Zpráva o činnosti za prvním pololetí 2017
Kalendářní rok 2017 jsme zahájili lednovými
koncerty. V pátek 6. ledna to byl již tradiční
Vánoční benefiční koncert duchovní hudby, kde
zazněla Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby,
Koncert pro harfu a orchestr G. Ch. Wagenseila a
pastorely. Provedení v podání Chrámového sboru
kostela Nejsv. Trojice v Brně-Králově Poli, Tišnovského komorního orchestru, dechové sekce a
sólistů Elišky Vomáčkové, Marie Vrbové, Pavla
Drápala a Tomáše Krejčího řídili Jaroslav Kolesa a Jan Hanáček. V neděli 8. ledna proběhl Benefiční
koncert vánoční hudby Brněnského Valášku, který ve svém originálním podání předvedl valašské
lidové písně, koledy a pastorely. O činnosti spolku a úspěchu lednových koncertů informovaly lednové
a únorové Královopolské listy. V sobotu 20. května se uskutečnil zatím poslední benefiční koncert,
na kterém vystoupily sbory Patron a Gloria Cantate a sólistky Martina Macko a Alžběta Symerská
v doprovodu souboru Akvarteto a hostů. Pod vedením mladého dirigenta Ondřeje Kunovského umělci
provedli na vynikající úrovni díla D. Buxtehudeho a A. Vivaldiho. Posluchači ocenili skvělou souhru,
krásu a čistotu mladých hlasů a jistotu celého provedení. I letos jsme byli partnerem prestižního
Brněnského varhanního festivalu, jehož 37.
ročník proběhl ve dnech 1. června až 7. července.
Spoluorganizovali jsme i letošní Noc kostelů, která
proběhla v pátek 9. června. Po většinu času byl
otevřen kůr, kde si návštěvníci mohli prohlédnout
stávající varhany zblízka. Připravili jsme i komentáře k fungování varhan, ukázky hry na tento
nástroj, informace o spolku Varhany pro Královo
Pole a vizualizace návrhů nových varhan.
Novinky v DMS - od března je výhodnější DMS služba a to hned ve třech bodech. 1) Na pokrytí
nákladů provozovatelů jde z každé zprávy už jen jedna koruna. 2) Kromě základní DMS za 30 korun
lze posílat i 60korunové a 90korunové DMS. 3) Pro všechny tři sazby je i služba trvalého měsíčního
příspěvku. Konkrétně to znamená, že na číslo 87 777 můžete zasílat zprávy s textem DMS
VARHANY 30 nebo DMS VARHANY 60 nebo DMS VARHANY 90. Cena DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo
90 Kč. Každou zprávou nám věnujete 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. Pokud zašlete zprávu s textem DMS
TRV VARHANY 30 nebo DMS TRV VARHANY 60 nebo DMS TRV VARHANY 90, budete automaticky
přispívat dle zvolené částky každý měsíc do ukončení zprávou STOP VARHANY. Více informací
naleznete na stránkách www.darcovskasms.cz.
A konečně k tomu nejdůležitějšímu. Kolik se vybralo? Na vstupném z koncertů jsme vybrali cca 29
tisíc korun. Koncerty se konaly za podpory statutárního města Brna a městské části Brno-Královo
Pole. V dotacích jsme obdrželi 100 tisíc korun. Dary od fyzických osob za první pololetí roku 2017
v součtu činí 53 tisíce korun a od právnických osob to je 102 tisíce korun. Při dvou sbírkách v kostele
se vybralo 63 tisíc korun. Celkem tedy příjmy činily 346 tisíc korun.
K nejvýznamnějším počinům, které plánujeme v následujícím půlroce, patří naše účast na Erbovních
slavnostech Králova Pole a tradiční velký podzimní koncert sboru a orchestru.
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