
Výroční zpráva za rok 2021

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
 doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., docent informatiky, 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 2021

Noc kostelů 28. května
V pátek  28. května jsme  otevřeli dveře královopolského chrámu při příležitosti Noci kostelů. Od
20:00 do 22:00 bylo možné navštívit kostel a jeho kůr, kde si zájemci mohli prohlédnout varhanní
stroj a dozvědět se více o jeho fungování i o hře na varhany. K nahlédnutí byly nové vizualizace
koncertního nástroje  od varhanářských firem.  Ve 21 hodin  se  varhany rozezněly  při  koncertu
duchovní hudby. 

Dotace z městské části Královo Pole
V červenci jsme získali dotaci 40 000 Kč od Úřadu městské části Brno-Královo Pole na pořádaní
benefičních koncertů v kalendářním roce 2021.
Děkujeme za podporu.



Erbovní slavnosti Králova Pole
V sobotu 18. září  se náš spolek zúčastnil  Erbovních slavností.  Ty byly v roce 2021 skromné,
v parku  na  Slovanském  náměstí  byl  program  zrušen,  připravili  jsme  tedy  alespoň  program
v kostele Nejsvětější Trojice. 
V  9:30  a  v  11:00 se konala  komentovaná  prohlídka  varhan  a  koncert  v  podání  varhaníka  a
pedagoga Dávida Sedláře. Přivítali jsme zájemce a posluchače všech věkových skupin. Zvláštní
dík patří Dávidu Sedlářovi, který vhodně sestavil a provedl svůj koncertní repertoár a svědomitou
přípravou a umem vyrovnal technické i zvukové nedokonalosti stávajících varhan. Na programu
byly skladby J. S. Bacha, D. Buxtehude a L. Vierna.



Podzimní koncert Lumíru
V neděli  31.  října  vystoupil  v  kostele  v  Králově  Poli  pěvecký  sbor  Lumír.  Na  programu bylo
Requiem Jakuba Jana Ryby „Missa pro defundis in E“ a další skladby. Smíšený sbor a sólisté
vystoupili za doprovodu orchestru Corpora fidum intenta pod vedením Františka Ostrého.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na pořízení nových varhan.



Podzimní koncert s Janou Hrochovou a Martinem Hrochem
V  neděli  7.  listopadu  jsme  uspořádali  benefiční  koncert  Královopolského  chrámového  sboru
s Janou Hrochovou, Martinem Hrochem a Královopolským komorním orchestrem. 
Zazněly  skladby  G.  F.  Händela,  G.  Cacciniho,  W.  A.  Mozarta,  J.  S.  Bacha,  C.  Francka,
A. Vivaldiho a dalších autorů. Jako hosté vystoupili  mezzosopranistka Jana Hrochová,  sólistka
Opery Národního divadla v Brně, a cembalista Martin Hroch.
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  bylo  možné  sledovat  i  on-line  na  YouTube.  Dobrovolné  vstupné  bylo  věnováno  na
pořízení nových varhan.



Plán činnosti spolku pro rok 2022
Doufáme, že v následujícím roce už nebudou tak přísná protiepidemická opatření a bude možné
s větší volností pořádat kulturní akce. Připravujeme lednové koncerty, aktivní účast na festivalu
Open House  Brno a  na  Noci  kostelů.  Při  těchto  příležitostech  bychom  rádi  zpřístupnili  kůr  i
varhany. Plánujeme účast na Erbovních slavnostech Královo Pole s bohatým programem pro děti i
dospělé.  V  našem  kostele  bychom  rádi  zorganizovali  nejméně  dva  koncerty.  V  případě
omezujících opatření proběhnou koncerty alespoň 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 2021 činily 646 800 Kč. Struktura příjmů je
přehledně  rozepsána  v  následující  tabulce.  Dotaci  poskytla  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, DMS, sbírky ve farnosti a příjmy
z dobrovolného vstupného na naše koncerty. Při koncertech bylo do sbírkové pokladničky vybráno
necelých 19 tisíc korun, ve farních sbírkách se vybralo 117 tisíc korun, ostatní dary přišly na účet.
Výdaje tvoří z převážné části náklady spojené s pořádáním koncertů, náklady na účetní uzávěrky
a právní konzultace při výběru dodavatele varhan.

Dotace 40 000 Kč

Dary právnických osob 375 000 Kč

Dary fyzických osob 231 800 Kč

Výdaje 74 069 Kč

Celkem za rok 2021 572 731 Kč

Celková nashromážděná částka na nové varhany ke konci roku 2021 je 6,5 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 za podporu městské
části Brno-Královo Pole a sboru Lumír. 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, posluchačům on-line přenosů za zaslání darů na účet, ale i Vám, kteří jste
na nás myslíte ve svých modlitbách a povzbuzujete nás v tomto díle.
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