
František Vlk  

Pan František Vlk, známý převážně jako kronikář města Moravské Budějovice 

a zdejší “písmák”, je zároveň vlastivědný pracovník, sběratel, organizátor a 

amatérský fotograf. Mezi jeho publikace můžeme zařadit například Staré pohlednice 

Moravských Budějovic či Moravskobudějovický uličník a mimo jiné publikoval v řadě 

periodik a odborných časopisů. Od roku 1992 do roku 2017 pracoval jako předseda 

Muzejního spolku v Moravských Budějovicích. Od roku 1996 do roku 2008 pak 

působil jako vedoucí Muzea řemesel v Moravských Budějovicích pobočky Muzea 

Vysočiny Třebíč.  

 

Narodil se v roce 1946 v Českých Křídlovicích (dnes obec Božice, okres 

Znojmo). Byl nejstarší ze tří dětí. V Českých Křídlovicích žil do svých jedenácti let, 

než byla jeho rodina režimem donucena přestěhovat se do Moravských Budějovic. 

Rodina měla odjakživa negativní postoj vůči režimu. Kvůli vlastnictví většího 

hospodářství byli nazváni kulaky. Otec pana Vlka patřil společně s tehdejším farářem 

Janem Nevrklou a Josefem Nedělou do roku 1948 k funkcionářům katolického 

tělovýchovného spolku Orel v Českých Křídlovicích. 

 

V roce 1962 se pan František Vlk vyučil v Moravských Budějovicích 

kamnářem. Později začal pan František Vlk studovat stavební průmyslovou školu v 

Prostějově, kde z důvodu vojny dokončil pouze jeden ročník. Vojenská správa mu 

odklad nedovolila. Pan Vlk byl ve svém životě povoláním kamnářem, na kterého V 

průběhu života vystudoval šest semestrů historie na Karlově Univerzitě. 

 

V březnu 1968 začali s manželkou stavět dům, a když v srpnu téhož roku 

přijela do Moravských Budějovic invazní vojska Sovětského svazu, bylo to pro 

všechny velké překvapení.  

 

 

V 80. letech dělal topiče v mlékárně. Když se koncem listopadu 1989 vraceli s 

rodinou z pražských manifestací, rozdávali po cestě  letáky informující o 

nadcházející generální stávce. V roce 1989 byl v  mlékárně  v čele stávky. 

 

Od začátku okupace až po pád režimu se pan Vlk nebál dát své názory 

najevo. Účastnil se manifestací, pomáhal roznášet protirežimní letáky a především si 

nenechal vzít to nejcennější, svou víru! 

 


