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Vážení spoluobčané,

letošní první číslo našeho Zpravodaje se rodí mimo jiné 
v období, kdy mnozí z nás sledujeme soutěže zimních olympij-
ských her v ruském Soči, fandíme našim sportovcům a radujeme 
se z jejich četných úspěchů. Pravděpodobně nejteplejší zimní 
olympiáda v historii má svoji paralelu s velmi teplou zimou také 
v našich zeměpisných šířkách. Mnoho dní v kuse trvající mlhavé 
a sychravé počasí, minimum jiskrných, mrazivých, popř. sluneč-
ných dní, a to vše prakticky beze sněhu, toho jsme si jistě užili 
dost, a tak se, myslím, již všichni těšíme na příchod jara a s ním 
především slunečného počasí.

Teplá zima měla bezesporu také své pozitivní dopady např. 
v úspoře nákladů na topení a na údržbu komunikací. Z prací na-
plánovaných na začátek letošního roku pravděpodobně nejvíce 
viditelnými bylo avizované pokácení dvou jedinců borovice černé 
u prodejny potravin paní Palečkové a především pahýlů šesti olší 
v areálu u rybníka - posledních jedinců z kdysi mnohočetného po-

rostu, díky němuž se „odjakživa“ tomuto koutu Nedvědice říká 
„V Olšičkách“. Jejich skácení jsme dlouho pečlivě zvažovali, ale 
když padl první kus, se zděšením jsem dlouho prohlížel stav kme-
ne (viz foto) a uvědomil jsem si, že na straně jedné bylo obrov-
ským štěstím, že všechny kmeny ustály vichřici a krupobití v prv-
ní den Slavností Pernštejnského panství v roce 2012, a na straně 
druhé jsme rozhodnutím o skácení olší téměř jistě předešli zcela 
reálnému velkému neštěstí kdykoli v budoucnu. Prohlídka zbýva-
jících padlých jedinců dopadla podobně a jen potvrdila správnost 
rozhodnutí stromy skácet. V zájmu zachování podoby místa bu-
dou na stejném místě na podzim vysazeny mladé olše. S blížícím 
se zahájením stavby nového parkoviště pro návštěvníky hradu 
Pernštejna bylo v průběhu února a března pokáceno několik de-
sítek většinou jasanů a olší na místě budoucího staveniště, nále-
tové a nemocné dřeviny byly pořezány také u strojovny zimního 
stadionu. Poslední významné kácení je naplánováno u Císařské 
studánky, kde v průběhu letošního roku proběhne celková oprava 
studánky a jejího okolí. Je pravděpodobné, že skácení dvou zbý-
vajících lip, které nejsou v příliš dobré zdravotní kondici, i když to 
na první pohled není příliš patrné, by nás čekalo během několika 
nejbližších roků, a pokud bychom je odložili na později, hrozilo 
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by při samotném kácení poškození zmíněného opraveného okolí 
studánky či studánky samotné. Nadto součástí opravy je i vysaze-
ní nových lip a je jistě z více důvodů vhodné, aby zde byly vysa-
zeny tři mladé stromky ve stejný okamžik.

Průběžně rovněž pokračovala naše snaha o realizaci různých 
opatření, která přinášejí prakticky okamžitou úsporu nákladů. Na-
příklad v budově radnice byla většina žárovek a „úsporek“ nahra-
zena žárovkami typu LED, koncem února bylo zakoupeno a insta-
lováno dalších 8 LED světel veřejného osvětlení, a tak nyní máme 
novými LED světly opatřeno a nasvíceno celé městečko od nádraží 
po kostel. Instalace LED světel se v letošním roce připravuje ještě 
v Benátkách v prostoru od „dvacetibytovky“ k Valše a dále k teni-
sovému kurtu. Zde bych rád dodržel svůj příslib a přidal několik 
nových světel mezi Valchou a „dvacetibytovkou“. Tím bychom 
odstranili jedno z mnoha nepříjemně temných míst v Nedvědici. 
Výměna dalších světel veřejného osvětlení bude probíhat průběžně 
po dobu několika let – podle finančních možností našeho rozpočtu. 
Za přípravu úsporného opatření lze bezesporu považovat probíha-
jící projektovou přípravu na rozdělení centrální kotelny v základní 
škole. První část bychom rádi realizovali v letošním roce.

Krátká zmínka o obou velkých projektech říká, že u pro-
jektu „Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejna“ máme vy-
soutěženu stavební firmu a stavební dozor. Nyní ještě musí obě 
výběrová řízení (VŘ) posoudit Úřad regionální rady ROP Jihový-
chod (ÚRR ROP JV), a pokud vše proběhne hladce, tak bychom 
mohli koncem března podepsat smlouvu s vítězem VŘ firmou 
Ekostavby Brno a od dubna začít s pracemi. Projekt „Dětské hři-
ště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí ZŠ Nedvědice“ je o něco 
pozadu, v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje byla dokončena 
zadávací dokumentace VŘ na dodavatele stavebních prací, a tato 
byla k posouzení odeslána na ÚRR ROP JV. Vyhlášení VŘ pak 
předpokládám okolo 20. března. Vše je reálné stihnout tak, aby 
smlouva s vítězným uchazečem mohla být podepsána koncem 
května a práce zahájeny v červnu.

Část úvodníku bych rád věnoval také událostem, které se 
bezprostředně dotýkaly a dotýkají fungování radnice a mají nebo 
by mohly mít vliv na náš každodenní život. Rok 2103 byl prvním 
rokem, kdy byly obce financovány podle nového rozpočtového 
určení daní. Smyslem nového RUD bylo navýšit rozpočtové pří-
jmy obcí na úkor čtyř našich největších měst (Prahy, Brna, Ostra-
vy a Plzně) a současně přesunout do příjmů obcí některé zrušené 
dotační programy. Díky tomu se příjmy Nedvědice oproti před-
chozím letům zvýšily asi o 2,5 mil. Kč. Z dalších záležitostí ke 
komentáři jsou opatření organizačního charakteru, která jsou vždy 
v určitých periodách připravována téměř konspirativně a za zády 
těch, jichž se bezprostředně dotýkají – tedy představitelů malých 
obcí a jejich obyvatel. Mám na mysli např. dva roky staré připra-
vované rušení velkého počtu základních škol, ve stejné době při-

pravované rušení stavebních úřadů a matrik na menších městech 
a obcích velikosti Nedvědice. Nově se pak na sklonku roku 2013 
objevily informace o připravovaném rušení několika set poboček 
pošty na českém a moravském venkově. Všechny popsané i další 
snahy našich politiků o degradaci venkova a o zhoršení podmí-
nek pro život na venkově bedlivě sledujeme, na různých setkáních 
starostů diskutujeme a snažíme se jejich přípravu zastavit. V tuto 
dobu aktuální připravované rušení pošt se snažím otevírat při jed-
náních s politiky – tak tomu bylo při setkání s hejtmanem Jihomo-
ravského kraje, při setkání s jeho prvním náměstkem a nejnověji 
v rámci krajského sněmu Starostů a nezávislých (STAN), kterého 
se vedle asi 150 jihomoravských starostů zúčastnili také poslanci 
pp. Gazdík a Polčák. Především toto poslední jednání bylo velmi 
vstřícné a přítomní starostové měli možnost se přesvědčit o tom, 
že politické seskupení STAN dlouhodobě hájí zájmy nás malých 
měst a obcí. A jejich poctivá práce – nikoli politikaření – přinesla 
již mnohé, pro nás prospěšné ovoce. Mám na mysli již zmíněnou 
změnu v daňových příjmech obcí, ale také zastavenou reformu zá-
kladního školství a rovněž zastavené zmiňované rušení stavebních 
úřadů a matrik. Nově se jim podařilo dostat na program jednání po-
slanecké sněmovny poslanecký návrh zákona o České poště, díky 
němuž by Česká pošta nemohla sama rozhodovat o rušení svých 
poboček na venkově. Ve hře jsou i další poslanecké návrhy, týka-
jící se např. pravomocí NKÚ ve vztahu ke kontrolní činnosti na 
obcích, změny nefunkčního zákona o zadávání veřejných zakázek 
a další. To všechno jsou záležitosti, které se bezprostředně dotýkají 
fungování našich radnic a kvality života na venkově. A je smutné, 
že starostové museli založit svoje vlastní hnutí, aby byli schopni 
všem popsaným i jiným snahám čelit. To vše v prostředí značného 
politického marasmu, nechutného politikaření, intrikaření a kup-
čení, v prostředí bezohledných politických handlů a kšeftů, které 
neberou ohled na obyčejné lidi, kterými svoje činy naši politikové 
tak často a tak rádi zaštiťují. Popsané skutečnosti prosím nevní-
mejte jako politickou propagaci, ale jsou z mé strany míněny jako 
konstatování a informace, popisující skutečný stav toho, kde dnes 
starostové hledají zastání a jakými cestami se jim značnou část 
svých problémů a požadavků daří řešit nebo alespoň dostat na pro-
gram jednání na ministerské, poslanecké či jiné úrovni.

Závěrem ještě pár řádků o zimním stadionu. Poté, co v le-
tošním roce neprojevil HC ani nikdo jiný zájem o jeho proná-
jem, byl stadion v měsíci listopadu (po více než 4 měsících po 

ukončení nájemní smlouvy) 
„převzat“ od HC. Celý are-
ál byl následně zabezpečen 
proti různým nenechavcům, 
ale i proti možnému vzniku 
škod např. v důsledku sil-
ných mrazů. Poté byli na 
kontrolní prohlídku tech-
nologie – především pri-
márního chladícího okruhu, 
který obsahoval cca 600 kg 
čpavku, přizváni pracovníci 
společnosti, která se zabývá 
chladírenskými technologi-
emi včetně zimních stadio-
nů. Výsledkem bylo kon-
statování, že celé zařízení je 
daleko za hranou životnosti 
a mělo-li by se dále provo-
zovat, je třeba investovat do 
jeho rekonstrukce. V opač-

Kácení olší u rybníka
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V období od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje se Rada městyse 
Nedvědice (RMN) sešla 5 x (č. 71 - 75) a mimo jiné jednala o ná-
sledujících záležitostech:
 - schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na za-

bezpečení akceschopnosti JSDH Nedvědice na rok 2013 ve výši 
3.030,– Kč a 79.000,– Kč

 - schválila prominutí poplatku za pronájem sokolovny MO ČZS 
23. a 24. 11. 2013 – vánoční jarmark

 - schválila převod nevyčerpané části rozpočtu ZŠ a MŠ Nedvědi-
ce v r. 2013 ve výši 40 tis. Kč do rezervního fondu

 - schválila rozpočtové opatření č. 16/2013
 - schválila zadání výběrového řízení (VŘ) na technický dozor in-

vestora (TDI) projektu „Parkoviště pro návštěvníky hradu Pern-
štejn“ dle nabídky RTS Brno

 - schválila zadání VŘ na zhotovitele projektu „Dětské hřiště, ví-
ceúčelové hřiště a sociální zázemí v ZŠ Nedvědice – moderni-
zace a vestavba“ dle nabídky RTS Brno

 - schválila zadání VŘ na TDI projektu „Dětské hřiště, víceúče-
lové hřiště a sociální zázemí v ZŠ Nedvědice – modernizace 
a vestavba“ dle nabídky RTS Brno

 - schválila inventarizační komisi k provedení inventury majetku 
městyse Nedvědice ke 31. 12. 2013 ve složení Ing. Samuel An-
twi Darkwah Ph.D., paní Eva Čepičková a Ing. Pavel Trčka

 - schválila ceník městyse Nedvědice platný od 1. 1. 2014
 - schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě darovací s obcí Černvír
 - schválila montáž nových ventilů na radiátory ve zdravotním 

středisku dle nabídky p. Čupra, Jimramov
 - schválila dodatek k pojistné smlouvě na majetek městyse Ned-

vědice s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
 - schválila uveřejnění záměru na prodej částí pozemků p. č. 963/2 

a 756/1 v k. ú. Nedvědice o celkové výměře 24 m²
 - schválila uveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 692/3 v k. 

ú. Nedvědice
 - schválila pronájem sokolovny SK Pernštejn Nedvědice dne 

15. 3. 2014 – 9. fotbalový ples
 - projednala škody vzniklé řáděním vandalů dne 27. 12. 2013 

v časných ranních hodinách a rozhodla o zakoupení 1 ks nového 
dopravního zrcadla

 - průběžně projednávala stav zabezpečení zimního stadionu 
a schválila odčerpání, odvoz a likvidaci čpavku z primárního 
chladícího okruhu dle nabídky společnosti Brnofrost

 - schválila zadání měření radonu v budovách ZŠ a MŠ Nedvědice 
v průběhu školního roku 2014-2015

 - schválila smlouvu s MAS Zubří země o poskytnutí dotace na 
projekt „Nedvědice dětem“

 - schválila formulaci dopisu SŽDC Brno jako odpovědi na jejich 
žádosti ohledně připravovaných opatření ke zvýšení bezpečnos-
ti na železničním přejezdu v Klečanech

 - na doporučení komise pro hodnocení nabídek schválila vyřaze-
ní některých uchazečů z VŘ na výběr zhotovitele projektu „Par-
koviště pro návštěvníky hradu Pernštejn“

 - schválila příkazní smlouvu č. 4405/2014 na provedení VŘ na 
TDI projektu „Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn“

 - schválila příkazní smlouvu č. 4406/2014 na provedení VŘ na 
TDI projektu „Dětské hřiště, víceúčelové hřiště a sociální záze-
mí v ZŠ Nedvědice – modernizace a vestavba“

 - schválila příkazní smlouvu č. 4407/2014 na provedení VŘ na 
výběr zhotovitele projektu „Dětské hřiště, víceúčelové hřiště 
a sociální zázemí v ZŠ Nedvědice“

 - schválila rozpočtové opatření č. 1/2014
 - neschválila žádost sl. M. Řádkové o prominutí poplatku za pro-

nájem sokolovny 25. 1. 2014 – ples
 - zamítla žádost o zveřejnění záměru na prodej zbytků budov 

v areálu bývalého koupaliště
 - schválila vyřazení dopravního zrcadla ATOP z účetní evidence 

z důvodu rozbití vandaly
 - na návrh hodnotící komise schválila výsledek výběrového ří-

zení na dodavatele stavebních prací projektu „Parkoviště pro 
návštěvníky hradu Pernštejn“ a jako nejvhodnější vyhodnotila 
nabídku společnosti Ekostavby Brno a.s., která za splnění za-
kázky nabídla nejnižší nabídkovou cenu

Ing. Pavel Vejrosta

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE NEDVĚDICE

ném případě důrazně doporučili odčerpání čpavku a následně li-
kvidaci vnitřní technologie, kterou pro další případné zprovozně-
ní nebude možné použít. Čpavek byl následně 6. února odčerpán 
a odvezen a nyní bude několik měsíců probíhat odvětrávání jeho 
zbytků. Současně bylo zadáno vypracování studie dalšího využití 
areálu včetně jeho napojení na sokolovnu. Ukončení provozu zim-
ního stadionu v Nedvědici po asi čtyřiceti letech jistě není radost-
nou ani dobrou zprávou pro nikoho. Je ale třeba si uvědomit, že od 
doby jeho postavení se diametrálně změnily společenské a přede-
vším ekonomické poměry ve společnosti. Obec velikosti Nedvě-

dice není schopna podobné zařízení provozovat, a pokud by přece 
jenom byl většinový zájem jeho provoz zachovat, pak by to bylo 
za cenu značných výdajů, které by při možnostech a výši našeho 
rozpočtu rozhodně byly na úkor jiných aktivit. To vše v kontextu 
nutnosti provést výše zmíněnou rekonstrukci technologie a také 
mnohých stavebních částí areálu.

S blížícím se příchodem jara přeji všem v Nedvědici a na 
Pernštejně mnoho elánu, chuti do sportovních, zahrádkářských 
a jiných aktivit a k tomu všemu pěkné, teplé a slunečné počasí.

Ing. Pavel Vejrosta

ZMN č. 16 dne 24. 2. 2014
 - vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulých 

ZMN
 - vzalo na vědomí zprávu z RMN od posledního jednání ZMN
 - schválilo rozpočtová opatření č. 16/2013, 1 a 2/2014
 - schválilo prodej částí pozemků p. č. 30/5(PK30/5), 30/5 (PK 

29/13) a 219/26 vše v k. ú. Nedvědice dle předběžného geome-
trického plánu pp. Romanu Kolbábkovi, Stanislavě Handlové, 

Antonínu a Dagmar Slezákovým, Věře a Jaroslavu Marečko-
vým za cenu 50,– Kč/m². Náklady na vypracování geometrické-
ho plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující

 - schválilo prodej částí pozemků p. č. 963/2 a 756/1 v k. ú. Ned-
vědice o celkové výměře 24 m² pp. Zdeňce a Rudolfu Mezlíko-
vým za cenu 50,– Kč/m². Náklady na vypracování geometrické-
ho plánu, kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující

 - schválilo prodej pozemku p. č. 692/3 v k. ú. Nedvědice o výměře 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pernštejn (MRP) 
zaměřil v roce 2013 svoje aktivity na administrativní dokončení 
a organizační zajištění provozu kabelových televizí a infokanálů 
na území některých členských obcí. Ve 2. pololetí 2013 pak pod 
vedením poradenské firmy probíhala postupná aktualizace strate-
gického materiálu, jehož cílem bylo popsat stav všech členských 
obcí a formulovat záměry a představy o dalším rozvoji jednotli-
vých obcí. Cílem strategického materiálu je rovněž rozvojové pro-
jekty jednotlivých obcí sladit a koordinovat tam, kde je to možné, 
aby v maximální možné míře docházelo ke koordinovanému roz-
voji celého území, a tedy aby si dílčí projekty jednotlivých obcí 
vzájemně nekonkurovaly, nebo se dokonce nenegovaly. Konečná 
podoba dokumentu s názvem „Strategie rozvoje Mikroregionu 
Pernštejn“ byla schválena v prosinci 2013 jeho správním výborem 
a dokument bude sloužit jako zdrojový, podkladový a také důka-
zový a dokumentační podklad při zpracovávání žádostí o nejrůz-
nější dotace jak členskými obcemi, tak MRP v dotačním období 
2014-2020.

V roce 2014 bychom rádi posunuli vpřed projekt připra-
vované stavby chodníku Černvír - Nedvědice. V roce 2013 jsme 
získali územní rozhodnutí a přibližně do konce letošních prázdnin 
bychom rádi měli v rukou stavební povolení. Pak již bude vše zá-
ležet na tom, zda se podaří zajistit finanční prostředky na realizaci.

V závěru roku 2013 projevila obec Sejřek zájem o připoje-
ní se k úspěšnému projektu „Naučných stezek“. Pracovní skupina 
v prosinci dokončila obsahovou náplň dvou nových infotabulí, 
které budou ve spolupráci s Lesy ČR umístěny na cestě od kryté-
ho dřevěného mostu na zadním Pernštejně k Mansberku. Na tyto 
budou navazovat další infotabule na Mansberku a v Sejřku, které 
připravuje pracovní skupina rozšířená o dva zástupce ze Sejřku.

MRP rovněž průběžně pracuje na propagaci regionu okolo 
hradu Pernštejna na nejrůznějších úrovních. Pravidelnou je účast 
na lednovém veletrhu cestovního ruchu Regiontour, účastníme se 
ve spolupráci s městem Bystřice n. P. a jejich infocentrem někte-
rých akcí na Vysočině a nově také na Brněnsku. V letošním roce se 
pokusíme zahrnout naše území do sítě cyklotras, které pro turisty 
a návštěvníky připravuje město Bystřice n. P.

K výrazným aktivitám MRP patří provoz infocentra v pří-
zemí radnice v Nedvědici, kde zájemci získají spoustu potřebných 

informací, ale také si mohou vybrat z velké nabídky turistických, 
propagačních a upomínkových předmětů, zajímavá je nabídka 
knih, popisujících historii jednotlivých členských obcí a mnoho 
dalšího. Na začátku letní dovolenkové sezóny je vhodné připo-
menout skutečnost, že infocentrum funguje rovněž jako cestovní 
agentura a nabízí zájezdy z nabídky několika cestovních kanceláří.

Poslední aktivitou MRP je nově spolupráce s mysliveckým 
sdružením Býšovec - Smrček. Toto sdružení vlastní mezi oběma 
obcemi pěkný areál střelnice, kde pravidelně pořádá střelecké zá-
vody na vysoké sportovní a společenské úrovni. Správní výbor se 
s vedením sdružení dohodl na tom, že MRP zastřeší dubnové stří-
lení, které se tak bude od roku 2014 konat jako střelecké závody 
O pohár Mikroregionu Pernštejn.

Správní výbor č. 21 dne 18. 9. 2013 v Ujčově a č. 22 dne 11. 12. 
2013 v Nedvědici:
 - vzal na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení z minulých 

SV schválil rozpočtová opatření č. 3 a 4/2013
 - projednal stav oprav infokiosků v některých členských obcích
 - vzal na vědomí informaci o stavu prací na aktualizaci Strategie 

rozvoje MRP a následně schválil jeho konečnou podobu na ob-
dobí 2014

 - projednal a vzal na vědomí stav rozšiřování projektu Naučných 
stezek

 - schválil konečnou verzi stolního kalendáře na r. 2014 a stanovil 
počet kusů k objednání

 - vyslechl a projednal prezentaci společnosti Smart lumen – LED 
veřejné osvětlení

Valná hromada č. 19 dne 27. 11. 2013 v Drahoníně:
 - schválila rozpočet MRP na rok 2014 jako schodkový
 - schválila rozpočtové opatření č. 3/2013
 - schválila účetní uzávěrku MRP za rok 2012 bez výhrad
 - schválila směrnice MRP O účetnictví, O schvalování účetní zá-

věrky a Odpisový plán a plán inventur
 - schválila účetní převedení tří infotabulí, umístěných na k. ú. 

Smrček, obci Býšovec
 - schválila rozšíření licence na KTV o obec Bukov
 - schválila navázání spolupráce s mysliveckým sdružením Býšo-

vec - Smrček, schválila záštitu nad jejich dubnovými střelecký-
mi závody O pohár MRP a rovněž schválila poskytnutí finanč-
ního daru 10 tis. Kč MS Býšovec - Smrček na zakoupení cen 
pro soutěžící

 - vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z VH č. 18
 - vzala na vědomí mezitimní účetní závěrku roku 2013
 - vzala na vědomí prezentaci shromážděných informací a podkla-

dů pro aktualizaci rozvojové strategie MRP
Pavel Vejrosta

Z ČINNOSTI MIKROREGIONU PERNŠTEJN

63 m² p. Pavlu Vejrostovi za cenu 50,– Kč/m². Náklady na vy-
pracování kupní smlouvy a vklad do KN uhradí kupující

 - schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 29/12 
v k. ú. Nedvědice o výměře 15 m² paní Haně Štětinové

 - schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 29/12 
v k. ú. Nedvědice o výměře 26 m² paní Barboře Kostkové

 - schválilo kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 29/12 
a 29/17 v k. ú. Nedvědice o výměře 36 m² p. Karlu Štětinovi ml.

 - schválilo smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí a smlou-
vu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi MN 

a manželi JUDr. Magdou a Ing. Ondřejem Fajovými
 - schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operač-

ního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu číslo 
CZ.1.11/3.3.00/36.01527 s názvem „Dětské hřiště, víceúčelové 
hřiště a sociální zázemí v ZŠ Nedvědice – modernizace a ve-
stavba“

 - schválilo výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací projektu 
„Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn“ – nejvýhodnější 
nabídku předložila společnost Ekostavby Brno a.s.

Ing. Pavel Vejrosta



5

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2014 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
V NEDVĚDICI

V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v Nedvědici Tříkrá-
lová sbírka. Tím se městys Nedvědice připojil k již 13. ročníku 
celostátní sbírky, pořádané Českou katolickou charitou. Obyva-
telé Nedvědice a Pernštejna přispěli do sbírky krásnou částkou 
25 031,– Kč. Všem dárcům patří velké poděkování.

Náš městys je v působnosti tišnovské oblastní charity. Ta 
vznikla 1. 1. 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského dě-
kanství. Prvotní impuls k založení tišnovské Charity přišel od obča-
nů regionu na základě jejich poptávky po ošetřovatelských službách. 
Poslání Charity je prostřednictvím charitních služeb nabídnout po-
mocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem v nepříznivé so-
ciální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami.

Sídlo tišnovské charity je na adrese: Ráboňova 116, Tiš-
nov, její ředitelkou je Ing. Marcela Dvořáková. Kontaktní údaje: 
telefon: 534 008 133, mobil: 739 389 106, email: tisnov@charita.
cz, web: www.tisnov.charita.cz.

Na Tišnovsku se do sbírky zapojilo více než 80 obcí, na re-
alizaci sbírky se podílelo přes 1000 koledníků a asistentů. Celkový 
výtěžek sbírky činil 1 151 079 Kč a tím překonal loňský rekord. Po-
drobnější informace o výtěžcích v jednotlivých obcích působnosti 
Charity Tišnov naleznete na www.tisnov.charita.cz v sekci Tříkrá-
lová sbírka. Zde také najdete záměry sbírky na Tišnovsku. Jsou to:
 - Chráněné bydlení a sociální rehabilitace Skryje – 50 000,– Kč. 

Prostředky budou použity pro práci s mentálně postiženými lid-
mi, např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb. Cílem je 
poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami

 - Pečovatelská a ošetřovatelská služba – 250 000,– Kč. Částka 
bude použita na rozvoj a případné rozšíření, bude zvažován 
nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu, dále 
bude částka použita na nutné mzdové náklady. Cílem je poskyt-
nout péči většímu počtu klientů

 - Odborné sociální poradenství – 100 000,– Kč. Částka bude 
využita pro kvalitní poskytování odborného poradenství a na 
nákup kompenzačních pomůcek. Jedná se o činnosti, o které je 
velký zájem, a stále se zvyšuje počet uživatelů

 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 50 000,– Kč. 
Částka bude využita pro kvalitní poskytování odborného pora-
denství a na nákup kompenzačních pomůcek, Jedná se o čin-
nosti, o které je velký zájem, a stále se zvyšuje počet uživatelů

 - Odlehčovací služba – 50 000,– Kč
 - Dobrovolnické centrum – 35 000,– Kč
 - Humanitární pomoc – 40 000,– Kč
 - Budování zázemí oblastní charity – 60 000,– Kč
 - Fond individuální sociální pomoci – 30 000,– Kč

Částka bude rozdělována dle individuálních žádostí o pomoc.
V Nedvědici se na realizaci sbírky v roli koledníků podíleli 

již tradičně děti z pěveckého sboru Cvrčci, který vede paní Mgr. Pet-
ra Glosr Cvrkalová. Ty doplnili další dětští koledníci. Koledovaly 
tyto děti: Vojtěch Flesar, Radek Flesar, Gabriela Havigerová, Pavel 
Klusák, Tomáš Klusák, Jakub Klusák, Michaela Kostková, Barbora 
Koumalová, Simona Kožnarová, František Macků, Josef Macků, 
Matylda Musilová, Simona Navrátilová, Nikola Prudká, Natálie 
Rossi, Nikola Rossi, Anna Sadecká, Lukáš Trávníček, Dominik 
Trávníček, Veronika Zemanová, Denisa Žáková. Doprovázeli je Iva 
Klusáková, Jaroslava Klusáková, Jan Kolbábek, Vlasta Kolbábko-
vá, Helena Ondrová, Dušan Rossi, Hana Rossi, František Sedlář.

Helena Ondrová

Rok 
události roky

1754 Narodil se Martin Hanáček, který v Nedvědici 
učil od roku 1777 asi 55 roků 260

1774 Poprvé je doložena těžba železné rudy pod 
hradem Pernštejnem 240

1854 Obec provedla výškové vyrovnání cesty od 
kostela k novému hřbitovu 160

1854 Vilém hrabě Mittrowský věnoval 
nedvědickému kostelu hlavní oltář 160

1874 Založena Občanská záložna Nedvědice, měla 
180 členů 140

2.10.1874
Narodil se Alfred Neubauer, správce 
Klečanského dvora a významný činovník 
Sokola Nedvědice

140

1884 Zahájen provoz v Kafkově textilní továrně, 
která je dnes správní budovou firmy MEZ, a.s. 130

1894 Zřízena v Nedvědici četnická stanice o třech 
mužích v domě č. 10 na Krčíně 120

1914
Naposledy hráno divadlo na Panském domě, 
dnes poštovní úřad. Zdejší divadelní ochotníci 
hráli Tylovu "Paličovu dceru"

100

5.8.1914 Zemřel v Nedvědici kněz, učitel a spisovatel P. 
ThDr. Robert Neuschl 100

31.8.1914 Vyhlášena všeobecná mobilizace plakáty 
vyvěšenými na městečku 100

29.10.1919 Narodil se Stanislav Bělík, významný malíř 
a grafik, žák zdejší školy 95

16.10.1924 Založen spolek Československého červeného 
kříže v Nedvědici 90

1934 Jindřich Hotárek zřídil v Nedvědici osobní 
autodopravu - taxi 80

1934
Zásluhou katechety P. Moravce založen 
v Nedvědici Československý Orel, starostou 
zvolen Metoděj Sedlák

80

1934
Upravena studánka Slovanka pod Heršinkou 
kameníkem Juliem Kudijovským, osazeny zde 
mramorové desky

80

1934 Ustaven lyžařský odbor TJ SOKOL Nedvědice 80

1934 TJ SOKOL uspořádala na rybníku 
krasobruslařský kurs 80

21.1.1944 Narodil se Miloslav Čermák, hráč a funkcionář 
kopané a hokeje 70

23.8.1954 Do Nedvědice přišel P. František Brunclík, který 
zde jako farář a později děkan působil 41 roků 60

10.1.1954 Otevřeny dětské jesle ve Winikerově vile č. 103 60
10.1.1974 Ráno vypukl velký požár v domě Karla Hutaře 40

leden 1974 Zahájeno bagrování rybníka, jedna z velkých 
staveb Nedvědice 40

17.11.1974 Otevřen zimní stadion v Nedvědici 40

13.4.1974 Zemřel v Nedvědici významný lékař 
a ochránce přírody MUDr. František Jelínek 40

14.4.1984
Zemřel akademický malíř a ředitel základní 
školy Alois Lukášek, který významně 
propagoval Nedvědici

30

20.6.1994 Zemřel Prof. MUDr. Miloslav Uher, CSc., 
významný lékař a vysokoškolský pedagog 20

Jiří Šmíd
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Vzhledem k tomu, že o cestovatelské besedy je mezi ob-
čany Nedvědice zájem, rozhodla se místní radnice opět uspořádat 
v zimních měsících jejich další sérii. Tentokrát jsme pouze neces-
tovali, ale jedna z besed nás zavedla i do historie.

První beseda s názvem „Rumunsko – jižní Karpaty, toulky 
Banátem, malebnou krajinou přistěhovalců a jezernatým pohořím 
Retezat“ se uskutečnila 22. 11. 2013 a připravil ji pro nás Pepa 
Blecha z Ujčova. Nejdříve nás ve svém vyprávění zavedl mezi 
české přistěhovalce žijící v Banátu a okolních vesnicích. Na foto-
grafiích nám ukázal, jak se změnil život těchto lidí v posledních 
10 letech. V druhé části besedy nás seznámil s výpravou do pohoří 
Retezat. Nádherné fotografie hornaté krajiny plné jezer lákaly po-
sluchače tuto krajinu navštívit, ale pravděpodobně se nikdo z nás 
do této oblasti nepodívá.

Následující beseda s názvem „Peru – Bájné Machu Picchu, 
jezero Titicaca, Cuzco, Arequipa, Lima, pohoří Andy v okolí Hu-
ascaránu“ se uskutečnila 6. 12. 2013 a už z plakátu bylo jasné, 
která místa navštívíme. Do Nedvědice tentokrát přijel z Brna 
nedvědický rodák Mirek Ostrý a vyprávěl nám zážitky z cestování 
po jihoamerickém kontinentu. Tuto cestu absolvoval s manželkou 
a navštívili místa, která byla přelidněná turisty, ale také místa klid-
ná, kde moc lidí nepotkali. Při poslouchání zážitků z cest se určitě 
všichni dobře bavili a z besedy odcházeli spokojení.

Po vánočních a novoročních svátcích jsme připravili na 
radnici výstavu s názvem „Zapomenutá sousedství“. Zpřístupňo-
vala informace o holocaustu Židů a Romů v bývalém politickém 
okrese Tišnov. Jedná se o putovní výstavu, kterou nám zapůjčil 
Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí. Na radnici byla insta-
lována od 6. do 14. 1. 2014 a 10. 1. 2014 proběhla v jídelně zá-
kladní školy beseda věnovaná této výstavě. Pozvání přijali členo-
vé Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí Barbora Antonová 

a Michal Konečný a místní kronikář Jiří Šmíd. Naši hosté nám po-
věděli o vzniku výstavy a představili nám knihu s názvem „Zprá-
va o zapomenutých sousedstvích“. Tuto knihu je možné zakoupit 
v informačním centru na radnici. Jiří Šmíd nám přiblížil život 
nedvědických Židů. Tato beseda měla menší účast, než besedy 
cestovatelské, ale určitě byla také velice zajímavá.

24. 1. 2014 jsme pro veřejnost připravili cestovatelské 
promítání Davida Veselého z Věchnova s názvem „Po komářích 
stezkách jižního Finska“. Nejdříve jsme si připomněli několik zá-
kladních zeměpisných informací a pak jsme na nádherných foto-
grafiích poznávali jezernatou krajinu a naslouchali zajímavému 
vyprávění. Závěrem jsme ještě zhlédli videodokument z této ces-
ty. Všechny besedy jsou ukončeny diskusí, a tak ani tato beseda 
nebyla výjimkou.

Předposlední beseda se uskutečnila 14. 2. 2014, našim hos-
tem byl Jiří Charvát z Brna a přiblížila nám oblast Francouzské 
Polynésie. O té se více dočtete v samostatném článku.

Poslední beseda se uskutečnila v pátek 28. 2. 2014. Po-
zvání přijal Roman Janusz ze skupiny Gorole. Název „Gruzie- ráj 
pod hradbami Kavkazu“ nám napověděl, že od ostrovů v Tichém 
oceánu se přesuneme do hor. Účastníci této výpravy se občas po-
hybovali v místech bez civilizace, a tak vyprávění bylo plné zají-
mavých zážitků. Tato beseda byla trochu jiná než ostatní a všich-
ni si změny všimli už při vstupu do školní jídelny. Místo stojanu 
s projektorem stála v uličce pyramida ze dvou stolů. Na vrch-
ním z nich byly na sobě dvě promítačky s diapozitivy propojené 
s notebookem na spodním stole, za tímto „pracovním pultem“ byl 
připraven náš přednášející. I toto putování bylo nesmírně poutavé.

Protože se o slovo naplno přihlásilo jaro, rozhodli jsme se 
tento cyklus besed ukončit a pokračovat budeme zase v listopadu.

Zdena Kincová

Z pohledu cestování jsou lidé různí. Pro některé je cestování 
doslova noční můrou. Již z cesty od nás do Bystřice jsou nepříjemně 
vzrušení, a když mají jet do Brna, týden předtím jsou z toho celí 
orosení. Naopak existuje skupina lidí, pro které se cestování stalo 
obrovskou zálibou, drogou, bez které se nedokáží obejít. Jedním 
z nich je i Jiří Charvát z Brna.

Pro Jirku se cestování stalo celoživotním koníčkem, které-
mu obětuje veškerý volný čas a každý den své dovolené. Během 
svého života procestoval již 79 zemí na všech kontinentech světa 
včetně Antarktidy. Jirka je však nejenom vášnivý cestovatel, ale 
i skvělý vypravěč. O tom se mohli přesvědčit všichni návštěvníci, 
kteří se v pátek 14. 2. 2014 zúčastnili další cestovatelské besedy 
v jídelně základní školy v Nedvědici. Jirka Charvát v ní poslucha-
če seznámil se svými cestami po Francouzské Polynésii.

Nejdříve nás uvedl do zeměpisných reálií, neboť ne všich-
ni přítomní věděli, kde vůbec Polynésie leží. Je to souostroví pře-
vážně sopečného původu ve východní části Oceánie v Tichém 
oceánu, které se skládá z více než 1200 ostrovů. Z toho Francouz-
ská Polynésie zahrnuje 5 souostroví složených ze 140 ostrovů, 
na kterých žije 270 tisíc obyvatel. Jirka nás informoval, jak toto 
souostroví vzniklo, seznámil nás s historií osídlování, které trvalo 
téměř dva tisíce let, a vysvětlil nám pojmy jako je korálový ostrov, 
atol, laguna či bariérový útes.

Ve druhé části přednášky potom vyprávěl o svých vlastních 

cestách, které se uskutečnily v průběhu tří let kolem roku 2010. 
Své zážitky doprovázel promítáním fotografií nádherné přírody 
a místních zajímavostí, nechyběly ani fotografie krásných Tahiťa-
nek, tedy vlastně vše, kvůli čemu si třeba francouzský malíř Paul 

CESTOVATELSKÉ BESEDY

TAHIŤANKY V NEDVĚDICI

Foto: Jiří Charvát
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Dne 25. 1. 2014 se v nedvědické sokolovně uskutečnil prv-
ní Květinový ples. První, neboť organizátorka doufá v jeho další 
opakování. Vzhledem k hojné účasti a snad i spokojenosti návštěv-

níků jej příští rok budeme pravděpodobně moci navštívit znovu.
Ples se nesl v duchu květin - jak jeho výzdoba, tak přede-

vším program. Po 21. hodině odstartovala první část květinové 
show, kdy modelky ve svatebních šatech předvedly obvyklé i ne-
obvyklé svatební kytice. Po malé přestávce následovaly šaty spo-
lečenské a kytice více kreativní a zajímavé. Na žádost návštěvníků 
se uskutečnila dražba několika kytic, kterými poté úspěšní draži-
telé obdarovali své manželky a přítelkyně. Půlnoční tombola měla 
velký ohlas, dle tvrzení návštěvníků plesu byla opravdu hodnotná. 
Muzikanti neměli takovou výdrž jako účastnící, přesto hráli až do 
časných ranních hodin. Za to jim patří velký obdiv.

Výborné občerstvení zajistil penzion Barborka. Velké po-
děkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli, 
a také všem, co přišli podpořit Květiny Michaela. Je moc dobře, 
že majitelka a hlavní organizátorka plesu Michaela Řádková se 
snaží, aby měl náš městys nějaké kulturní vyžití. Vám všem velmi 
děkujeme.

Jiří Šmíd

Gauguin zvolil Polynésii za svůj nový domov. Jirka byl ve svém 
výkladu tak přesvědčivý, že v závěru besedy jeho příznivci do-
konce vztyčili plakát s narážkou na známého cestovatele Kolbabu: 
„Kolbaba stojí, Charvát jede!!!“

Jirka Charvát cestuje po celém světě, ale rád má i naši Vy-
sočinu, kam často zajíždí a kde např. svému synu Martinovi vydat-
ně pomohl s vybudováním známého penzionu nedaleko Rokytna.

Kterou zemi jako 80. v pořadí Jirka navštíví, to poslucha-
čům takticky zamlčel. My však zde prozradíme, že v době uzá-
věrky Zpravodaje pobývá se svou manželkou Lenkou v Indonésii. 
Doufáme, že i zde Jirka pořídí spoustu fotografií a že nás s nimi 
a se svými zážitky v některé z dalších besed opět potěší.

Antonín Špaček

Nastalo období karnevalů a jeden dorazil i k nám do Ne-
dvědice. V sobotu 1. března 2014 kolem třetí hodiny odpolední 
se sál sokolovny začal plnit princeznami, rytíři, čarodějnicemi, 
vodníky a spoustou dalších rozmanitých masek. Dohromady se 
jich sešlo neuvěřitelných 81, aby si užily odpoledne plné her, pís-
niček a zábavy. Úlohy bavičů se ujali pejsek Haf a kočička Mňau. 
Děti se nadšeně zapojily do všech připravených soutěží. Běhaly, 
skákaly, prolézaly a některé se nebály i zazpívat do mikrofonu. 
Vždyť po každém takovém odvážném vystoupení následovala od-
měna v podobě diplomu a sladkostí! Jako na každém správném 
maškarním plese nechyběla ani u nás bohatá tombola a děti mohly 
napjatě očekávat, zda se na ně štěstí usměje.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě karne-
valu, především hlavnímu pořadateli Městysi Nedvědice, divadlu 
NETRATRDLO a všem dalším, kteří pomáhali při organizaci.

Celá akce by nemohla vzniknout bez podpory MAS Zubří 
země v rámci Programu rozvoje venkova ČR – získávání doved-
ností, animace a provádění.

Při zajištění především malé tomboly nám pomohla řada 
sponzorů – i jim děkujeme.

Tak nezapomeňte vymýšlet další originální masky a za rok 
zase v nedvědické sokolovně na shledanou!!!

Kristýna Čermáková
Hledám ke koupi rodinný dům v Nedvědici nebo v blízkém okolí. 
Tel.: 606 321 101.

KVĚTINOVÝ PLES

MŇAU A HAF DĚTSKÝ KARNEVAL V NEDVĚDICKÉ SOKOLOVNĚ

INZERCE

Foto: Michaela Řádková

Foto: Antonín Špaček

Foto: Petra Zbořilová
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Páteční podvečer 7. 2. 2014 byl malým svátkem pro 
příznivce divadla z Nedvědice a blízkého okolí. Vírský divadelní 
ochotnický spolek Vířina v nedvědické sokolovně předvedl nastudo-
vání své nové divadelní hry „Světáci“ scenáristy Vratislava Blažka.

Komedie Světáci je známá především ze svého nezapo-
menutelného filmového zpracování v režii Zdeňka Podskalské-
ho z roku 1969, kdy hlavní role vytvořili Jan Libíček, Jiří Sovák 
a Vlastimil Brodský. Jde o vtipný a rozverný příběh tří venkov-
ských zedníků - fasádníků, kteří se jednou dostanou se svou prací 

do Prahy. Tito tři dělníci, chlapi od stavebního řemesla, si usmyslí, 
že si užijí radovánek, které jim poskytuje naše hlavní město. Roz-
hodnou se, že alespoň na jednu noc budou vystupovat jako sku-
teční životem protřelí světáci. Vyrazí proto do „lepší“ společnosti 
a seznámí se s jim ne zcela nepodobnou trojicí lehkých dámiček 
(které ve filmu ztvárnila trojice kamarádek a kolegyň z Vinohrad-
ského divadla Jiřina Bohdalová - Jiřina Jirásková - Iva Janžurová), 
kterou pak doplnila jejich starší kuplířka Trčková.

Vírští ochotníci opět nezklamali. Skvěle rozehráli celé 
představení a zvláště trojice hlavních představitelů – Bohuslav 
Matuška, Roman Jelínek a Aleš Čermák v rolích světáků předved-
la vynikající výkon. Hlášky z filmového díla byly tradičně opep-
řeny ryze místními reáliemi – např. vírská hospůdka „U Strejčka“, 
zmínka o „nejlepší restauraci v Nedvědici“ apod., což na tvářích 
diváků vyvolávalo téměř nepřetržitý úsměv.

Večer se ze sokolovny rozcházeli návštěvníci spokojení 
a v dobré náladě. Škoda jen, že takto spokojených lidí mohlo být 
více než necelých sedm desítek, které byly představení přítom-
ny. Ale to už je tradiční kolorit místních divadelních představení. 
Doufejme, že při tom příštím bude účast daleko větší. Přesvědčit 
se o tom budeme moci již na konci března, kdy nás se svým diva-
delním představením navštíví ochotníci ze Štěpánova.

Antonín Špaček

V neděli 2. února 2014 jsme se opět vypravili do Měst-
ského divadla Brno, tentokrát na představení Dvojitá rezervace. 
Britská komedie, kterou vytvořili Ray Cooney a John Chapman, 
byla šíleným kolotočem převleků, záměn, výmluv, skrývání a ko-
mických nedorozumění.

Tři páry a dvojí nevěra v jediném bytě – to je přece dobrý 
základ pro znamenitou frašku…!

Příběh byl roztomile důvtipný. Úspěšný nakladatel dětské 
literatury Philip Markham se s manželkou Joannou zabydlují v no-
vém apartmá, které zařizuje architekt Alistair Spenlow, jehož vý-
střelky Philipovu vkusu příliš nelahodí. Jeho kolega, úspěšný svůd-
ce žen Henry Lodge, si chce půjčit právě onen byt, samozřejmě pro 
nemanželské zálety. Philip mu byt nakonec půjčí. Netuší ovšem, že 
k veselému dostaveníčku jej slíbila dát k dispozici i jeho žena – a to 
nikomu jinému než Henryho manželce. A aby toho nebylo dost, 
během nepřítomnosti Markhamových si na byt brousí zuby i ar-
chitekt Spenlow, aby v něm konečně svedl Markhamovic služku…

V hlavních rolích jsme viděli Viktora Skálu, Petra Štěpá-

na, Markétu Sedláčkovou, Hanu Kovaříkovou, Alana Novotného, 
Rastislava Gajdoše, Martu Matějovou, Světlanu Janotovou a Eri-
ku Kubálkovou.

Další zájezd do Městského divadla Brno je připravován na 
měsíc květen.

Martina Čermáková

Městys Nedvědice Vás srdečně zve na představení Divadelního 
souboru VOFUK Štěpánov:

Kartářka (hořká komedie)
Osoby a obsazení:
Eva, sportovkyně Iveta Hošková
Řehtal, vtipálek Pavel Lukášek
Hanka, rodinný typ Petra Kincová
Casanova, milovník Hynek Jurman
Emil, podnikatel Michal Kinc
Alena, jeho žena Miluška Chalupníková
Hostinský Petr Pešek
Kartářka Radka Pytlíková
Policista 1 Jan Lukášek
Barmanka, Policista 2 Ludmila Lukášková
Zpěvačka Inka Pospíšilová
Režie: Hynek Jurman

Uvidíte, co ještě svět neviděl! Vhodné pro děti od 12 do 112 let!
V pátek 28. 3. 2014 v 18:00 hodin v sokolovně v Nedvědici

SVĚTÁCI Z VÍRU

DVOJITÁ REZERVACE

KARTÁŘKA (HOŘKÁ KOMEDIE)

Foto: Antonín Špaček

Foto: internetové stránky MD Brno
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Služba knihovny je založena především na zpřístupňová-
ní knih a časopisů ve volném výběru a na přístupu na internet. 
Knihovna je umístěna ve 3. podlaží obchodního domu a služby 
jsou pro registrované čtenáře i pro ostatní spoluobčany.

Provozní doba je ve dnech: pondělí 9.00 - 13.00 hod., čtvr-
tek 13.00 - 17.00 hod.

Telefonní linka do knihovny má číslo 566 565 060.
Díky automatizovanému knihovnímu systému lze sledovat 

přes internet aktuální stav našeho knižního fondu na ON-LINE 
katalogu. Tento katalog je zpřístupněn na webových stránkách 
knihovny www.knihovnanedvedice.wz.cz nebo také na portálu 
městyse Nedvědice www.nedvedice.cz, kde je odkaz na knihovnu.

V loňském roce (2013) navštívilo naši knihovnu 952 ná-
vštěvníků + 103 návštěvníků internetu. On-line služeb využilo 
175 a webové stránky knihovny na internetu navštívilo 4.747 uži-
vatelů. Vypůjčeno bylo 2.493 knih a 1.058 časopisů.

Současný stav knižního fondu je 6.018 knih a navíc cca 
140 knih z výměnného fondu knihovny Kuřim.
Z novějších knih nabízíme našim čtenářům tyto:
Řeháčková Věra: Životní příběh obyčejné ženy
Fieldingová Joy: Potok stínů
Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně
Smith Wilbur: Bludný kruh
Brown Dan: Inferno
Vítovcová Ludmila: Já a tropy
Vítovcová Ludmila: Já a safari aneb…
Clarková Mary Higgins.: Krása přináší smrt
Viewegh Michal: Můj život po životě
Fojtová Věra: Nevěrné ženy pijí sauvignon
Keleová-Vasilková Táňa: Druhá
Woodová Barbara: Panenky z ráje

Závěrem odkaz J. A. Komenského:
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.

Marie Opltová - knihovnice

Během letošního ledna 
a února se zúčastnilo osm členů 
zásahové jednotky SDH odborné-
ho školení a výcviku týkajícího se 
obsluhy motorových řetězových 
a rozbrušovacích pil. Všichni čle-
nové splnily požadavky pro úspěš-
né složení teoretické i praktické 
části zkoušek.

V neděli 12. 1. 2014 ve 22:14 
hod. vyjela jednotka k požáru osob-
ního vlaku stojícího na vlakovém 
nádraží v Nedvědici. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o poruchu na 
naftovém topení. Zasahující členo-
vé: Havránek M., Vejrosta P., Kytner 
M., Ondráček L., Havlíček L., Přes-
lička T., Hloušek K. a Konečný P.

Petr Konečný

KNIHOVNA MĚSTYSE NEDVĚDICE

HASIČI INFORMUJÍ

Vystoupení a koncerty obou sborů zahrnutých pod občan-
ským sdružením ZpěvAhra lze vzhledem k jejich termínům hodno-
tit až zpětně. Hodnotit by měli především posluchači a diváci našich 
představení. Ale protože se do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje 
nikdo takový nenašel, jsem nucena se této úlohy chopit sama.

Každý rok mě nepřestane udivovat směr a úroveň, kterou 
se oba nedvědické sbory ubírají. Vždy po koncertu si říkám, že to, 
co jsme předvedli, je definitivní strop, a tím se stáváme samy sobě 
nepřekonatelnými. Ale rázem přijde další nápad, noty, zkoušky, 
zkoušky a zkoušky. Nakonec si po vydařeném představení opět 
říkám, že teď už je to vážně definitivní. A tak to jde se Cvrčky 
dvanáctou sezónu a P. A. T. R. O. Nem pátým rokem. Vloni za-
žívala ZpěvAhra o.s. koncertní žně. Když přiblížím pouze po-
slední pololetí, Cvrčci zahajovali se svým pásmem Pernštejnské 
pověsti projekt Městské knihovny v Tišnově „Kniha mého srdce“. 
S vánočním představením Živý Betlém přijali nabídku vystupo-
vat na vánočním trhu na „Zelňáku“, vánočním trhu na BVV, opět 
v tišnovské knihovně, na hradní Sýpce a tento příběh odzpívali 
malí zpěváčci i v místním kostele sv. Kunhuty. Nemohu nezmínit 
účinkování Cvrčků na benefičním koncertu nadace Modrá beruška 
v Brně. Jakousi samozřejmostí se stává sborový doprovod při roz-
svěcení vánočního stromu u obchodního domu v Nedvědici, kde 
se spojují oba sbory v jeden.

„Patroni“ se celé pololetí připravovali na své vánoční kon-
certy, které s hostem paní Věrou Bakalovou uskutečnili v evange-
lickém kostele v Jimramově a počátkem letošního roku ještě ve 
farním kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku. Vyvrcholením 
jejich pěvecké píle byl ovšem vánoční koncert v nedvědickém 
kostele. Dovoluji si říci, že na dvě amatérská tělesa je těch akcí 
více než dost. A tak - jak je možné, že to jde? Domnívám se, že 
pokud člověka něco těší a dodává mu to „něco“ pocit radosti, že to 
jde v podstatě samo. Je zapotřebí pouze jedné jediné věci – chtít. 
Ukrojit část ze svého volného času, ze svého pohodlí a uvědomit 
si fakt, že investice do sebe je to jediné, co vám nikdy nikdo ne-
vezme. Mezi mými sboristy je mnoho velice časově vytížených 
lidí, kteří i přes to všechno jdou relaxovat hudbou, zpěvem, humo-
rem a společně vytvářejí velmi důležitou hodnotu – seberealizaci.

Veškeré počiny obou sborů, veškeré nápady na představe-
ní a koncerty, veškerá reprezentace obce by ovšem nebyla v této 
době možná bez další skupiny neméně důležitých lidí. Jsou to lidé, 
kteří se nebojí podpořit pěvecký spolek ZpěvAhra o.s. a finančně 
dopomoci k potřebám obou těles, a tím i kulturního dění v obci. 
Jsem více než ráda, že jim zde mohu za jejich vstřícnost poděko-
vat. Jsou to následující firmy: Stavební společnost V & K s.r.o., 
BioVendor Laboratorní medicína a.s., Nedos spol. s r.o., Autobu-
sová doprava Hliněnský a jiné, které si nepřejí být uveřejněny. 
Vám všem patří nemalý dík.

Na závěr bych Vás všechny ráda pozvala na vystoupení, 
která se v následující naší letní sborové sezóně uskuteční. Nicmé-
ně ctím pořekadlo: „ Neříkej hop – ještě jsi nepřeskočila!“, pro-
to bych Vás odkázala na nově vzniklé internetové stránky www.
zpevahra.cz, kde se dozvíte vždy ty nejnovější informace. Jediné, 
čím bych mohla nalákat příznivce Nedvědického pěveckého sbo-
ru Petry Cvrkalové – Cvrčci, je téma, které se sboristy od března 
nacvičujeme, a bude to opět pohádka – tentokrát Popelka. Přála 
bych si, aby oba sbory měly tak úžasné publikum, jako je tomu 
doposud, a aby naše snaha přinesla radost i Vám. Prozatím se ra-
dujte a zpívejte!

Petra Glosr Cvrkalová

RADUJME SE A ZPÍVEJME!

Foto: Libor Havlíček
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využívám Vaše životní vý-
ročí k malému ohlédnutí, vzpo-
mínce na Vás.

Prakticky denně procházím 
kolem nedvědického rybníka. To je 
místo, kde jsem Vás potkával před 
více než desetiletím, kdy jste ještě 
mohl sám, později už jen v dopro-
vodu třeba svého syna Zdeňka tuto 
trasu absolvovat. Pokaždé, když 
jsme se spolu potkali, jsme se oba 
zastavili. Vždycky jste se zajímal 
o to, co je nového, co se připravuje, 
jak se co podařilo. Měl jste radost, 

když jsem Vám sdělil něco pozitivního, něco, z čeho jste mohl mít 
radost a potěšení. Zvlášť události, akce, příběhy, které se týkaly ško-
ly, Vás těšily. Ať to byly koncerty, besedy, vzpomínkové slavnosti, 
schůzky bývalých učitelů a žáků. Také jste míval radost z dobrých 
zpráv z mého pozorování přírody. Rád jsem Vám tu radost dopřával.

Vím dnes stejně jako tenkrát, že jste miloval svoje povolá-
ní. Ano, celý svůj profesní život jste byl učitelem, jeden čas i ředi-
telem školy. Do Nedvědice jste přišel 1. února 1939 jako pětadva-
cetiletý. Neučil jste vždycky v Nedvědici, dodnes na Vás mnozí 
vzpomínají i v Dolní Rožínce a ve Štěpánově. Nejvíce let, a tedy 
i kantorské energie, jste však věnoval žákům v Nedvědici. Vaše 
poctivost, pečlivost, důslednost, slušnost a pracovitost ovlivnily 
nejen Vaše kolegy ve škole, ale nepochybně i mnohé Vaše žáky. 
Vzpomínám si na rok 1963, kdy jste jako ředitel školy inicioval 
a spolu s učiteli i s žáky připravil velké školní oslavy. V roce 1913 
byla totiž dokončena stavba tzv. měšťanské školy – měšťanky 
(dnes prostřední budova) a padesáté výročí bylo dobrou příleži-

tostí k oslavám. Nemohu nevzpomenout, že jste byl jedním z vý-
znamných pamětníků, kteří byli nápomocni při tvorbě knížky Ško-
la v Nedvědici (vyšla u příležitosti školních oslav v roce 2002).

Pane učiteli, zažil jsem Vás jako ředitele, ale hlavně jako 
učitele hudební výchovy a českého jazyka. Vzpomínám, s jakým 
zaujetím jste uměl vyprávět o hudebních skladatelích, jak jste se 
snažil předat nám, žákům, lásku k hudbě Dvořákově, Janáčkově, 
Smetanově, Fibichově. A což teprve Vaše láska k mateřskému 
jazyku! Taková průprava, jakou jste v češtině poskytoval svým 
žákům, musela ovlivnit každého. Často, když něco píšu, si na Vás 
vzpomenu… Věřím, že podobné vzpomínky na Vás si uchovávají 
i mnozí další Vaši žáci.

Dost možná o Vás někteří lidí nevědí, že jste byl členem 
hudebních těles, ať to bylo Učitelské hudební sdružení Okresu 
tišnovského, později Moravský taneční a pěvecký sbor profesora 
Úlehly, či kvarteto nedvědických učitelů. Věnoval jste se i ochot-
nickému divadlu v Nedvědici. Pamatuji si Vás jako jednatele 
nedvědické organizace Českého svazu ochránců přírody. To už 
bylo v osmdesátých letech. Velmi jsem obdivoval Vaše paměti 
„Tak šel můj život“. Touto psanou vzpomínkou jste nepochybně 
velmi obohatil svoji rodinu.

Pane učiteli, byl jste dlouhé roky jedním z učitelů, kteří se pra-
videlně zúčastňovali žákovských srazů. Pokaždé jste uměl říci něco 
pěkného, moudrého, něco z toho, co jste načerpal ve svém bohatém 
životě. Poznal jsem Vás nejprve hodně ve škole, později i mimo ni. 
Setkání s Vámi mělo v sobě pokaždé něco pozitivního, příjemného. 
Řekl bych, že jste neuměl nepotěšit. I za to Vám moc děkuji.

Petr Vejrosta

Josef Peterka 
* 16. dubna 1914     † 4. února 2004

MILÝ PANE UČITELI JOSEFE PETERKO,

Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování, 
získat informace o celoživotním vzdělávání v JMK či využít mož-
nosti zprostředkování zahraniční stáže pro absolventy SOU - přes-
ně takovou službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru 
vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu 
je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.

1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru 

jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme pro-
fesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému 
něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše 
ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chce-
me změnu. V takovém případě je potřeba se zastavit a zmapovat 
si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomo-
ci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít 
k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl.

Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek 
po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že 
se chci pracovně někam posunout, může mít zkrátka každý. Lidé 
k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když ne-
mohou dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději 
zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u poho-
vorů, nebo zvednout sebevědomí.

2. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na 

první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je 
vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé 
kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už 
během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.

3. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba 
hledáním zaměstnání?

Databázi volných pracovních míst u nás nenajdete. S kaž-
dým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast ka-
riéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně 
posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, 
motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.

Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Podpo-
říme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v pra-
xi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.

Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy

www.vzdelavanivsem.cz
547 215 588

info@vzdelavanivsem.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

Josef Peterka
Foto: archiv rodiny 

Peterkovy
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Nedvědickou školou pro-
šly za roky její existence tisíce 
žáků. Vždyť když uvážíme, že 
historie školy se píše od roku 
1627, ostatně počítejte, já se 
dopočítat nemohu… Každý je-
den žák, každý jeden chlapec 
a každá jedna dívka – všichni 
měli své místo jak v době školní 
docházky, tak poté v dalším ži-
votě. Na někoho bylo vidět více, 
mnozí tolik vidět nebyli, tak už 
to v životě bývá. Jen málo žáků 
dosáhlo něčeho velmi význam-
ného už v průběhu docházky do 

základní školy. Mnozí vynikli v okresních i krajských kolech sou-
těží, nejúspěšnější výjimky byly i v kolech celostátních. Sportov-
ně velmi talentovaného žáka má naše škola i v současnosti. A to 
i přesto, že na jeho sportovní přípravě, ani na jeho výkonech se 
škola sama nijak nepodílí. Libor Hájek (nar. 1998) žije s rodiči 
a se sestrou v nedalekém Smrčku. Několikrát týdně jezdí do Brna 
na hokejové tréninky, na zápasy. Brněnský hokejový klub Kometa 
je všeobecně známý. Vychoval už mnoho hokejistů a nabídl v celé 
své historii už pěknou řadu hráčů do státní reprezentace.

Libor Hájek je také v reprezentačním mužstvu. Zatím re-
prezentuje v dorosteneckých družstvech, hraje na postu obránce. 
Které hokejové dojmy patří k jeho největším, to už v rozhovoru 
řekl Libor sám:

„Je toho tolik, úžasné zážitky. Hokej je sport, který mě 
chytl, jak se říká – vzal za srdce. Hodně dobrý byl rok 2013. To 
jsem hrál v družstvu U16 (hráči do 16 let). Vzpomínám na turnaj 
v Rusku, kde jsme vyhráli dokonce všechny zápasy. V létě jsem 
se zúčastnil campu v Los Angeles. Tam jsme byli vybráni jen čtyři 
z družstva. Hlavně proto, abychom nahlédli, jak se trénuje a hraje 
v Americe.“

Hrál jsi i ve Finsku.
„Ano, ve Finsku jsme hráli na turnaji loni v listopadu. Tam 

jsem byl potěšen, že jsem byl oceněn hráčem zápasu.

Není to tak dávno, Libore, když jsem sledoval, jak jste hrá-
li v Kanadě.

„Byl jsem rád, že jsem byl nominován do družstva U17. 
Hráli jsme turnaj, který je mezi hokejovými odborníky považován 
za neoficiální mistrovství světa v kategorii hokejistů do 17 let. 
Před turnajem jsme byli na soustředění v Klášterci nad Ohří. Tré-
novali jsme na hřišti s kanadskými rozměry, abychom si zvykli. 
Tři zápasy jsme vyhráli, prosadil jsem se gólem a dvěma asisten-
cemi.“

V únoru 2014 ses vrátil z dalšího severského turnaje…
„Na turnaji ve Švédsku jsme odehráli čtyři zápasy, vyhráli 

jsme až poslední zápas s Ruskem.
To je všechno o tvém působení v reprezentaci. Co Kometa? 

Je to přece tvůj mateřský oddíl.
„V patnácti letech jsem odehrál několik zápasů v družstvu 

juniorů, trénoval jsem s A družstvem a měl i úspěchy v družstvu 
staršího dorostu. Absolvoval jsem sezónu, kdy jsem hrál s kluky, 
kteří byli až o tři roky starší. V roce 2013 jsme se s mou věkovou 
kategorií stali mistry republiky.“

Pro čtenáře uvádím i to, že Liborův mateřský klub Kome-
ta Brno se pravidelně zajímá o jeho školní výsledky, o chování 
ve škole. Žák – sportovec má individuální vzdělávací plán, mimo 
jiné se na přezkoušení musí vždy s vyučujícími domluvit. Výuku 

tělesné výchovy ne-
navštěvuje, však má 
tělesné aktivity dost 
jako hokejista.

Libor je ne-
pochybně sportovní 
talent, jaké nepotká-
váme příliš často. 
Přejme mu, aby se mu 
i nadále dařilo, aby 
další úspěchy v led-
ním hokeji na sebe 
nedaly dlouho čekat.

Petr Vejrosta

TANEC – slovo, pod kterým si každý představí něco jiné-
ho. A přece má jen jeden význam. TANEC JE UMĚNÍ POHYBU. 
Tančit mohou děti, mladí, staří - sami, v páru i ve skupině. Na 

hudbu i bez ní, všechny taneční styly, jaké si jen dokážete před-
stavit. A o to právě jde. O představení tance v rámci jedinečného 
dne, tedy Mezinárodního dne tance, 29. 4. 2014. V tento den se 
tančí po celém světě. Navíc je pro Českou republiku vytvořena 
každoročně choreografie, která se ve všech zúčastněných městech 
tančí ve stejný čas.

Kdy, kde a co nás čeká?
Mezinárodním dnem tance je 29. duben. V Nedvědici se 

setkáme v 16.00 hod u rybníka, kde na pódiu budou čekat taneční 
soubory ze základních uměleckých škol z Nového Města na Mo-
ravě, Tišnova a Brna. V 17.00 hod se budou moci všichni, kteří se 
dopředu naučí choreografii pro letošní rok, zúčastnit skupinového 
tance. Více o choreografii na http://www.vizetance.cz/,o Dni tance 
v Nedvědici na http://movokreo.webnode.cz/. Přijďte si zatančit, 
přijďte se podívat. ŽIVOT JE TANEC!

Mgr. at MgA. Jana Mokrá, organizátorka

23. 4. 2014 se dožívá významného životního jubilea – 
70 let – nedvědický kronikář, historik, předseda historic-
ké komise, ale především člen redakce našeho Zpravodaje 
Dr. Jiří Šmíd.

Jirko, přejeme Ti do dalších let hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a rodinné pohody. A my všichni čtenáři Zpravo-
daje si přejeme ještě spoustu Tvého zajímavého čtení hlavně 
z historie Nedvědice a jejích obyvatel.

Blahopřejeme! redakce

HOKEJISTA LIBOR HÁJEK

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE V NEDVĚDICI

BLAHOPŘÁNÍ

Libor Hájek
Foto: Ronald Hansel

Libor Hájek
Foto: Ronald Hansel
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Viléma, druhorozeného syna husitského válečníka Jana 
z Pernštejna (+ 1475), pro odlišení od svého stejnojmenného děda 
označovaného Vilém II. z Pernštejna, a jeho vliv na dějiny čes-
kých zemí na přelomu 15. a 16. století přirovnal František Palacký 
k významu krále a císaře Karla IV. Lucemburského v polovině 
14. století. Vilém z Pernštejna byl skutečně klíčovou postavou své 
doby, nutno však říci, že rozhodně nebyl osobností jednoduchou 
a ani jeho životní osudy se neubíraly vždy jen přímým směrem.

Zkušenosti z velkého světa začal Vilém získávat v raném 
věku u vídeňského dvora římského krále Fridricha III. jako člen 
družiny, tvořící společnost osiřelému českému a uherskému krale-
vici Ladislavu Pohrobkovi, kterému byl Fridrich poručníkem. Ve 
společnosti mladičkého krále poznával Vilém v jinošských letech 
i vzdálené kraje. V roce 1452 strávil několik měsíců putováním 
po Itálii a pobytem v Římě. Vilémův otec Jan z Pernštejna patřil 
počátkem 50. let 15. století mezi přední moravské šlechtice, mohl 
si tedy dovolit vyslat synka k panovnickému dvoru, i když asi ne-
bylo levné ani diplomaticky jednoduché takový záměr realizovat.

Pernštejnské investice do Vilémovy dvorské kariéry však 
přerušila nenadálá smrt mladého českého krále Ladislava v roce 
1457. Ještě v roce 1459 sklízí Vilém úspěchy před zraky císa-
ře Fridricha III. při turnajovém klání v Brně, ale vzápětí službu 
u dvora nahradila kariéra vojenská. Nový český král Jiří z Podě-
brad měl záhy po svém nástupu problémy s obhájením královské 
koruny, a tak Pernštejnové, kteří patřili k jeho hlavním morav-
ským stoupencům, měli příležitost prokázat svou věrnost přímo 
v boji. Viléma, stejně jako jeho staršího bratra Zikmunda, čekala 
léta v sedle s mečem v ruce na bojištích tehdejších česko-uher-

ských válek. Odměnou krále za prokázané služby byly pozem-
kové zisky, ale vleklá válka majetky moravských šlechticů také 
pustošila a ne všechny bitvy skončily pro Pernštejny vítězstvím. 
Pokud šlechtic prohranou bitvu přežil a padl do zajetí, čekalo jeho 
rodinu svízelné vyjednávání o výši výkupného. To se několikrát 
stalo i Pernštejnům, takže počátkem sedmdesátých let zela rodová 
pokladnice prázdnotou.

Počátkem května 1470 padl do zajetí zraněný Zikmund 
z Pernštejna (a nebylo to poprvé), kterého na svém sídle v Polné 
věznil exponent uherského krále Matyáše Korvína a vůdce českého 
katolického panstva Zdeněk ze Šternberka. Jednání o výkupné se 
táhla. Smrt českého krále Jiřího z Poděbrad v roce 1471 vyostřila 
napětí v zemi a vyjednávání zkomplikovala. Novým českým krá-
lem byl podle předchozích úmluv zvolen polský princ Vladislav 
Jagellonský. Českou korunu si však nárokoval i uherský král Maty-
áš, podporovaný českou katolickou Zelenohorskou jednotou a fak-
ticky ovládající polovinu Moravy a část Čech - toho českým krá-
lem korunoval v Jihlavě papežský legát. Rozhořely se další boje.

Obě strany se snažily získat strategické spojence a Pern-
štejnové byli silnou kartou v boji o vládu na Moravě. Tradičně pa-
třili mezi stoupence jagellonské (tedy i poděbradské) strany a král 
Vladislav si věrnost jejich vojsk snažil pojistit svou štědrostí. Ma-
tyáš Korvín měl však účinnější nátlakový prostředek – svobodu 
uvězněného Zikmunda, za kterou požadoval vstup pernštejnských 
vojsk do svých služeb. Nevíme, jak dlouho měli Jan a Vilém 
z Pernštejna na rozmyšlenou, po vzájemné dohodě se k uherské 
straně přiklonil jen Vilém, starý pan Jan zůstal mimo hru. Ještě 
v dubnu 1472 přijal Vilém od krále Vladislava doživotní výnosy 

PÁNI Z PERNŠTEJNA - VILÉM II. Z PERNŠTEJNA
(NAROZEN OKOLO ROKU 1438, ZEMŘEL 8. 4. 1521)

Helfštejn – deska s erbovní pověstí s letopočtem 1480
Foto: Vilém Maryška 2003

Vilém z Pernštejna dle Paprockého Zrcadla slavného 
markrabství moravského z roku 1593
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a správu panství, patřící klášteru v Oslavanech, které mu král udě-
lil „pro mnohé věrné a pilné služby, kteréž nám činil, činí a tím 
lépe mohl činiti“. V listopadu však uzavřel v Šoproni smlouvu 
s uherským králem Matyášem, kdy za bezúplatnou svobodu svého 
bratra Zikmunda měli oba bratři vstoupit do Matyášových služeb 
a „nás se přidržeti jako pána svého až do konce té války, kterouž 
nyní s Čechy a Poláky vedeme“.

Jednání kolem smlouvy Pernštejnů s králem Matyášem 
probíhala pravděpodobně za dramatických okolností a právě teh-
dy vzniklo trvalé přátelství a spojenectví mezi panem Vilémem 
a Janem Filipcem, tehdejším kancléřem a diplomatem uherského 
krále, pozdějším biskupem varadínským a administrátorem olo-
mouckého biskupství. Filipec pocházel z prostějovské měšťanské 
rodiny a působil původně ve službách pánů z Cimburka. Při jed-
náních na budínském dvoře zaujal vzdělaný mladík svými jazyko-
vými znalostmi Matyáše Korvína, získal si jeho důvěru a dlouhá 
léta pak působil v jeho službách. V roce 1472 zřejmě Jan Filipec 
podstatným způsobem ovlivnil příslušná jednání ve Vilémův pro-
spěch a snad jej zachránil i od horšího osudu, jak sám ještě v roce 
1496 připomíná v jednom ze svých listů.

Zatímco Zikmund zanedlouho po propuštění zemřel, vedl 
si Vilém jako velitel uherských vojsk zdatně jak na bojišti česko-
-uherském, tak i ve Slezsku a ve válce Matyáše proti Habsburkům. 
Když mu štěstěna nepřála a byl zajat (polské zajetí v roce 1474), 
platil výkupné král Matyáš.

Pro Viléma znamenal vynucený přestup do tábora uherské-
ho krále v roce 1472 významný předěl, který se stal základním 
předpokladem jeho závratné kariéry v následujícím půlstoletí.

V té době sídlil na hradě Velké Meziříčí a podle něj se v le-
tech 1472 – 73 tituloval Vilém z Pernštejna a na Meziříčí (šlo 
o majetek jeho děda Jana z Lomnice, za který Pernštejnové platili 
ze společných peněz). V průběhu několika let velitelského půso-
bení u budínského dvora krále Matyáše začal Vilém disponovat 
mimořádnou finanční hotovostí, kterou ještě posílil výhodným 
sňatkem s mladičkou, tehdy ještě nedospělou Johankou z Liblic 
s věnem 3 000 zlatých v hotovosti (sňatek před rokem 1475). Dal-
ších 12 tisíc zlatých získal za její statky v Čechách, které hned po 
svatbě prodal. V letech 1474 – 1475 došlo k zásadnímu zvratu 
v majetkových a následně i mocenských poměrech Viléma z Pern-
štejna a uskutečnění jeho první velké finanční transakce, kterou 
byla koupě helfštejnského panství od zadluženého Albrechta 
Kostky z Postupic. Novou rodovou doménu vzápětí rozšířil o sou-
sední panství s centry v Hranicích a Přerově a statek Drahotu-
še. Od této doby až do své smrti vždy používal přídomku Vilém 
z Pernštejna a na Helfštejně, i když na svém novém hradě, který 

významně přestavěl a opevnil, dlouho nesídlil. Po smrti svého 
otce Jana (1475) zaujal rovněž významné místo v moravské zem-
ské správě, převzal funkci nejvyššího komorníka zemského soudu 
v Brně. Jako jediný dospělý syn spravoval tři léta rodinný maje-
tek, který konsolidoval, z části oddlužil a v roce 1478 předal jeho 
polovinu s centrem na hradě Pernštejně svým dvěma mladším 
bratrům Vratislavovi a Janovi. V roce 1480, po smrti nejmladšího 
bratra Jimrama, připojil ke své doméně zbývající polovinu panství 
s centrem na hradě Zubštejně.

V roce 1478 skončila i válka o české země uzavřením 
mírových dohod v Olomouci, které politicky odtrhly Čechy od 
Moravy. Z těchto dohod vzešli dva čeští králové – Vladislav Ja-
gellonský, vládnoucí v Čechách a užívající hodnosti kurfiřtské, 
a uherský král Matyáš Korvín, panující jako král český v ostatních 
zemích Koruny české. Tehdy skončila i vojenská kariéra pana Vi-
léma a začala jeho dráha dvořana a diplomata uherského krále. 
Bylo mu zhruba čtyřicet let.

Dalším významným mezníkem v růstu politické i ekono-
mické moci Viléma z Pernštejna byl rok 1482, kdy se po smrti 
Pertolda z Lipé stal poručníkem jeho jediného, tehdy dvouletého 
syna Jindřicha. Z titulu poručníka mohl na dlouhá léta užívat Jind-
řichův rozsáhlý majetek jako svůj vlastní a v případě úmrtí sirotka 
by veškerá panství s centrem v Moravském Krumlově zdědil, stej-
ně jako úřad nejvyššího maršálka Království českého. Pohodlný 
zámek v Moravském Krumlově, situovaný uvnitř města a posky-
tující větší pohodlí než na kopcích zbudované hrady, si vybral 
za své stálé sídlo. Navíc z Moravského Krumlova bylo podstatně 
blíže ke dvoru v Budíně nebo do Vídně, kde uherský král sídlil od 
roku 1485. Do rodiny zemřelého Pertolda přivedl svou mladou 
manželku Johanku, která zřejmě až tehdy dospěla a začala své-
mu bezmála padesátiletému manželovi rodit očekávané potomky 
- dceru Bohunku (1485) a syny Jana (1487) a Vojtěcha (1490). 
Jednání ohledně správy dědictví po Pertoldovi z Lipé a úřadu dě-
dičného maršálka Království českého znovu sblížila pana Viléma 
s královským dvorem v Praze, se kterým od roku 1472 neudržoval 
oficiální kontakty. Všechny záležitosti týkající se onoho dědictví 
si v letech 1484 – 86 nechával písemně potvrzovat králem Vladi-
slavem i králem Matyášem a působil tak jako vhodný prostředník 
v prohlubování diplomatických kontaktů mezi Budínem a Prahou. 
Tomuto sbližování významně napomohla schůzka obou panovní-
ků v Jihlavě v roce 1486, která trvala deset dní a měla s konečnou 
platností vyřešit majetkové spory a zášti z předchozích válečných 
let. Jednání se samozřejmě účastnila panská honorace z obou stran 
a na straně Matyášově nechyběl ani Vilém z Pernštejna. Tehdy 
je poprvé doloženo Pernštejnovo úvěrování české královské po-
kladny – půjčil králi Vladislavovi slušnou částku 1200 dukátů, 
a to bezúročně se splátkami rozloženými do tří let. Toto vstřícné 

Reliéf z Labské brány zámku v Pardubicích z roku 1511
Foto: Vilém Maryška 2003

Pernštejn - reliéf na hranolové věži, zřejmě konec 15. stol.
Foto: Antonín Špaček
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gesto se panu Vilémovi v budoucnu bohatě vyplatilo. Panovnická 
pokladna věčně zela prázdnotou, královští pokladníci věděli, na 
koho se obrátit a Vilém z Pernštejna byl schopen a ochoten půjčo-
vat. Nebylo to pochopitelně zadarmo.

O Vilémově působení u budínského dvora krále Matyáše 
toho příliš mnoho nevíme, ale uherský král Pernštejnovi důvě-
řoval, podobně jako několika dalším Moravanům, označovaným 
jako „česká strana“, kteří u jeho dvora získali velmi vlivné posta-
vení. Spolu s panem Vilémem to byli zejména jeho osobní přátelé 
- uherský kancléř Jan Filipec a Ctibor Tovačovský z Cimburka.

Smrt krále Matyáše - zemřel 6. dubna 1490 ve Vídni patrně 
na mor – ohrozila stabilitu jeho oblíbenců, jejich postavení i maje-
tek. Nastal čas horečnatých diplomatických aktivit a hledání nových 
rolí na mocenské šachovnici. Pan Vilém vsadil na „jagellonskou 
kartu“ a svoji budoucí kariéru v Čechách, kde tušil větší možnos-
ti politické i ekonomické. Perspektivy, které se před ním rýsovaly, 
vedly Pernštejna k náboženské konverzi. V mládí pravděpodobně 
býval stejně jako jeho otec Jan přívržencem podobojí. Jeho mani-
festační, ale ve své podstatě pouze formální přestoupení ke katolic-
ké víře pouhé dva dny po Matyášově smrti bylo veskrze signálem 
politickým, jak o tom další Vilémovy náboženské postoje svědčí.

„Česká strana“ sehrála významnou roli v zápase o uherský 
trůn. Zájemců o uherskou korunu bylo mnoho, ale moravské aris-
tokracii nejvíce vyhovoval český král Vladislav. Pan Vilém využil 
všech svých diplomatických schopností i kontaktů se světskými i cír-
kevními velmoži v Uhrách. Kandidaturu Vladislava Jagellonského 
však podpořil nejen svým vlivem, ale především svými penězi. Sám 
po létech vzpomíná, že právě on byl tím mužem, který Vladislavovi 
půjčil mnoho peněz, nutných k dosažení svatoštěpánské koruny.

Vnucuje se otázka, kde tolik peněz vzal. Kolovaly pomlu-
vy, že Jan Filipec jako kancléř měl za Matyášova života přístup 
ke královské pokladně a že těchto zdrojů bohatě využíval pro své 
zájmy (obnovení majetkové základny olomouckého biskupství), 
ale i pro své přátele. Po Matyášově smrti pak prý dal naložit zlato 
a cennosti z královské pokladnice do sudů od vína a vyvezl je tak 
z Budína na Moravu, kde je ukryl u Viléma z Pernštejna. Těžko 
říct, nakolik byly tyto řeči pravdivé. Faktem je, že Jan Filipec si 
před odchodem do politického ústraní skutečně uložil svůj majetek 
u pana Viléma a ten na oplátku později zajistil, aby se dědictví 
dostalo do rukou Filipcova sy-
novce Jana z Kunovic.

Ať už to s původem pe-
něz bylo jakkoli, není důvod 
nevěřit tvrzení, že uherskou 
korunu v září roku 1490 Vla-
dislavovi přinesly Pernštej-
novy peníze, neboť ze strany 
krále se vzápětí dostalo panu 
Vilémovi mimořádného zado-
stiučinění. V prvé řadě získal 
pan Vilém od krále doživot-
ně úřad nejvyššího hofmistra 
Království českého s ročním 
příjmem 1000 kop grošů čes-
kých (druhá nejvýznamnější 
zemská funkce, ale s nejvyš-
ším příjmem). Tuto mocen-
skou pozici bylo zapotřebí 
podpořit pozemkovým majet-
kem, který Vilém v Čechách 
zatím neměl. Ještě v roce 1490 
mu král daroval své právo vy-

platit ze starších zástav tři 
velké pozemkové komplexy 
– v jižních Čechách to bylo 
panství Hluboká, na Moravě 
panství Třebíč. Základem 
nejvýznamnější pozemkové 
domény Pernštejnů se sta-
lo právo vyplatit ze zásta-
vy panství Kunětická hora 
s centrem v Pardubicích, 
kde si pan Vilém posléze 
vybudoval i svou novou sí-
delní rezidenci. Na rozdíl od 
ostatní zástavní (a tedy ve 
své podstatě dočasné) drž-
by se právě Pardubice nalé-
zaly na území, které Vilém 
od roku 1491 vlastnil jako 
dědičný majetek, a proto se 
neobával investovat do pře-
stavby velké peníze. Výji-
mečnost Pernštejnské přestavby Pardubic za pana Viléma a pak 
i jeho synů dokládá dobové rčení „skví se jako Pardubice“.

Dobré vztahy mezi králem Vladislavem a panem Vilémem 
nenarušily ani pomluvy o Vilémově účasti na přípravě Vladisla-
vovy úkladné smrti, které pronikly do Čech krátce po Matyášově 
smrti. Král zvláštním listem ubezpečil pana Viléma, že takovým 
pomluvám nikdy nevěřil a že pro Viléma nemá svědectví zločinců 
žádný právní důsledek.

Cesta na pozici nejbohatšího a nejvlivnějšího muže českého 
království byla otevřena. A panu Vilémovi zbývalo ještě třicet let.

Z knih: Petr Vorel: Páni z Pernštejna – Vzestup a pád 
rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, vydané nakladatel-
stvím Rybka Publishers v Praze roku 2012; Josef Válka: Stře-
dověká Morava, in Vlastivěda moravská – Dějiny Moravy I., 
vydané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně v roce 1991; 
Petr Vorel: První bankéř markrabství Vilém z Pernštejna. In: 
Osobnosti moravských dějin (1), Matice moravská, Brno 2006, 
s. 177 - 191; vybrala a upravila Eva Škrabalová

Erb Viléma II. z Pernštejna 
na obalu Moravských zem-

ských desek z roku 1409  
Foto: Veronika Skálová
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Poslední dubnovou sobotu se začne psát pátá desítka histo-
rie nedvědických pochodů pro veřejnost. Ano, 26. 4. 2014 se bu-
dou pořadatelé těšit na účastníky turistického pochodu Za krásami 
okolí Nedvědice už po jedenačtyřicáté. Nabídka tras bude tradičně 
pestrá. Nejkratší trasy zavedou účastníky k Pernštejnu a Smrčku, 
loni nová trasa přes Chlébské a Dolní Čepí bude maličko obmě-
něna a dlouhé půjdou k Hodonínu, Kunštátu a Olešnici podobně 
jako delší trasa pro cyklisty. V nabídce bude ještě krátká cyklo-
trasa a úplnou novinkou bude ještě jedna možnost, kterou objeví 
ti, kdo prostudují propozice na elektronických stránkách (www.
nedvedice.cz).

Proč chodí lidé na pochod pro veřejnost? Motivy jsou jistě 
různé. Tradice může být jedním z nich. Přece když už jsme se 
zúčastnili sedmkrát, nemůžeme letos chybět! Příležitost k setkání 
se známými, s kamarády, se členy širší rodiny, to je hodně dobrý 
motiv. Jít a změnit tak rytmus jiné obvyklé soboty. Mnozí se chtějí 

také podívat na místa, kde ještě ani nebyli, nebo byli hodně dávno. 
Ať už je motiv jakýkoliv, nepochybuji o tom, že vycházka do pří-
rody má na člověka vždycky pozitivní vliv. A ten, kdo má natréno-
váno a vydá se na delší trasu, také jistě nebude litovat své účasti.

Od roku 1992 je pochod memoriálem Boba Čecha. Bob byl 
velkým znalcem přírody. Poznal nejen okolí svého bydliště, ale 
kromě Nedvědicka znal například slovenské hory (Vysoké Tatry 
velmi miloval). O plavbě spolu se dvěma kamarády malou lodí 
z Bratislavy do Austrálie bylo už napsáno tolik…

Jarní příroda Nedvědicka je půvabná. Na konci dubna se 
většinou již objevuje jarní zeleň i běl kvetoucích trnek kolem 
cest, turisté mohou očima pohladit první květy petrklíčů, sasanek 
a plicníků. Dojmy z turistické soboty obohatí nepochybně každé-
ho účastníka. A fotografové si pak doma mohou celý výlet pro-
hlédnout na monitorech svých počítačů ještě několikrát.

Petr Vejrosta

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komen-
ského v souvislosti s připravovanou výstavbou Památníku Ho-
donín hledá pamětníky, kteří v letech 1940-1950 prošli táborem 
v Hodoníně (u Kunštátu), a to v kterékoliv historické etapě (kárný 
pracovní tábor - sběrný tábor - cikánský tábor, pracovně výchovný 
tábor - výcvikové středisko wehrmachtu - tábor rumunské armády 
- lazaret Rudé armády - sběrný tábor pro Němce neschopné od-
sunu - tábor nucené práce). Hledá také svědky, jejichž vyprávění 
by mohlo vnést více „světla“ do historie tábora, případně držitele 
materiálů souvisejících s tímto obdobím, zájemce o historii, kteří 
by pomohli získat informace, materiály, dobové exponáty apod., 
a chtěli by se tak podílet na přípravě stálé expozice Památníku. 
Budeme vděčni i za zprostředkování kontaktu na člověka, který 
by nám mohl k tomuto tématu něco říci, a přispěl tak ke zmapová-
ní tohoto tragického období lidských dějin.
Pokud byste byli ochotni se o vzpomínky či materiály s námi 
podělit, prosíme, kontaktujte nás:
 - telefonicky na čísle: 257 533 455
 - e-mailem na adresu: pamatnik@npmk.cz
 - osobně na adrese Národní pedagogické muzeum a knihovna J. 

A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, k rukám Mgr. Ing. 
Petry Holovkové.

O Památníku a jeho budování
Areál tábora u obce Hodonín poblíž Kunštátu se stal v le-

tech 1940-1950 průsečíkem tragických osudů lidí, do jejichž ži-
votů zasáhly pohnuté dějiny naší země kolem poloviny 20. století. 
V této době prošlo táborem několik tisíc lidí, z nichž někteří in-
ternaci nepřežili. Důvody věznění se lišily: do kárného tábora byli 
zavíráni sociálně nepřizpůsobiví, z rasových důvodů byli uvěz-
něni Romové a kvůli svému etnickému původu sudetští Němci, 
za politické názory zde byli drženi vězni komunistického režimu.

Každá lidská bytost, která ztratila v hodonínském táboře svo-
bodu, či dokonce život, zasluhuje od následujících generací tichou 
pietní vzpomínku na své nespravedlivé utrpení. Zmařené a pozna-
menané životy vězňů by měly zároveň dnešním generacím sloužit 
jako varování a stálá připomínka toho, aby se něco podobného již 
nikdy nemohlo opakovat. A právě proto je na místě bývalého tábora 
budován památník, jehož realizací bylo rozhodnutím vlády ČR pově-

řeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Konkrétní cílovou podobu Památníku, který bude připomí-

nat utrpení všech internovaných a perzekvovaných na tomto mís-
tě, určili studenti architektury, kteří se zúčastnili soutěže o ideový 
návrh na dostavbu Památníku, vyhlášené Národ ním pedagogic-
kým muzeem a knihovnou J. A. Komenského na jaře roku 2013. 
Vítězný ideový návrh Richarda Pozdníčka z Fakulty architektury 
ČVUT v Praze sestává z pietní plochy, rekonstruovaného vězeň-
ského baráku, rekonstruovaného baráku dozorců a z nové mul-
tifunkční budovy. Její součástí bude kromě hlavních výstavních 
prostor i infocentrum a multifunkční sál, který by měl sloužit 
např. při přednáškách či doplňkových projekcích. Ve všech těchto 
prostorách bude připravena expozice objasňující historické sou-
vislosti, život v táboře i osudy jednotlivců; pro tyto účely bude 
k dispozici cca 330 m2. Předpokládá se, že provoz památníku bude 
sezónní, tj. že bude otevřen od dubna do října. Projekt výstavby 
památníku by měl být završen slavnostním otevřením památníku 
v letech 2016/2017.

Příprava Památníku však započala v předstihu již v roce 
2012, kdy byl do původní podoby zrekonstruován tzv. vězeňský 
barák, jeden ze dvou posledních objektů, které se dochovaly až do 
dnešní doby, a v roce 2013 byly doplněny repliky jeho původního 
vybavení. Souběžně proběhly přípravné práce pro dostavbu, ze-
jména zjištění technického stavu druhého z dochovaných objektů, 
tzv. baráku dozorců, dále geodetické zaměření celého areálu, geo-
logický a radonový průzkum v místě budoucího infocentra a mno-
hé další. V současné době probíhá výběrové řízení na projektanta, 
který postupně vypracuje potřebnou projektovou dokumentaci 
a zajistí vydání příslušných povolení stavby.

Další informace
www.pmjak.cz/pamatnik-romskeho-holocaustu
(webové stránky Národního pedagogického muzea a knihovny 
věnované Památníku)

Kontakty:
Mgr. Ing. Petra Holovková (257 533 455, holovkova@npmk.cz)
Ing. Pavel Štěpán (774 853 748, stepan@npmk.cz)

ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVĚDICE

HLEDÁME SVĚDKY OSUDŮ OSOB SPOJENÝCH S TÁBOREM V HODONÍNĚ 
U KUNŠTÁTU (1940 – 1950)
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DOROST – krajská soutěž, sk.B

MUŽI – okresní přebor

Přípravka starší/mladší – krajský přebor

ŽÁCI starší/mladší – krajský přebor

Uvedená data a časy jednotlivých 
utkání jsou uvedena dle rozpisu 
jednotlivých soutěží. U některých 
utkání, kdy naše družstva zajíž-
dějí na hřiště soupeřů, ještě může 
dojít ke změně. Průběžně aktuální 
rozpis utkání a další informace 
najdete na 
www.skpernstejn.cz

Jiří Mitáš

SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE, KOPANÁ – ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ JARO 2014

16. kolo neděle 6. 4. 15.30 Nedvědice – Moravec
17. kolo neděle 13. 4. 15.30 Bory – Nedvědice
18. kolo neděle 20. 4. 16.00 Nedvědice – R. Svratka
19. kolo neděle 27. 4. 16.00 Hamry – Nedvědice
20. kolo neděle 4. 5. 16.30 Nedvědice – O. Bítýška
14. kolo čtvrtek 8. 5. 16.30 Nedvědice – Svratka
21. kolo neděle 11. 5. 16.30 Počítky – Nedvědice
22. kolo neděle 18. 5. 16.30 Nedvědice – Bohdalov
23. kolo neděle 25. 5. 16.30 Věchnov – Nedvědice
24. kolo neděle 1. 6. 16.30 Nedvědice – Rozsochy
25. kolo neděle 8. 6. 16.30 Rovečné – Nedvědice
26. kolo neděle 15. 6. 16.30 Nedvědice – Nová Ves B
15. kolo neděle 22. 6. 16.30 Bobrová – Nedvědice

12. kolo sobota 5. 4. 15.30 Křižanov – Nedvědice
13. kolo neděle 13. 4. 10.30 Okříšky – Nedvědice
14. kolo sobota 19. 4. 16.00 Nedvědice – Šebkovice
15. kolo sobota 26. 4. 13.00 Nová Ves – Nedvědice
16. kolo sobota 3. 5. 16.30 Nedvědice – Velká Bíteš
17. kolo sobota 10. 5. 15.00 Stařeč – Nedvědice
18. kolo sobota 17. 5. 16.30 Nedvědice – Želetava
19. kolo sobota 24. 5. 16.30 Moravec – Nedvědice
20. kolo sobota 31. 5. 16.30 Nedvědice – M. Budějovice
21. kolo sobota 7. 6. 13.30 SK FŠ Třebíč – Nedvědice
22. kolo sobota 14. 6. 16.30 Nedvědice – Výčapy

12. kolo sobota 5. 4. 9.30/11.15 Nedvědice –Humpolec
13. kolo volno
14. kolo sobota 19. 4. 9.30/11.15 Nedvědice –Pelhřimov
15. kolo sobota 26. 4. 9.00/10.45 Bedřichov –Nedvědice
16. kolo sobota 3. 5. 9.30/11.15 Nedvědice –Žďár n. S.
17. kolo sobota 10. 5. 9.30/11.15 Nedvědice –Vrcho. N.M.
18. kolo sobota 17. 5. 10.30/ 9.00 Jaro. n. R. –Nedvědice
19. kolo sobota 24. 5. 9.30/11.15 Nedvědice –Velká Bíteš
20. kolo neděle 1. 6. 10.00/11.45 HFK Třebíč –Nedvědice
21. kolo sobota 7. 6. 9.30/11.15 Nedvědice –Ždírec n. D.
22. kolo sobota 14. 6. 9.00/10.45 M. Buděj. –Nedvědice

8. kolo - neděle 20. 4. – turnaj v Novém Městě
10.20/10.20 Žďár n. S. – Nedvědice
11.40/11.40 SFK Vrchovina N. M. – Nedvědice
9. kolo – sobota – 26. 4. – turnaj v Třebíči
10.00/10.00 SK FŠ Třebíč A – Nedvědice
11.20/11.20 Nedvědice – Bystřice
10. kolo – neděle 4. 5 – turnaj v Pelhřimově
10.20/10.20 Bedřichov – Nedvědice
11.40/11.40 Pelhřimov – Nedvědice
11. kolo – sobota 10. 5. – turnaj v Bystřici
09.00/09.00 Bystřice – Nedvědice
10.20/10.20 Velká Bíteš – Nedvědice
12. kolo – neděle 18. 5. – turnaj ve Velkém Meziříčí
09.00/09.00 Velké Meziříčí – Nedvědice
10.20/10.20 Havlíčkův Brod – Nedvědice
13. kolo – neděle 25. 5. – turnaj v Nedvědici
09.30/09.30 Nedvědice – Humpolec
12.10/12.10 Nedvědice – Pelhřimov
14. kolo – neděle 1. 6
10.00/10.00 Nedvědice – Bystřice

Přípravka starší (roč. nar. 2003 a 2004) 12. 1. 2014 v Bys-
třici n. P. Stojí zleva: Miroslav Jedlička, Vojtěch Jedlička, 
Marek Štětina, Petr Kubík, Kryštof Farkaš, Matyáš Pivo-
varčík, Antonín Pivovarčík. Dole zleva: Dalibor Krajčo, Pa-
vel Humpola, Marek Pivovarčík. Vpředu: Tomáš Kolbábek

Foto: Petr Kubík st.


