
 
 

 

 
 

PO STOPÁCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SOKOLA  
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Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice 
 Tovačovského sady 80, 676 02  Moravské Budějovice 

Župa plk. Švece 
 
 
 
 

Cvičitelky:   
Yvona Švaříčková 
Šárka Stehlíková 
 
 
Členky družstva: 
Veronika Žáková – 16 let 
Nikola Kašpárková – 15 let 
Kristýna Bartošová – 14 let 
Barbora Bartošová – 8 let 
Adéla Spoustová – 11 let 
Gabriela Hanáková – 12 let 
Valérie Hanáková – 8 let 
Karolína Krejčí – 10 let 
Viktorie Krejčí – 7 let 
Alena Kovářová – 11 let 
Eva Horáková – 13 let 
Monika Simandlová – 12 let 
Vendula Inderková – 13 let  



 
 
 
 
 
 

 
 
Ulice v Moravských Budějovicích pojmenované po sokolských osobnostech 

  



Jan Funtíček 
 
Jan Funtíček – spisovatel, učitel a školní inspektor - byl jednou z významných osobností 
v kulturním životě Moravských Budějovic. Narodil se 16. 7. 1856 v  Pustiměři u Vyškova, do 
Mor. Budějovic přišel v únoru 1891, o rok později se stal ředitelem dívčí měšťanské školy. Od 
roku 1897 působil jako okresní školní inspektor. V Mor. Budějovicích začal kromě učitelského 
oboru velmi aktivně pracovat v mnoha spolcích, jako byl Budivoj /čtenářsko-pěvecký 
ochotnický spolek/, Okrašlovací spolek, Sokol. Založil ženský pěvecký a vzdělávací spolek Eliška 
Krásnohorská.  

Svými články přispíval do pedagogických novin a časopisů. Napsal několik set článků. 

Pro Bartošovu Dialektologii sbíral národní písně, koledy, přísloví a lidovou slovesnost. Psal také 
pod pseudonymy J. F. Pustiměřský, J. F. Hanák, J. Jirka.  

Jako člen obecního výboru v Moravských Budějovicích usiloval o zřízení střední školy. 

Jan Funtíček zemřel 1. 3. 1931 a na podzim tohoto roku byla po něm pojmenována jedna 
z nejdelších moravskobudějovických ulic /zjistily jsme, že před tím nesla tato ulice název Na 
pile/. 

Funtíčkovu osobnost nám připomíná jednak jméno této ulice a jednak náhrobek na místním 
hřbitově. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hřbitov a Funtíčkova ul., Moravské Budějovice 

  



Jaroslav Palliardi 

 

Notář Jaroslav Palliardi působil v Moravských Budějovicích v letech 1898 – 1922 a proslavil 

se jako archeolog evropského formátu. 

Narodil se 10. února 1861 v Telči a zemřel 12. března 1922 v Moravských Budějovicích.  

Studoval na německém piaristickém gymnáziu v Kroměříži, rok na německé a tři roky na české 

univerzitě v Praze. Byl koncipientem v notářské kanceláři znojemského buditele Jana Vlka a 

krátce působil jako notář ve Vranově nad Dyjí. Odtud přišel v roce 1898 do Moravských 

Budějovic, kde si zřídil notářskou praxi. 

Když přišel Jaroslav Palliardi do Moravských Budějovic, žilo zde asi 3,5 tisíce obyvatel. 

Většina z nich se hlásila k české řeči, město mělo českou správu. 

Palliardi se téměř ihned zapojil do moravskobudějovického spolkového dění. Na podzim roku 

1899 spoluzaložil místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a stal se jeho prvním 

předsedou. O rok později byl zvolen místostarostou Sokola /1900/. 

Patřil k těm, kteří Sokol v Moravských Budějovicích zakládali. V naší sokolovně jsme mohli 

nahlížet do zápisů z jednání výboru Sokola, kterých se Palliardi účastnil. 

V tomtéž roce přijal i funkci místopředsedy nejstaršího českého a v této době nejváženějšího  

Čtenářsko-pěveckého ochotnického spolku Budivoj. 

Byl významný archeologem – v okresním hejtmanství shromáždil četné sbírky, publikoval 

vědecké práce z oblasti archeologie. 

Když J. Palliardi zemřel, byl mu vystrojen sokolský pohřeb – v kronice jsme si prohlížely 

dobové fotografie. 

Jaroslavu Palliardimu je letos věnována oslava 100. výročí vydání jeho stěžejní práce o 

periodizaci neolitu a eneolitu ve Střední Evropě. Při té příležitosti bude umístěna na budově 

bývalého hejtmanství na ul. Dobrovského pamětní deska. Město Moravské Budějovice vydá 

také pamětní medaile. 

Dosud připomíná tohoto významného buditele a osvíceného činovníka ulice Palliardiho 

v Moravských Budějovicích v sousedství domu, ve kterém bydlel /viz fotografie/. 

 



 

Palliardiho ulice, Moravské Budějovice  



František Šusta 

 

František Šusta patří k nejvýznamnějším osobnostem Moravských Budějovic spjatých se 
Sokolem. Byl u jeho založení a nejvíce se zasloužil o výstavbu sokolovny. Byl také váženým 
spolupracovníkem sokolské župy plukovníka Švece. 

F. Šusta se narodil 29. září 1868 v Lukově u Moravských Budějovic, vystudoval v Třebíči a pak 
byl stále zaměstnán v Městské spořitelně v Moravských Budějovicích. O sokolské dění se 
zajímal již jako třebíčský student. Ani jako voják nezapomínal, že je sokolem. Jako desátník 
cvičil na veřejném cvičení v Jevišovicích u Znojma. Bylo to za války a podle jeho vyprávění za 
to mohl být dopaden četníky – utekl jim však do lesa. Byl tedy nadšeným a houževnatým 
sokolem a zůstal jím celý život. 

Spolu s Janem Máchalem /starostou župy/ se F. Šusta většinu svého života staral o rozšíření a 
upevnění sokolské myšlenky na západní Moravě – Třebíč, Jihlava, Znojmo, Moravské 
Budějovice, Velké Meziříčí, Telč, to byla místa jejich sokolské činnosti. Pracovali jako skuteční 
bratří – Máchal vedl, radil, Šusta pomáhal a organizoval. V novinovém článku, který byl otištěn 
při příležitosti úmrtí Františka Šusty, je o jejich spolupráci napsáno: „Máchal zavolal, Šusta letěl 
všude tam, kam ho Máchal poslal, ať to bylo kamkoliv, v létě, v zimě, v dešti, v závějích.“ 

V Moravských Budějovicích zakládal Sokol a byl také jeho starostou. Když bylo potřeba, byl 
náčelníkem, jednatelem, pokladníkem, hospodářem. Sokolovna, jedna z největších vůbec, je 
jeho dílem. Byla postavena v letech 1927 – 1930. 

R. 1892 byla rozdělena Západomoravská župa na dva okrsky – severní a jižní. Náčelníkem 
jižního se stal br. Šusta. Později, po odchodu br. Máchala, nastoupil na jeho místo a zastával 
funkci župního náčelníka župy plk. Švece – mohl tak udržovat a chránit dědictví Máchalovo i 
Švecovo. 

 

 

 

 

Výborovna sokolovny Moravské Budějovice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatka před sokolovnou a hřbitov Moravské Budějovice  



MUDr. Jindřich Wagner 

 

Pamětní deska MUDr. Jindřicha Wagnera je na domě v Moravských Budějovicích, v Březinově 
ulici č.p. 888, kde měl ordinaci on i jeho žena, a kde také bydleli. 

Narodil se 3. 8. 1897 v Praze, vystudoval lékařství a stal se praktickým lékařem. Lékařskou praxi 
zahájil v našem městě. Byl výborným lékařem, zvláště porodníkem, a také jeho žena byla 
lékařkou, specialistkou na nemoci oční a ušní.  

Jindřich Wagner se živě zajímal o politické dění. Ve své knihovně měl všechnu dostupnou 
politickou literaturu. Byl ctitelem Dr. Karla Kramáře, ale byl tolerantní i k jiným politickým 
názorům. Velmi rád o politických otázkách diskutoval. 

Byl zapáleným sokolem. 

V květnu 1939 byl získán pro zdravotní službu v Obraně národa /1/.  

Kvůli této činnosti byl zatčen gestapem 24. 2. 1942. Byl vězněn v Brně, kde byl 16. 6. 1942 
popraven. 

Byl mu udělen Čs. válečný kříž 1939 in memoriam. 

Vysvětlivky: 

1/ Obrana národa byla všenárodní odbojová organizace, utvořená z iniciativy příslušníků 
československé armády. Jejím úkolem bylo v ilegalitě připravit a provést mobilizaci čs. branné moci a 
vojensky osvobodit okupované pohraničí a obnovit samostatnost Československa. V Čechách, na 
Moravě a v Praze mělo být vytvořeno po jedné armádě, v krajích divize, v politických okresech pluky, 
v soudních okresech prapory, ve městech roty a v menších obcích čety. Připraveny byly velitelské kádry, 
mužstvo mělo být doplněno mobilizací. 

 

Moravské Budějovice, Březinova ul. 888  



Odboj 1939 – 1945 – Sokolská oběť 

 

Na sokolovně v Moravských Budějovicích je pamětní deska věnovaná sokolům, kteří zemřeli 
v letech 1939 – 1945. 

 

JUDr. Emil Pentlička 

Narodil se v r. 1907 v rodině obchodníka v Moravských Budějovicích. Byl bystrý, snadno se učil. 
Proto studoval na zdejším reálném gymnáziu, kde v r. 1926 úspěšně maturoval. Pak odešel 
studovat vysokou školu a byl promován doktorem práv. Stal se soudcem. 

Byl menší postavy, pohyblivý, usměvavý, dobrého společenského chování. Měl celý život před 
sebou.  

Dne 1. září 1939 byl v akci A-1/1/ zatčen. Bylo mu 32 let.  

Jako první z židovských občanů Moravských Budějovic nastoupil cestu utrpení, ponížení, týrání 
a smrti. Prošel několika koncentračními tábory a 22. 5. 1940 zahynul v Sachsenhausen. 

 

Z rodiny Pentličků jsou na pamětní desce uvedeni ještě Jindřich Pentlička a Zikmund Pentlička. 
O nich se nám nepodařilo sehnat podrobnější informace. Pouze jsme se dozvěděli, že patřili 
do rodiny „pravověrných“ Čechů a sokolů.  

 

Rudolf Jurek 

Narodil se 1. 1. 1903 jako desáté dítě zedníka ve Slavičíně. Vyučil se sodovkářek a v roce 1930 
se přestěhoval do Moravských Budějovic. Zde si zařídil vlastní výrobnu limonád /v části Víska/.  

Již v roce 1939 byl zapojen jako velitel čety do odbojové organizace Obrana národa /2/. Rudolf 
Jurek byl 13. března 1941 zatčen gestapem. Byl vězněn v Brně a Breslau, kde byl odsouzen k 5 
letům vězení. V Briegu onemocněl v důsledku nedostatečné výživy a těžké práce tuberkulózou 
a byl odeslán do věznice pro nemocné na Mírově, kde 5. 11. 1943 zemřel. 

Po válce bylo jeho tělo 16. 4. 1948 exhumováno a 17. 4. 1948 za vojenských poct znovu 
uloženo do hrobu na hřbitově v našem městě. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem in 
memoriam. 

 

Augustin Pekař 

Narodil se 1. 7. 1895 v Brně v rodině textilního dělníka. Po studiích se stal středoškolským 
profesorem, učil na různých školách. Od roku 1936 byl ředitelem obchodní školy ve Znojmě. 
Po mnichovském diktátu, kdy začala evakuace obyvatel ze Znojemska, se mu podařilo přesídlit 
do moravskobudějovického gymnázia a převést sem také nejnutnější vybavení školy. 

V Obraně národa /2/ zastával funkci hospodáře okresu. Měl zajistit motorová vozidla a 
pohonné hmoty pro mobilizaci. Byl zatčen 3. 3. 1941, vězněn v Brně a Breslau, kde byl 
odsouzen ke 4 letům káznice ve Wohlau, později v Brieg. Zde musel těžce pracovat 
v koželužně. Byl zesláblý, někdy nesplnil stanovenou normu a byl trestán tím, že mu byla 



odebrána strava. Aby si obohatil jídelníček, oškrabával tuk z kůží. Zemřel na celkové vyčerpání 
a podvýživu 4. 5. 1944. 

Za zásluhy mu byl udělen Čs. válečný kříž in memoriam. 

 

František Vidomus 

Narodil se 13. 7. 1902 v dělnické rodině v Příboru. Vyučil se truhlářem, jeho mimořádné nadání 
ho však přivedlo na dráhu učitelskou. Do Moravských Budějovic se přestěhoval v roce 1933 a 
učil zde na dívčí měšťanské škole. Stal se cvičitelem v Sokole. 

V Obraně národa /2/ zastával funkci velitele úseku města. Zatčen byl 26. 3. 1941, vězněn v  Brně 
a Breslau. Byl odsouzen k 5 letům vězení. Pracoval ve věznicích Wohlau a Brieg. Jeho tělo 
nevydrželo podvýživu a těžkou práci, ohlásila se zrádná nemoc. Byl odeslán do věznice na 
Mírově, kde 20. 12. 1944 zemřel na úplné fyzické vyčerpání. 

Po válce bylo jeho tělo exhumováno a pohřbeno v Orlové. Za zásluhy mu byl udělen Čs. válečný 
kříž 1939 in memoriam. 

 

Bedřich Kracík 

Narodil se 8. 10. 1889 v Hostinném. Byl nejdříve obchodníkem v Polné, pak úředníkem První 
české vzájemné pojišťovny ve Znojmě. Po okupaci Znojma se přestěhoval do Moravských 
Budějovic a dále pracoval v pojišťovně /bydlel v č. p. 105/. Zapojil se do práce v Sokole, kde se 
osvědčil jako režisér ochotnického divadla. Za jeho působení byla sehrána dříve nevídaná řada 
divadelních her a objevena řada nových divadelních talentů. 

V 1. 2. 1942 se Bedřich Kracík odstěhoval do Prahy, kde byl na podzim zatčen a odsouzen 
zvláštním soudem na Pankráci v tajném soudním jednání 26. 1. 1943. Byl odsouzen k trestu 
smrti. Důvody odsouzení nebyly rodině oznámeny, ale manželka uvádí, že šlo asi o ukrývání 
nehlášených osob. Koncem ledna byl B. Kracík převezen do věznice v Drážďanech. V březnu 
byl proces obnoven a Kracík byl převezen zpět do Prahy. Rozsudek však změněn nebyl a 
Bedřich Kracík byl 9. 9. 1943 popraven. 

 

Rudolf Němec 

Narodil se 17. 4. 1902 v Chrlicích u Brna jako nejmladší z šesti dětí. Vystudoval v Brně a stal se 
profesorem zeměpisu a tělocviku. Studoval i francouzštinu a španělštinu. Byl skromný, ale 
houževnatý, k sobě i ostatním náročný. Byl výborný gymnasta a šermíř.  

V Moravských Budějovicích začal učit 1. září 1931a učil zde na gymnáziu až do 31. 8. 1933. Pak 
byl přemístěn na Slovensko a učil na reálném gymnáziu v Kežmaroku. 

Po mobilizaci v říjnu 1939 opustil Slovensko a byl znovu ustanoven profesorem gymnázia 
v Moravských Budějovicích. Bydlel nejdříve v domě č. 367 na Tyršově ulici, později v domě č. 
1003.  

Aktivně pracoval v Sokole. Jeho zásluhou byl vytvořen šermířský oddíl, který v té době 
dosahoval velmi dobrých výsledků. 

Byl zatčen 24. 2. 1942 a po čtyřměsíčním věznění v Kounicových kolejích byl 16. 6. 1942 
popraven. 



PhDr. Vladimír Veselý 

Narodil se 10. 1. 1914 v Litovli. V září 1938 přišel do profesorského sboru zdejšího gymnázia. 
Byl mladý, štíhlý, vysoký, vzdělaný a sympatický. Na gymnáziu učil převážně češtinu, ale i 
latinu. Studenty si získával nejen bohatými vědomostmi, ale i svou sportovní činností a 
uhlazeným společenským chováním a jednáním. Byl vynikajícím smečařem v odbíjené. 
Sokolské družstvo mužů, jehož byl členem, patřilo v tehdejší době k nejlepším. 

V Moravských Budějovicích se zapojil do protifašistického odboje tím, že ukryl převaděče přes 
protektorátní hranice do Polska, Bohuslava Kafku, a našel mu práci v restauraci Josefa Šrámka. 
Ukládal mu sledovat místní Němce a kolaboranty. 

Z Mor. Budějovice odešel 4. září 1941 do Turnova. Počátkem roku 1942 byl zatčen, převezen 
do Brna a stanným soudem odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 16. 6. 1942 v Brně. 

 

Rudolf Žák 

Narodil se 25. 3. 1888 v rodině třebíčského řemeslníka. Měl šest sourozenců. Obecnou školu 
a čtyři třídy gymnázia navštěvoval v Třebíči. Studium učitelského ústavu ukončil v Brně v roce 
1906. Prvním jeho učitelským 
působištěm byla dvojtřídka v Lukově 
nedaleko našeho města. V roce 1920 byl 
přemístěn na obecnou školu v Mor. 
Budějovicích v Dobrovského ulici. 
Odpoledne učil na škole pokračovací. 
Později působil několik let na škole na 
nám. Svobody. 

Jeho zálibou byla veřejná osvětová a 
kulturní činnost. Byl dlouhá léta 
jednatelem okresního osvětového 
sboru, členem správního výboru 
okrašlovacího spolku, členem 
budovatelského spolku městské 
plovárny. Dlouhá léta režíroval místní 
sokolskou divadelní scénu a podílel se 
na založení Horáckého divadla v Třebíči. 

Zapojil se do Obrany národa /2/. Zatčen 
byl gestapem 24. 2. 1942, vězněn 
v Kounicových kolejích v Brně, kde byl 
14. 6. 1942 popraven. 

Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 
1939 a jmenován ředitelem školy in 
memoriam. 

Moravské Budějovice, Janáčkova ulice č.p. 324 

 
 

 

 



Vysvětlivky: 

1/ Akce ALBRECHT-1 bylo krycí heslo pro rozsáhlou zastrašovací akci připravenou a provedenou 
gestapem. Heslo bylo vyhlášeno 1. září 1939 v den nacistické agrese proti Polsku. Zatýkání probíhalo 
podle předem připraveného seznamu potenciálních nepřátel říše, uvedených v kartotéce A-1. Tato 
kartotéka byla sestavována od června 1939 a byly v ní uvedeny nejdůležitější osoby, vlastenci, kulturní 
pracovníci, členové Sokola, komunisté, Židé. Celkem bylo v této akci postiženo na 2000 osob. 

2/ Obrana národa byla všenárodní odbojová organizace, utvořená z iniciativy příslušníků 
československé armády. Jejím úkolem bylo v ilegalitě připravit a provést mobilizaci čs. branné moci a 
vojensky osvobodit okupované pohraničí a obnovit samostatnost Československa. V Čechách, na 
Moravě a v Praze mělo být vytvořeno po jedné armádě, v krajích divize, v politických okresech pluky, 
v soudních okresech prapory, ve městech roty a v menších obcích čety. Připraveny byly velitelské kádry, 
mužstvo mělo být doplněno mobilizací. 

 

 

Sokolovna, Tovačovského sady 80, Moravské Budějovice 
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