Výroční zpráva za rok 2019
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 2019
Koncert 13. 1. 2019
Leden jsme zahájili tradičním Vánočním koncertem. Zazněly zde koledy, pastorely a vánoční
skladby G. F. Händela, F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. Saint-Saënse a dalších autorů.
Účinkoval Královopolský chrámový sbor, Královopolský komorní orchestr a jako host brněnský
dětský sbor Primavera.
Bylo vybíráno dobrovolné vstupné jako příspěvek na pořízení nových varhan. Koncert se konal za
podpory statutárního města Brna a MČ Brno-Královo Pole.
Výtěžek koncertu činil 21 243 Kč.

Sbírka na nové varhany 31. 3. 2019
V neděli 31. března se při všech mších v královopolském kostele konala sbírka na nové varhany.
Sbírka činila 30 100 Kč.

Noc kostelů 24. 5. 2019
Poslední pátek v květnu jsme otevřeli kostel Nejsvětější Trojice pro veřejnost v rámci Noci
kostelů. Od 20:00 do 22:00 byl zpřístupněn kůr, kde jsme připravili prohlídku varhan s ukázkou
hry a komentářem. U vchodu do kostela byl umístěn stolek s materiály o spolku, fotkami z
benefičních koncertů i s nabídkami varhanářských firem. Večer završilo vystoupení
Královopolského chrámového sboru od 20:30 do 21:00 hod. Chrámový sbor dlouhodobě
podporuje stavbu nových varhan.

Brněnský varhanní festival 2019
Ve dnech 29. května až 6. července proběhl 39. ročník Brněnského varhanního festivalu. Náš
spolek byl opět partnerem tohoto prestižního festivalu s mnohaletou tradicí.

Sbírka na nové varhany 16. 6. 2019
V neděli 31. března se při všech mších v královopolském kostele konala sbírka na nové varhany.
Sbírka činila 33 970 Kč.

Dotace z ÚMČ Brno-Královo Pole 2019
V červenci 2019 jsme získali dotaci 40 000 Kč od Úřadu městské části Brno-Královo Pole na
pořádaní benefičních koncertů v kalendářním roce 2019.
Děkujeme za podporu.

Benefiční hudební podvečer 18. 6. 2019
V úterý 18. června jsme v našem kostele přivítali Tišnovský komorní orchestr. V rámci
hudebního podvečera vystoupil orchestr se skladbami W. A. Mozarta, E. Griega a B. Bartóka.
Jako hosté se představily Aneta Herková na flétnu a Dominika Kvardová na harfu. Dobrovolné
vstupné bylo určeno na stavbu nových varhan.
Koncert se konal za podpory statutárního města Brna a MČ Brno-Královo Pole.
Výtěžek koncertu činil 10 748 Kč.

Erbovní slavnosti 2019
V sobotu 14. září jsme se zúčastnili Erbovních slavností Králova Pole.
V 9:30 a 11:00 jsme prováděli návštěvníky v našem kostele i na kůru. Zazněly také ukázky hry na
varhany.
V horní části Slovanského náměstí byl po celý den v provozu náš stánek s materiály o varhanách,
možností přispět i s různými atrakcemi a hrami pro děti. Jako občerstvení jsme prodávali sladké
varhanní píšťaly. Uvnitř stanu jsme podávali bližší informace o činnosti našeho spolku, zájemci si
zde mohli vyplnit zábavné kvízy, poskládat puzzle, nebo se dozvědět něco nového o varhanách.
Vedle stanu se pak mohli stát muzikanty při hře na boomwhackery. Na trávníku byly umístěny
atrakce pro děti – házení koulemi (bublinami vzduchu) do varhanních píšťal, hra na klaviaturu
nohama a kreslení a psaní vzkazů na papírové varhany.
Odpoledne jsme dostali prostor ke krátké prezentaci na pódiu, kterou jsme doprovodili hrou na
skutečné varhanní píšťaly.

Sbírka na nové varhany 15. 9. 2019
V neděli 15. září proběhla při všech mších v kostele Nejsvětější Trojice sbírka na nové varhany.
Sbírka činila 30 300 Kč.

Cesta po německých varhanách 3. - 4. 10. 2019
Na začátku října se uskutečnila cesta předsedy spolku Jana Hanáčka a diecézního organologa
Ondřeje Múčky po německých varhanách. Společně navštívili a vyzkoušeli čtyři různé nástroje ve
čtyřech německých městech. Cílem této cesty bylo zorientovat se lépe v německých
varhanářských firmách a také si upřesnit, jaké varhany by se hodily do našeho kostela. Výsledkem
je lepší povědomí o německém trhu varhanářských firem i přesnější představa, jaké jsou možnosti
zvukového i technického řešení nových varhan.

Sbírka na nové varhany 13. 10. 2019
Na výročí posvěcení kostela se konala v kostele Nejsvětější Trojice sbírka na nové varhany.
Sbírka činila 30 500 Kč.

Podzimní koncert 19. 11. 2019
V listopadu jsme v našem kostele uspořádali benefiční koncert duchovní hudby. Vystoupily dva
sbory – Královopolský chrámový sbor s doprovodem orchestru a ženský sbor Gloria Brunensis s
a capellovými skladbami. Zazněly skladby A. Vivaldi, W. A. Mozarta a S. Rachmaninova.
Stěžejním dílem večera bylo provedení árií a sborů z Haydnova oratoria Stvoření. Árie zazpívali
Martina Macko a Martino Hammerle-Bortolotti.
Koncert se konal pod záštitou statutárního města Brna a primátorky JUDr. Markéty Vaňkové.
Město Brno podpořilo tento koncert částkou 30 000 Kč. Děkujeme.
Výtěžek na dobrovolném vstupném činil 22 702 Kč a byl věnován na stavbu nových varhan.

Sbírka na nové varhany 24. 11. 2019
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.
Sbírka činila 33 200 Kč.

Poptávka na nové varhany
Vzhledem k výši částky, kterou disponujeme, jsme v listopadu zaslali poptávku na nové varhany
pěti varhanářským firmám. Kromě české firmy Kánský-Brachtl jsme oslovili německé firmy
Johannes Klais a Lenter, švýcarskou firmu Kuhn a rakouskou firmu Rieger. Firmy pošlou své
nabídky do konce února 2020, poté se sejde odborná komise a měla by být vybrána dodavatelská
firma.

Koncert ZUŠ Vítězslavy Kaprálové 17. 12. 2019
V adventní době se v kostele Nejsvětější Trojice konal slavnostní koncert ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové. Vystoupili žáci hudebního oboru. Na závěr koncertu předala ředitelka školy Jana
Sapáková zástupcům našeho spolku výtěžek ze vstupného ve výši 32 000 Kč. Peníze byly
vloženy na účet veřejné sbírky.
Děkujeme.

Poděkování dárcům 2019
Půlnoční mše 24. prosince 2019 v Králově Poli byla obětována za dárce na nové varhany a
zdárný průběh veškerých příprav na jejich stavbu.
Při mši zazpíval chrámový sbor Českou mši pastorální od J. E. Kypty.

Sbírka na nové varhany 25. 12. 2019
Na Boží hod 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 47 000 Kč.

Plán činnosti spolku pro rok 2020
V roce 2020 jsou naplánovány nejméně dva 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
2020. Také v roce 2020 bude spolek partnerem Brněnského varhanního festivalu. Budeme se
účastnit Erbovních slavností Králova Pole 2020. Veřejnosti nabídneme bohatý program a
prezentaci spolku. Podáme žádost o dotaci z rozpočtu Městské části Brno-Královo Pole. V roce
2020 bychom také chtěli získat dotace od Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
V roce 2020 provedeme aktualizaci nabídek varhanářských firem. Budeme vybírat firmu, která
postaví nové varhany. Na základě návrhu nových varhan bychom chtěli rozběhnout adopci píšťal.

Finanční zpráva
Celkové příjmy spolku Varhany pro Královo Pole za rok 2019 činily 2 030 000 Kč. Struktura příjmů
je přehledně rozepsána v následující tabulce. Dotace poskytlo statutární město Brno a městská
část Brno-Královo Pole. Největšími donátory z řad právnických osob byli TPL s.r.o., PRESSTON
spol.s r.o., MUDr. Zahrádková a Aquamonitoring, s.r.o. 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.
Výše darů jednotlivých dárců byla za minulý rok mimořádně vysoká, protože jsme obdrželi dědictví
po paní Františce Šikové ve výši 750 000 Kč. Velice děkujeme paní Zahradníčkové, která se o
paní Šikovou starala a dědictví pomohla zprostředkovat.

Dotace
Dary právnických osob
Dary fyzických osob
Výdaje
Celkem za rok 2019

70 000 Kč
405 000 Kč
1 275 000 Kč
70 000 Kč
2 030 000 Kč

Celková nashromážděná částka na nové varhany je aktuálně 5,5 mil. Kč.

Poděkování
Děkujeme všem dárcům, sponzorům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, přátelům a
celé farnosti u kostela Nejsvětější Trojice Brno-Královo Pole. Zvláštní poděkovaní směřujeme
našim pravidelným významným dárcům z řad právnických osob. Děkujeme in memoriam paní
Františce Šikové a rodině Zahradníčkových. 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 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, kteří jste na nás myslíte ve svých
modlitbách a povzbuzujete nás v tomto díle.

