
Výroční zpráva za rok 2018

Varhany pro Královo Pole, z. s.



Cíl spolku
Cílem našeho spolku je postavit nové varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli.
Členové spolku jsou varhaníci a zpěváci chrámového sboru s nadšením pro varhanní hudbu a
ochotou obětovat projektu svůj čas bez nároku na mzdu.
Veškeré kroky provádíme se souhlasem a podporou duchovního správce a ekonomické farní rady.
Odborná část  projektu  je  koordinována  diecézním organologem Mag.  Art.  Ondřejem Múčkou.
Podporu nám vyjádřily i další osobnosti brněnské kultury.

Základní údaje
Spolek „Varhany pro Královo Pole“ byl jako původní občanské sdružení registrován Ministerstvem
vnitra ČR 4. srpna 2011 pod identifikačním číslem 22879293.

Členskou schůzí spolku „Varhany pro Královo Pole“ byl zvolen výbor ve složení:
 Ing. Jan Hanáček, spolumajitel firmy, ředitel kůru, dirigent chrámového sboru, varhaník
 Ing. Stanislav Buchta, technik, člen chrámového sboru
 JUDr. Pavel Čupr, advokát, člen chrámového sboru
 Ing. Julie Kamanová, ekonomka, varhanice, členka chrámového sboru
 RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., vědecký pracovník, člen chrámového sboru

Dnem 1. ledna  2014 nabyl  účinnosti  zákon  č.  89/2012 Sb.  občanského  zákoníku a  občanské
sdružení Varhany pro Královo Pole se tak stalo spolkem. 

Kontakt
Varhany pro Královo Pole, z. s.

se sídlem Loosova 741/23, Brno 638 00

IČ: 22879293

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu L, ve vložce č. 15877

registrovaný u Ministerstva vnitra ČR dne 4. 8. 2011, č. j. vs/1-1/85 355/11-R

statutární orgán: Ing. Jan Hanáček, předseda

bankovní spojení: Poštovní spořitelna, obchodní značka ČSOB, a. s.

číslo účtu: 249610162/0300

telefon: +420 603 893 162

e-mail: info@varhanyprokrpole.cz

ID datové schránky: 23cxf2u

web: http://www.varhanyprokrpole.cz/

facebook: http://www.facebook.com/varhanyprokrpole



Činnost spolku v roce 2018
Koncert 7. 1. 2018
Jako každý rok jsme na konci vánoční doby připravili tradiční Vánoční koncert, na kterém vystoupil
Královopolský chrámový sbor,  Královopolský komorní orchestr a jako host národopisný soubor
Brněnský Valášek. Zazněly pastorely F. X. Brixiho, T. N. Koutníka a pásmo koled K. Steckera. Ve
druhé  části  koncertu  předvedly  děti  z  Brněnského  Valášku  vánoční  písně  a  koledy  v  duchu
lidových tradic. Bylo vybíráno dobrovolné vstupné jako příspěvek na pořízení nových varhan.
Výtěžek koncertu činil 20 140 Kč.

Mše za dárce 14. 1. 2018
V neděli  14. ledna v 9:30 byla v kostele Nejsvětější  Trojice sloužena mše za všechny dárce na
nové varhany a za zdárný průběh příprav na jejich stavbu.

Ensemble Versus 21. 1. 2018
V neděli 21. ledna v 19:30 vystoupil v královopolském kostele komorní sbor pro duchovní hudbu
Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase. Soubor provedl pásmo skladeb M. Praetoria,
J. Despreze, A. Pärta, F. Poulenca a dalších autorů s názvem „Zpívané rozjímání o Zjevení  a
Panně Marii ve skladbách 16. a 20. století“. Při vystoupení si všichni mohli vychutnat meditační
atmosféru duchovní hudby napříč staletími.
Posluchači  přispěli  formou  dobrovolného  vstupného  do  sbírkové  pokladničky.  Děkujeme
účinkujícím za krásný koncert a za podporu našeho projektu.



Pocta Arne Linkovi – koncert 27. 2. 2018
Klub moravských skladatelů uspořádal v úterý 27. února v sále brněnské konzervatoře koncertní
Poctu Arne Linkovi k jeho nedožitým 80. narozeninám. Kromě jiných účinkujících zde vystoupil i
Královopolský  chrámový  sbor  společně  se  sborem  Gloria  Brunensis.  Pod  vedením  Natalie
Chirilenco zazpívaly oba sbory Linkovy Hanácké písně. 
Na koncertě byly k dipozici materiály spolku Varhany pro Královo Pole. Bylo vybíráno dobrovolné
vstupné, organizátoři z něj věnovali našemu spolku částku 3 000 Kč. 

Sbírka na nové varhany 11. 3. 2018
Na čtvrtou neděli  postní  se při  všech mších v královopolském kostele konala sbírka na nové
varhany. Na mši v 9:30 zazpíval chrámový sbor, s doprovodem orchestru provedl skladby J. D.
Zelenky, J. S. Bacha a W. A. Mozarta s postní tematikou.
Sbírka činila 35 700 Kč.

Nově platba kartou
Od 15. března 2018 jsme zavedli platby kartou na dárcovském portálu Daruj správně. Stačí pár
kliknutí  a  můžete  poslat  peníze,  nastavit  pravidelné  platby,  nebo  si  nechat  automaticky
vygenerovat potvrzení o daru.



Noc kostelů 25. 5. 2018
Poslední pátek v květnu proběhla známá akce pro veřejnost Noc kostelů. V našem kostele se
podílíme  na  její  organizaci.  Mezi  19:15  a  23:00  jsme  otevřeli  kůr,  kde  si  návštěvníci  mohli
prohlédnout stávající varhany zblízka. Připravili jsme komentáře k vytváření tónů u varhan, ukázky
hry, informace o spolku a vizualizace nových varhan. V hlavní lodi kostela byl po celou dobu stolek
s našimi  propagačními materiály,  fotkami z benefičních koncertů i  s nabídkami varhanářských
firem.  Jedním  z  vrcholů  večera  bylo  vystoupení  chrámového  sboru  od  21:00  do  21:30.
Královopolský chrámový sbor dlouhodobě podporuje stavbu nových varhan. 

Sbírka na nové varhany 27. 5. 2018
Na poutní slavnost Nejsvětější Trojice proběhla při všech mších v Králově Poli sbírka na nové
varhany. Na mši v 9:30 zazpíval chrámový sbor skladby V. J. Kopřivy, E. Schumery, A. Vivaldiho a
J. S. Bacha.
Sbírka činila 32 600 Kč.

Brněnský varhanní festival 2018
Ve dnech 30.  května až 7.  července proběhl  38.  ročník Brněnského varhanního festivalu.  Již
potřetí jsme se stali partnery této prestižní hudební přehlídky. Díky tomu byly naše propagační
materiály   k dispozici  na všech koncertech festivalu.  Na koncertě Klause Kuchlinga ve středu
20. června jsme měli možnost krátce představit náš spolek.



Dotace z ÚMČ Brno-Královo Pole 2018
V červnu 2018  jsme získali  dotaci  30 000  Kč  od  Úřadu  městské části  Brno-Královo  Pole  na
pořádaní benefičních koncertů duchovní hudby v kalendářním roce 2018.
Děkujeme.

Erbovní slavnosti 2018
V sobotu 15. září  jsme se zúčastnili Erbovních slavností Králova Pole. V 9:30 a 10:30 jsme nabídli
veřejnosti komentované prohlídky kůru v našem kostele včetně ukázek hry na varhany. Přímo na
Slovanském náměstí jsme měli po celý den stánek s informacemi, atrakcemi pro děti i s prodejem
sladkých varhanních píšťal.  V našem stanu jsme informovali  o činnosti  spolku,  zájemci si  zde
mohli  vyplnit  zábavné  kvízy,  poskládat  puzzle,  nebo  se  dozvědět  něco  nového  o  varhanách
z vystavených fotografií. Hned vedle si mohli vyzkoušet hru na boomwhakery - sadu naladěných
barevných "trubek".  Této aktivity  se nadšeně účastnili  děti  i  dospělí,  jednotlivci  i  skupiny.  Pod
vedením  zkušené  lektorky  se  tu  každý  mohl  stát  muzikantem.  Na  trávníku  za  stánkem  byly
umístěny atrakce pro děti - slalom mezi varhanními píšťalami a hra na obří klaviaturu celým tělem
(na varhany se hraje také nohama, u nás děti hrály i hlavou).
Odpoledne  jsme  dostali  prostor  ke  krátké  prezentaci  na  pódiu,  kterou  jsme  doprovodili  hrou
známých melodií na píšťaly vypůjčené ze současných varhan.

Sbírka na nové varhany 14. 10. 2018
Na výročí posvěcení kostela proběhla při všech mších v kostele Nejsvětější Trojice sbírka na nové
varhany. Na mši v 9:30 zazpíval chrámový sbor skladby V. J. Kopřivy, E. Schumery, A. Vivaldiho a
J. S. Bacha a L. Molfina.
Sbírka činila 35 400 Kč.

Koncert 13. 11. 2018
Výjimečným  hudebním  zážitkem  byl  podzimní  Benefiční  koncert  duchovní  hudby.  Kromě
Královopolského chrámového sboru zde účinkoval  ženský sbor Gloria Brunensis pod vedením
Natalie  Chirilenco  a  Barokní  komorní  orchestr.  Zazněly  sborové  skladby  A.  Vivaldiho,  W.  A.
Mozarta,  J.  V.  Kopřivy,  D.  Bortňanského  a  dalších  autorů.  Všechna tři  uskupení  se sešla  při
společném provedení Bachovy kantáty Ihr Tore zu Zion. Sóla zazpívaly Martina Macko a Alžběta
Symerská, varhanního doprovodu se zhostil Martin Jakubíček. Precizní provedení kantáty podpořil
doprovod hráčů Barokního komorního orchestru.
Výtěžek koncertu na dobrovolném vstupném činil 20 025 Kč. 



Sbírka na nové varhany 25. 11. 2018
Na  Slavnost  Ježíše  Krista  Krále  proběhla  při  všech  mších  v našem  kostele  sbírka  na  nové
varhany. Při mši v 9:30 tradičně zazpíval chrámový sbor s doprovodem orchestru. Zazněly skladby
V. K. H. Rovenskéko, C. Saint Saense, J. S. Bacha a J. Kunce.
Sbírka činila 32 100 Kč.

Koncert ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 18. 12. 2018
Těsně před Vánocemi se v kostele Nejsvětější Trojice konal benefičním koncert ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové ve prospěch nových varhan. Na závěr koncertu předala ředitelka školy Jana Sapáková
zástupcům našeho spolku výtěžek ze vstupného ve výši 30 076 Kč. Peníze byly vloženy na účet
veřejné sbírky.
Děkujeme za podporu.

Poděkování dárcům 2018
Půlnoční  mše  24. prosince 2018 v Králově  Poli  byla  obětována  za  dárce  na  nové  varhany  a
zdárný průběh veškerých příprav na jejich stavbu.
Při mši zazpíval chrámový sbor s doprovodem orchestru.

Sbírka na nové varhany 25. 12. 2018
Na první  svátek vánoční   proběhla  při  všech mších v královopolském kostele  sbírka na nové
varhany. Při mši v 9:30 zazpíval chrámový sbor s doprovodem orchestru.
Sbírka činila 43 787 Kč.

Všem dárcům děkujeme.



Plán činnosti spolku v roce 2019
V roce 2019 jsou naplánovány tři  benefiční koncerty v kostele v Králově Poli.  Ve farnosti bude
uspořádáno celkem šest nedělních sbírek na nové varhany. Budeme i nadále oslovovat dárce
z řad fyzických i právnických osob. Spolek se bude prezentovat na Noci kostelů 2019. Také v roce
2019 bude spolek partnerem Brněnského varhanního festivalu.  Budeme se účastnit  Erbovních
slavností  Králova  Pole  2019.  Veřejnosti  nabídneme  bohatý  program  a  prezentaci  spolku.
V jednání je dědictví po paní Františce Šikové, která se rozhodla odkázat část svých finančních
prostředků našemu spolku. V roce 2019 provedeme aktualizaci  nabídek varhanářských firem a
vybereme firmu na stavbu nových varhan. Podáme žádost o dotaci z rozpočtu Městské části Brno-
Královo  Pole.  V roce  2019  bychom  také  chtěli  získat  dotace  od  Statutárního  města  Brna  a
Jihomoravského kraje.

Finanční zpráva
Celkové příjmy spolku Varhany pro Královo Pole za rok 2018 činily 859 358 Kč. Struktura příjmu je
přehledně rozepsána v následující tabulce. Dotace poskytlo statutární město Brno a městská část
Brno-Královo  Pole.  Největšími  donátory  z  řad právnických  osob  byla  již  tradičně  trojice  firem
TPL s.r.o., PRESSTON spol.s r.o. a Jaroslav Cankař a syn ATMOS. V kategorii fyzických osob
jsou započítány osobní dary, dobrovolné vstupné z koncertů, sbírky ve farnosti,  DMS a příjmy
z dobrovolného  vstupného  na  naše  koncerty.  Výdaje  tvoří  z  převážné  části  náklady  spojené
s pořádáním koncertů.

Dotace 90 000 Kč

Dary právnických osob 373 000 Kč

Dary fyzických osob 396 358 Kč

Výdaje 42 569 Kč

Celkem za rok 2018 816 789 Kč

Do konce roku 2018 se podařilo nashromáždit celkem asi 4,7 milionu korun na nové varhany.

Poděkování
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům, i
celé  farnosti  u  kostela  Nejsvětější  Trojice  Brno-Královo  Pole.  Zvláštní  poděkovaní  směřujeme
našim pravidelným významným dárcům z řad právnických osob, kterými jsou Jaroslav Cankař a
syn ATMOS, PRESSTON spol.s r.o. a TPL s.r.o. Děkujeme za podporu statutárnímu městu Brnu,
městské  části  Brno-Královo  Pole  a  ZUŠ  Vítězslavy  Kaprálové.  Velký  dík  patří  členům
Královopolského  chrámového  sboru  a  orchestru  za  provedení  všech  benefičních  koncertů  na
vysoké umělecké úrovni. Děkujeme i všem ostatním dárcům, kteří přispěli  finančním darem na
účet spolku, do sbírek ve farnosti a do veřejné sbírky prostřednictvím dobrovolného vstupného na
našich benefičních koncertech a dárcovských SMS, ale i Vám všem, kteří jste na nás myslíte ve
svých modlitbách a povzbuzujete nás v tomto díle.
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