Výroční zpráva za rok 2020
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 2020
Benefiční koncert 12. ledna 2020
Na konci vánoční doby se v našem kostele konal koncert pěveckého sboru Lumír. Na programu
byla Půlnoční mše Jakuba Jana Ryby, Pastorela a jiné vánoční skladby. Brněnský sbor Lumír má
více než 150tiletou tradici a jeho počátky jsou spojeny s Královým Polem. Sbor a čtyři sólisté
vystoupili za doprovodu orchestru Corpora fidium intenta a varhanice Petry Andrlové pod vedením
Františka Ostrého.
Posluchači mohli přispět do pokladničky veřejné sbírky na pořízení nových varhan. Koncert se
konal za podpory MČ Brno-Královo Pole pod záštitou starostky Karin Karasové.
O úspěchu benefičního koncertu referovaly i únorové Královopolské listy.
Výtěžek koncertu činil 19 550 Kč.

Omezení kvůli pandemii
Na jaře 2020 se celorepublikově zhoršila situace s epidemií Covidu-19. Všechny kulturní akce
musely být zrušeny, což se dotklo některých našich plánovaných koncertů a také nedělních
sbírek v kostele. Vzhledem k nejisté situaci jsme museli přehodnotit naše plány ohledně výběru
varhanářské firmy a zahájení stavby nových varhan. Nemohli jsme si být jistí, jak se bude vyvíjet
situace dál a jestli si můžeme dovolit oslovit zahraniční firmu. Tato nejistota víceméně přetrvává
dosud. Proto jsme také pozastavili plány na adopci píšťal a výběrové řízení jsme odložili do doby,
kdy se situace stabilizuje.

Cesta po českých varhanách
Kvůli změněné situaci jsme se také zaměřili na možnosti českých výrobců varhan. Ve čtvrtek 7.
května 2020 podnikli někteří členové spolku a královopolští varhaníci další cestu po varhanách.
Tentokrát jsme se zaposlouchali do zvuku nových nástrojů z dílen tuzemských varhanářů.
Nejprve jsme navštívili kostel sv. Martina v Třebíči, ve kterém jsou od roku 2019 instalovány nové
varhany firmy Kánský-Brachtl z Krnova. Tento třímanuálový nástroj s 33 rejstříky má mechanickou
hrací trakturu a kombinovanou rejstříkovou trakturu ovládanou mechanicky nebo elektricky
s paměťovými kombinacemi SETZER.
Druhou zastávkou byl kostel Narození Panny Marie v Želivě, kde se nachází třímanuálové
varhany, které v roce 2016 velice zdařile zrestaurovala firma Attentus Qualitatis z Lomnice.
Celou cestu po varhanách nás doprovázel brněnský organolog Ondřej Múčka, který oba nástroje
dobře zná už od jejich vzniku a který nám je představil hrou i výkladem.

Sbírka v kostele Nejsvětější Trojice 7. června
V neděli 7. června proběhla při všech mších v našem kostele sbírka na nové varhany.
Výtěžek sbírky činil 29 200 Kč.

Noc kostelů 12. června
V pátek 12. června jsme se zapojili do brněnské Noci kostelů. Od 20:00 do 22:00 byl otevřený
kostel i kůr, kde jsme připravili prohlídku varhan, k nahlédnutí byly i vizualizace plánovaného
nástroje od varhanářských firem. Nechyběl také varhanní koncert duchovní hudby ve 20 a 21 hod.

Dotace z městské části Královo Pole
V červenci 2020 jsme získali dotaci 40 000 Kč od Úřadu městské části Brno-Královo Pole na
pořádaní benefičních koncertů v kalendářním roce 2020.
Děkujeme za podporu.

Cesta po varhanách firmy Rieger
V pondělí 31. srpna jsme uskutečnili již třetí cestu po varhanách, abychom se lépe seznámili se
současným varhanářstvím u nás i v Evropě.
Nejprve jsme zamířili do Mnichova, moderního katolického kostela Maria Immaculata, kde stojí
třímanuálový stroj se 37 rejstříky z roku 2016 od varhanářské firmy RIEGER z Rakouska. Varhany
splňovaly všechny požadavky, které bychom očekávali od našich nových varhan.
Z Mnichova jsme se přesunuli do klášterního kostela v městečku Stams v Rakousku, kde mají na
kůru třímanuálový stroj se 42 rejstříky z roku 2015, také od firmy Rieger. Hrací traktura
mechanická, rejstříková elektrická, ovládaná táhly. Druhý manuál je hlavní, třetí v žaluziové skříni
a skříň s píšťalami prvního manuálu je umístěna v zábradlí kůru. Také tyto varhany splňovaly
všechny naše požadavky, jak technické, tak zvukové: pěkné principály na všech manuálech,
krásné flétny a jazyky, některé laděné do baroka, jiné do romantismu. Zvuk těchto varhan nám
představili místní varhaník a také náš organolog Ondřej Múčka. Tyto varhany díky celkové intonaci
a barevnosti rejstříků zvládají interpretaci barokní, romantické i moderní literatury. O tom jsme se
přesvědčili při poslechu mnoha hudebních ukázek v podání obou interpretů.
Plánování této cesty za varhanami nebylo jednoduché. V každé zemi platila jiná aktuální omezení.
Vše zvládnout za jeden den bylo také velmi náročné. Získali jsme však mnoho cenných poznatků,
které nám pomohou v dalším rozhodování.

Brněnský varhanní festival 2020
Brněnský varhanní festival oslavil v roce 2020 kulaté výročí. 40. ročník varhanních koncertů se
konal na různých místech v Brně a okolí.
Letos probíhaly koncerty kvůli omezujícím opatřením v posunutém termínu od 2. do 30. září.
Náš spolek je partnerem festivalu.

Open house 2020
Letos jsme se přihlásili na festival Open House Brno 2020, na kterém jsme chtěli zájemcům
podrobně a zblízka představit náš stávající varhanní nástroj jako dosluhující technickou památku.

Původně se měl festival konat ve dnech 10. a 11. října 2020. Celá akce byla ale z důvodu
vydaných omezení zrušena. Proto jsme alespoň na našich webových stránkách zveřejnili virtuální
prohlídku našeho varhanního stroje. Najdete ji stále v archivu novinek pod heslem Open House
Brno 2020.

Sbírka v kostele Nejsvětější Trojice 11. října
V neděli 11. října proběhla v našem kostele při všech bohoslužbách sbírka na nové varhany.
Výtěžek sbírky činil 23 500 Kč.

Oprava a ladění stávajících varhan
Během listopadu 2020 proběhla oprava a ladění stávajících varhan. Bylo nutné odstranit alespoň
některé větší technické nedostatky a provést ladění nástroje tak, abychom mohli pořádat koncem
listopadu plánovaný varhanní koncert.

Podzimní koncert 22. listopadu
Na neděli 22. listopadu 2020 jsme plánovali velký koncert pro sbor a orchestr. Ten bohužel
nemohl proběhnout. Koncert se však přesto konal, i když trochu jinak.
Připravili jsme on-line varhanní koncert ve hvězdném obsazení: Martin Jakubíček, Petr Kolař a
Ondřej Múčka, kteří vystoupili se skladbami J. S. Bacha, F. Liszta, C. Francka, T. Albinoniho, J.
Zwarta a dalších autorů.
Koncert se konal za podpory statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole.
Záštitu nad koncertem převzala primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.
Koncert jsme vysílali na kanále YouTube, dobrovolné vstupné bylo možno zaslat na náš
transparentní účet.

Plán činnosti spolku pro rok 2021
V roce 2021 bychom rádi pokračovali ve všech našich aktivitách, samozřejmě v závislosti na
aktuální situaci. Připravujeme se na Noc kostelů, která proběhne na konci května. Při této
příležitosti zpřístupníme kůr i varhany. Plánujeme účast na Erbovních slavnostech Královo Pole
s bohatým programem pro děti i dospělé. V našem kostele zorganizujeme nejméně dva koncerty.
V případě omezujících opatření proběhnou koncerty on-line.
Nadále budeme oslovovat dárce a to jak jednotlivce, tak firmy. Budeme propagovat naši činnost
na kulturních akcích a v tisku. Budeme nabízet také možnost odkázat finanční prostředky na
varhany v rámci dědictví. I tento způsob donátorství nám v minulých letech velmi pomohl.
Až se uklidní situace s pandemií a jejími dopady, budeme vybírat firmu na stavbu varhan a
rozjedeme adopci píšťal, kterou máme nachystanou.

Finanční zpráva
Celkové příjmy spolku Varhany pro Královo Pole za rok 2020 činily 508 653 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. a KOVO HB,s.r.o. V kategorii fyzických osob jsou započítány osobní dary, sbírky ve farnosti
a příjmy z dobrovolného vstupného na naše koncerty. Výdaje tvoří z převážné části náklady
spojené s pořádáním koncertů.

Dotace

60 000 Kč

Dary právnických osob

265 000 Kč

Dary fyzických osob

183 653 Kč

Výdaje
Celkem za rok 2020

43 505 Kč
465 148 Kč

Celková nashromážděná částka na nové varhany je aktuálně 5,9 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 za podporu
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-Královo Pole a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové. Velký dík
patří členům Královopolského chrámového sboru a orchestru. 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, ale i Vám, kteří jste
na nás myslíte ve svých modlitbách a povzbuzujete nás v tomto díle.

