
 

Z Nedvědice od hradu Pernštejna do Nedvědic 

v jižních Čechách autem 

(11. 6. 2017) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Není to tak dlouho, co jsem nabídl posluchačům výlet autem. Dnes to bude rovněž tak. 

 Obě obce Nedvědice spolu udržují kontakty už čtvrté desetiletí. Představitelé naší 

Nedvědice rádi přijali pozvání do jižních Čech a tříčlenná delegace vedená panem starostou 

Ing. Pavlem Vejrostou se právě včera účastnila svěcení zvonů v kostele. 

 Kdo by se vydal na 160 kilometrů do jižních Čech, může volit více tras, já doporučím 

projíždět následujícími místy. 

 Žďár nad Sázavou – Zelenou horu zná, nebo aspoň vnímá skoro každý. Určitě za 

návštěvu stojí. Aspoň chvíli obdivovat úžasnou stavbu, rozhlédnout se po okolí. Zámek Žďár 

n. S. patří od roku 1925 rodině Kinských. Zde doporučuji navštívit Muzeum nové generace. 

Basilika je přestavěna Santinim na počátku 18. století: Má druhou nejdelší chrámová loď 

(nejdelší má basilika na Velehradě). Mimochodem právě dnes si Žďár nad Sázavou připomíná 

410 roků, kdy byl povýšen na město. 

 Přibyslav – za návštěvu určitě stojí hasičské muzeum na zámku. 

 Havlíčkův Brod (do roku 1945 Německý Brod). V nedaleké Borové, tedy Havlíčkově 

Borové se narodil r. 1821 básník, novinář a politik Karel Havlíček Borovský, studoval 

a (nějaký čas) žil v Německém Brodě. Za návštěvu určitě stojí věž kostela, odkud je krásný 

pohled na náměstí, na město i okolí. Věž má dvojí hodinový ciferník (jeden klasický 

rozdělený na 12 dílů – hodin a druhý na 24 dílů). 

 Humpolec – zajímavé muzeum Hliníkárium, na náměstí je pomník Hliníka (film 

Marečku, podejte mi pero!). 

 Pelhřimov – muzeum rekordů a kuriozit (agentura Dobrý den Pelhřimov). M. j. rodiště 

rodiny Lipských – všeobecně známí režisér Oldřich a herec Lubomír. 

 Hrad Kámen – zde najdou turisté muzeum motocyklů. 

 Obrataň – upozorním na úzkokolejku z r. 1906 (Obrataň – Jindřichův Hradec) 46 km 

dlouhá. 

 Chýnov – jeskyně. Také rodiště Františka Bílka (r. 1872), známý především jako 

sochař (věnoval se i jiným výtvarným disciplinám). 

 Soběslav – město 7000 obyvatel, protéká řeka Lužnice. Krásné náměstí. 

 Nedvědice – podobně jako některé okolí obce (Vlastiboř, Komárov, Záluží, Debrník) – 

stavby selského baroka. Sama N. asi 100 obyvatel, pěkně udržované některé staré domy. 

A včerejší žehnání zvonům? Průvod vesnicí za koňským povozem s vystavenými zvony. 

Hudba, asi 400 lidí – místní, chalupáři, rodáci, z okolí. Mše v kostele, instalace zvonů (sv. 

Mikuláš a sv. Václav). Podobná sláva – žehnání novým zvonům v r. 1929. V r. 1942 byly tyto 

dva odstraněny. Tedy po 75 letech zněly v Nedvědicích u Soběslavi tři kostelní zvony.  

 


