncích.
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Plány oprav budov na Křemešníku

Ve zprávě o opravě budov za rok 2021 navazujeme na informace
uvedené v předešlých zprávách, zejména ve zprávě z roku 2020. 

V předešlých obdobích jsme hledali  příležitosti, které umožňovaly
opravit budovy v areálu poutního místa Křemešník. Výčet možností, kde
jsme hledali finanční pomoc pro opravu budov, by byl dlouhý. Bohužel
zatím  nejsme  úspěšní.  Proto  jsme  alespoň  nechali  prodloužit  platné
stavební  povolení  a  zadali  projektové  kanceláři  Ing.  Arch.  Krausové
rozčlenit stávající schválený projekt na několik etap, které by se mohly
realizovat samostatně,  postupně navazovaly a tak vedly ke stejnému
cíli. Tyto etapy by nebyly tak finančně náročné a předpokládáme, že by
se na ně snáze získávaly finanční prostředky.

V současné  době  nám  nezbývá  než  neustále  hledat  nové
příležitosti,  které  by  mohly  pomoci  změnit  neutěšený  stav  budov
ve  vlastnictví  církve.  Matice  se  musí  do  budoucna  i  zabývat  vůbec
smyslem  oprav  budov.  Tedy,  zda  má  vlastník  budov  vůbec  výrazný
zájem na opravě budov, případně jakou těmto opravám dává prioritu. 

Jsme  si  vědomi,  že  i  současná  nedobrá  mezinárodní  situace
nepomáhá  k zvýšení  šance  na  získání  finanční  pomoci  z veřejných
zdrojů.

Na závěr patří  poděkování  všem, kteří  se snaží  hledat jakékoliv
možnosti pomoci při opravě budov. 

Informace o stavech členů

Na  konci  roku 2021  měla  Matice  Křemešnická  o.p.s.  74  členů,
tedy o 3 více než v předcházejícím roce. Nejstaršímu členovi je 88 let
a nejmladšímu 22 let. Průměrný věk členů Matice Křemešnické je 59,4
let. 
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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 největšího
finančního podporovatele patří Město Pelhřimov.

Dále finanční dary poskytli: 
Ing. Josef Hadrava (Pelhřimov), Ing. Tomáš Brumovský (Praha), Marie 
Minářů (Pelhřimov), Petr Šusta (Praha), Martin Weis (České Budějovice)
Marek Šenkyřík (Doubravník), K auditing s.r.o. (Brno), Jan Matějů 
(Pelhřimov), firma- Luboš Bumbálek (Pelhřimov) a JUDr. Marcela 
Moudrová.

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 
Mgr. Tibor Varga – úprava a korektura vydávaných tiskovin
Foto Paták – Ing. Miloslav Paták - poskytnutí fotografií do stolního 
kalendáře
Marie Zajíčková – texty a obrázky příloh pro děti
Jiří Beneš  - organizace stánkařů na Křemešnické pouti 
Magda Vaňková - hotel Křemešník – nezištné poskytování zázemí pro 
činnosti Matice i pro poutníky
Pí. Lendrová (Řeženčice) a pí. Chadimová (Sázava) - květinová výzdoba 
kostela
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšenými 
členskými příspěvky a také další dárci, kteří si nepřejí byt jmenováni. 

Všem dárcům upřímně děkujeme.
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Výroční schůze členů Matice Křemešnické o.p.s. se po dvouletém
nekonání  z důvodu  pandemie,  konala  14. listopadu  2021  v  poutním
hotelu Křemešník. Schůze se účastnilo 24 členů. 

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,

Pobíhám si tak po zasněženém lese a tu jsem narazil na stopy, které 
jsem tu ještě nikdy neviděl. Není to liška, ani rys a není to ani zatoulaný 
pes! Zvědavost mi nedala a já se pustil do pátrání původce těchto stop. 
Přeběhl jsem louku s krtinami, kolen jednoho houští a krmelce a tu jsem 
ho zahlédl… stál kousek ode mě – vlk v celé své kráse. A protože 
vypadal hladově a já měl štěstí, že vítr vál od něho, přikrčil jsem se raději
za sněhem přikrytou jedličkou a čekal, až poběží dál.  A než nám uteče 
docela, můžeme si ho vybarvit.

Příjemnou zábavu vám přeje      

                                                                                                  Váš Křemínek
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Hádej, kdo jsem?

- narodil jsem se začátkem letopočtu v syrské Antiochii
- zemřel jsem ve věku 84 let v Patras v Thébách
- jsem patronem lékařů, malířů, historiků, notářů a knihařů
- jsem evangelista
- původním povoláním jsem lékař a dle tradice malíř
- Ježíšovo učení mě oslovilo až později. Okolo roku 50 jsem se připojil 

k apoštolu Pavlovi v Troadě a doprovázel jsem ho 17 let, během kterých jsem 
sepisoval evangelium a Skutky apoštolů

- po smrti Pavla jsem působil jako zvěstovatel víry
- 6. listopadu 1354 získal Karel IV v Padově mou lebku s čelistí a 15 zuby 

s darovací listinou a dal je do Svatovítského pokladu v Praze

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  ………………………………………………………

http://www.matice-kremesnicka.cz/
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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


