
Prezentace spolku

Varhany pro Královo Pole



Výběr z naší činnosti

2016
24. 10. benefiční koncert VOX IUVENALIS
22. 6. spolupráce na organizaci Brněnského varhanního festivalu
10. 6. organizace Noci kostelů v našem kostele
10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě
10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa Brevis Jiřího Pavlici

2015
13. 12. benefiční odpoledne Kateřiny Kraftové a jejích přátel
24. 11. benefiční koncert, uvedeny vybrané části Händelova cyklu Mesiáš
10. 11. varhanní benefiční koncert Labyrint světa a ráj srdce
22. 6. spolupráce na organizaci Brněnského varhanního festivalu
29. 5. organizace Noci kostelů v našem kostele
17. 5. benefice v rámci absolventského odpoledne Lenky Kovářové
25. 4. odpolední zastavení Hudba nás spojuje, sbor z Velké Lhoty a sbor z Rakouska

4. 2. benefiční koncert rodiny Špačkových v brněnském Besedním domě
24. 2. jsme hosty Brněnské televize v pořadu Vlna z Brna
11. 1. benefiční koncert sborů Gloria Brunensis a Boni Discipuli

2014
18. 11. benefiční koncert královopolského chrámového sboru s Gloria Brunensis
23. 5. organizace Noci kostelů v našem kostele
27. 4. čtyřstránková příloha o spolku v Katolickém týdeníku
12. 1. benefiční koncert s Tišnovským komorním orchestrem a sborem K-dur

2013
21. 12. benefiční podvečer skupiny SlovaCzech
19. 11. smlouva o spolupráci s naší farností schválena Biskupstvím brněnským
15. 11. benefiční koncert komorní duchovní hudby
29. 10. uzavřena písemná smlouva s naší farností o vzájemné spolupráci
24. 5. organizace Noci kostelů v našem kostele
23. 4. benefiční koncert duchovní hudby

2012
30. 8. stvrzena první dotace ve výši 20 tisíc od ÚMČ Brno-Královo Pole

1. 6. článek o nás v Královopolských listech
30. 5. stali jsme se členy Asociace nestátních neziskových organizací JMK
24. 4. první benefiční koncert duchovní hudby
19. 4. o nás vysílá rádio Proglas hodinový pořad v cyklu Pod slunečníkem

2011
4. 8. registrace MVČR jako občanské sdružení



Varhany pro Královo Pole

Kdo jsme a co je naším cílem?
Jsme spolek, jehož cílem 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.

Jaké máme odborné garance?
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.

Proč nové varhany?
Současné pneumatické varhany jsou ve špatném stavu zvukovém 
i technickém. V kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli je soustředěno 
velké množství hudebně-kulturních činností. Varhany jsou při těchto aktivitách 
využívány téměř vždy. Poptávka po nových varhanách je přirozeným vyústěním
dlouholetých diskuzí, odborných posudků a konkrétních pokusů o opravu 
nevyhovujícího nástroje. Jaký je současný stav varhan se podrobněji dočtete 
dále.

Jaké budou nové varhany a jejich využití?
Již nyní jsou varhany vedle použití při mších využívány i pro koncertní 
vystoupení. V kostele jsou běžně realizovány varhanní koncerty a hudební 
vystoupení s doprovodem varhan. Z tohoto důvodu byly pro náš kostel 
doporučeny moderní třímanuálové varhany s mechanickou trakturou 
koncipované i pro koncertní využití. Po zrealizování výstavby nových varhan 
máme přislíbeno i pravidelné konání prestižních varhanních koncertů. Detailní 
popis dispozice nových varhan a jejich využití naleznete v následujícím textu.

Kolik to bude stát a kdy varhany budou?
První poptávku jsme učinili v letech 2012 a 2013, kdy jsme oslovili celkem 5 
varhanářských firem. V roce 2016 jsme nabídky aktualizovali a průměrná cena 
se pohybuje kolem 15 mil. Kč. Tuto částku se snažíme získat především 
z příspěvků od dobrodinců ve farnosti i mimo ni a z darů od podnikatelů. 
Ucházíme se též o různé veřejnoprávní dotace a usilujeme o zařazení do 
vhodných programů různých poskytovatelů účelových grantů.  Finanční 
prostředky na úhradu pořizovací ceny nového nástroje bychom rádi shromáždili
tak, aby stavba mohla začít do pěti let. Vlastní stavba nových varhan by měla 
být skončena do tří let od zahájení. Detailní harmonogram plánované činnosti 
je k nalezení v následující kapitole.



O spolku

Představení spolku
Spolek vznikl za účelem pořízení nového varhanního nástroje do 
římskokatolického kostela Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli. Členové 
spolku se rekrutují z řad varhaníků a zpěváků chrámového sboru. Základním 
předpokladem členství je nadšení pro varhanní hudbu a ochota obětovat 
projektu svůj čas bez nároku na mzdu. Nové varhany budou svými technickými
parametry vhodné i pro koncertní prezentaci hudby. Po zprovoznění varhan 
bude spolek podporovat veřejnou varhanní koncertní činnost 
v římskokatolickém kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli.

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 v souladu se stanovami 
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, ekonom, varhanice, členka chrámového sboru
● RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., vědecký pracovník, člen chrámového sboru

Předsedou spolku byl zvolen Ing. Jan Hanáček.

Ing. Julie Kamanová byla jmenována hospodářem spolku.

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

Harmonogram plánované činnosti
Koncem roku 2011 započala první propagační akce formou letáků. 
V dalším roce jsme prostřednictvím členů spolku začali oslovovat potenciální
dárce – soukromé firmy i podnikatele, dárce z řad farníků a příznivců hudby, 
město Brno, městskou část Brno-Královo Pole, Ministerstvo kultury ČR a další 
poskytovatele dotací. Dle aktuálních nabídek je potřebná částka cca 
15 milionů korun. Po získání alespoň poloviční částky přistoupíme 
k výběrovému řízení na realizaci varhan. Výběr dodavatele provede odborná 
komise pod vedením diecézního organologa Mag. Art. Ondřeje Múčky. Doba 
trvání vlastní stavby varhan se pohybuje v rozmezí 1 roku až 3 let, tuto dobu 
využijeme k výběru zbývajících finančních prostředků.



O varhanách

Současný stav
Současné pneumatické varhany pochází z roku 1950. Bohužel vznikaly v těžké 
době, a tak na jejich stavbu byly přes veškeré snahy realizačního týmu použity 
nekvalitní materiály odpovídající tehdejším možnostem. Některé rejstříkové řady 
byly tehdy použity ze starých varhan a některé dokonce nebyly podle navržené 
dispozice instalovány vůbec. Pro dokreslení situace uveďme, že celý hrací stůl 
musel být po čtyřiceti letech kompletně vyměněn. Odborné posudky dispozice 
z hlediska akustiky shledávají základní problém v tom, že varhanní skříň je příliš 
hluboká a není uzavřená (v zadní části varhan je zvuk pohlcován stěnou). Z tohoto 
důvodu se zvuk z varhan špatně šíří a z celkového akustického dojmu se tak 
vytrácí ostrost a jas. Celkové hodnocení aktuální situace konstatuje, že varhany 
jsou ve špatném stavu zvukovém i technickém. Například v červnu 2009, kdy 
jsme v našem kostele pořizovali nahrávku díla Missa brevis od Jiřího Pavlici pro 
společné CD našeho sboru a Tišnovského komorního orchestru, musely být pro 
nahrávku použity digitální přenosné varhany, protože stávající varhany na kůru byly 
kvalitou zvuku a technickým stavem pro tento účel již zcela nevyhovující.

Dispozice nových varhan
Cílem realizace jsou kvalitní moderní třímanuálové varhany s mechanickou 
trakturou. Předpokládaný počet rejstříků je 30 až 40. Kromě doprovodu liturgie 
budou mít varhany i koncertní využití, proto bude při návrhu dispozice a menzury 
kladen důraz na co největší barevnost a rozmanitost rejstříků. Varhany by měly 
umožňovat interpretaci co nejširšího spektra varhanní literatury. Na návrhu 
koncepce varhan se podílel a činnost sdružení odborně dozoruje Mag. Art. Ondřej 
Múčka, organolog brněnské diecéze.

Využití varhan
V naší farnosti je velmi aktivní hudební život. V centru tohoto dění stojí chrámový 
sbor s dlouholetou tradicí (od roku 1992 pod vedením Jana Hanáčka). Kvalitou 
prováděných skladeb se sbor řadí mezi nejlepší chrámové sbory v Brně. Soubor 
vystupuje koncertně a zpívá vždy alespoň 10krát v roce při bohoslužbách. 
Varhany jsou využívány téměř vždy jako doprovodný nástroj (často i ve spojení 
s orchestrem). 

V kostele je soustředěno zhruba 5 stálých varhaníků, kteří mají buď přímo hudební 
vzdělání nebo jsou v oboru hry na varhany vzděláni soukromě. Jejich činnost se 
soustřeďuje na doprovázení zpěvu při mších a církevních obřadech obecně. Při 
vystoupeních sboru pak na varhanách hostují přední brněnští varhaníci. 

Varhany v Králově Poli budou mít i koncertní využití. Již nyní spolupracujeme 
s hudebními uměleckými školami (konzervatoří, ZUŠ Jaroslava Kvapila, JAMU) a 
v našem kostele jsou pravidelně pořádány varhanní večery a absolutoria. 

V Brně jsou jen troje varhany vhodné pro koncertní využití. Nové varhany tak 
například umožní rozšíření Brněnského varhanního festivalu, který je soustředěn 
převážně na chrámové koncertní varhany u sv. Augustina v Brně. S organizátory 
festivalu máme již nyní domluvenou spolupráci. Stavbu nových varhan vítají a 
podporují.



Podporují nás
P. Josef Jahoda, farář při kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli:
Spovděkemjsemvždypřijímalnezištnénasazenífarníchhudebníkůazpěváků
ajejichpéčiohudebněliturgickoustránkubohoslužebnéhoživotafarnosti.
Uvítaljsemijejichsnahuořešeníneutěšenéhostavunašichvarhan,kterápo
konzultacíchsdiecéznímorganologemvedlaažkzáměrupostavitvnašem
kostelevarhanynovéakzaloženíobčanskéhosdruženíVarhanyproKrálovo
Pole.Doufám,žesejimbudedařit,aujišťujijesvoupodporou.

Mag. Art. Ondřej Múčka, diecézní organolog: 
Svelkouradostíjsemsepoodbornéstránceujalpřipravovanéhoprojektu
novýchvarhanproKrálovoPole.Jetomujižhezkýchpárdesíteklet,cose
vBrnětaktostavělonaposledy,atodokostelasv.AugustinavMasarykově
čtvrti.Dásetedyříci,žeužjenačase,abytuvzniklydalšíliturgickéakoncertní
varhany,kterébudoumocisplnitnejvyššípožadavkynaněkladenévsoučasné
době.Vědoměsechcemeorientovatnastylověvyhraněnýnástroje,tedynikoliv
najakéhosi„univerzálníhovojáka“napoliliturgickéakoncertnívarhanníhudby.
Atoje,myslímsi,jednazvelkýchdevíztohotoprojektu.Pevněvěřím,žese
námjivKrálověPolivbrzkupodaříproměnitzesmělýchsnůaplánůdoreality.

MgA. Hana Bartošová, varhanice a dramaturgyně Brněnského 
varhanního festivalu:
VelmimězaujalprojektvýstavbynovýchvarhanvkosteleNejsvětějšíTrojice
vKrálověPoli.Nástroj,kterýsplňujepožadavkykvalitníhodoprovodu
liturgickýchobřadůapřitomkoncertníchvarhan,musímevBrněskutečně
velmihledat.Jakokoncertnívarhaniceapředevšímjakoorganizátorka
Brněnskéhovarhanníhofestivaluvítámtedykaždoumožnostrozšíření
oblíbenýchvarhanníchkoncertůdodalšíchkrásnýchaakustickyvhodných
prostor.Apokudsepodařízrealizovatplánynavýstavbunástrojeskutečně
nejvyššíkvalityodšpičkovézahraničnívarhanářskéfirmy,pakminezbývánic
jiného,nežsetěšit,žesibudumítmožnostzahrátnadalšínástrojodpovídající
uměleckýmpožadavkůmdnešnídobyauskutečnitzdeiněkterýzkoncertů
Brněnskéhovarhanníhofestivalu.

MgA. Zdeněk Pololáník, varhaník a skladatel: 
VáženýpaneIng.Hanáčku,jelikožjsoumiznámévšechnyaktivitynakůru
kostelaNejsv.TrojicevKrálověPoli,rádsestavímzauskutečněnízáměrus
varhanami,hlavnímuazákladnímunástrojihudebníhodění.Bylobyvelkou
škodou,kdybykvůlišpatnémustavutohotonástroje,vekterémbyvarhany
setrvaly,došlokestagnacivprovozovánítolikakvalitníchskladebročně,jako
tomubylodoposud.Všem,kdomajívliv,abytentonástrojdostalvše,co
potřebujekekrásnémuzvukuamodernímuvybaveníkradostiinterpretůi
posluchačůvzkazuji,ženepochybujiojejichprozíravostiaposkytnutí
potřebnýchprostředků.Prosímopostupnéinformaceahlavněbrzké
uskutečněníVašehozáměru.
Těšímsenaoznámeníbrzkéhokolaudačníhokoncertunaobnovených
varhanáchasrdečněVászdravím!



Jak přispět?

Náš účet
Finanční dary shromažďujeme na účtu

249610162/0300

vedeném u Poštovní spořitelny, která je součástí
Československé obchodní banky, a. s. 
Pobočky této banky najdete skoro na každé poště.
Pro mezinárodní platby použijte číslo ve formátu
IBAN CZ23 0300 0000 0002 4961 0162.
BIC (SWIFT) kód banky je CEKOCZPP.

Daně
O dary věnované sdružení si můžete snížit svůj daňový základ. Je však potřeba 
si vyžádat potvrzení o převzetí daru nebo v případě většího finančního obnosu 
uzavřít darovací smlouvu.

Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 
1 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínkou je, aby za rok darovali vsoučtu aspoň 1000 Kč. V daňovém přiznání
uplatní odečet maximálně do výše 10 % základu daně.

Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 
odst. 8 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínkou je, aby za rok darovali vsoučtu aspoň 2000 Kč. 
V daňovém přiznání uplatní odečet maximálně do výše 5 % základu daně.

Při darování částky vyšší než 5000 Kč doporučujeme uzavřít písemnou darovací
smlouvu.

Potvrzení o daru vydá a případné dotazy zodpoví Ing. Julie Kamanová, 
j.kamanova@centrum.cz, tel. 732 489 358.

Vzor darovací smlouvy ke stažení
http://www.varhanyprokrpole.cz/cz/jak-prispet/soubory/vzor-darovaci-smlouvy-25.doc

Nepeněžité příspěvky
Peníze nejsou vše, podporu nám můžete vyjádřit i jinak. Například dobrým 
slovem ve svém okolí, širší propagací, modlitbou nebo jiným dobrým nápadem,
který nám zašlete na info@varhanyprokrpole.cz.



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: Era, obchodní značka Československé obchodní banky, 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

Odkazy
http://farnost-krpole.cz/ 
   – oficiální stránky římskokatolické farnosti Brno-Královo Pole

http://farnost-krpole.cz/sbor/ 
   – Chrámový sbor při kostele Nejsvětější Trojice

http://soletsedes.sweb.cz/ondra.htm 
   – odborný profil Mag. Art. Ondřeje Múčky
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