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Historie a současnost varhan
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
Při pozdvihnutí zraku na členitou kruchtu kostela Nejsv.
Trojice upoutá pravidelného účastníka bohoslužeb či
milého návštěvníka kostela nezvyklý pohled. Na kůru
stojí za sebou dvoje varhany! To kostelu nestačí jeden
nástroj? Vždyť kostel i kruchta nejsou nikterak velké! A
na který z nich se hraje? Nebo dokonce na oba současně?
Takových podobných otázek napadne člověka mnoho.
Pokusíme se je postupně zodpovědět.
Na kůru stojí za sebou dvě varhanní skříně, ale jen
v jedné z nich – v té menší, která stojí v popředí – je
postaven varhanní stroj, na který se dnes hraje. Tyto
malé varhánky byly do dobříšského kostela přeneseny
v 90. letech z kostela sv. Vavřince v Černovičkách jako
provizorium do doby stavby nových varhan, neboť
původní velké varhany resp. varhanní stroj byl pro
katastrofální technický stav a napadení červotočem před
cca 30 lety zlikvidován a na kruchtě zůstala pouze pěkná
pseudobarokní varhanní skříň, která dnes vyplňuje
prostor za obloukem kruchty a v podvěží.
Nástroj, který dnes můžeme slyšet, byl postaven v r.
1868 pražským varhanářem Karlem Eisenhutem pro
kostel v Černovičkách. Přestěhování na dobříšskou
kruchtu bylo výhodné jak pro nástroj sám v Černovičkách se na něj již léta nehrálo a hrozilo mu
poškození, tak pro dobříšskou farnost, která takto
získala píšťalové varhany.
Stále musíme mít na paměti, že se jedná o provizorní
nástroj. Kostel v Černovičkách je o více než polovinu
menší než dobříšský kostel a malé varhánky s jedním
manuálem se šesti rejstříky plně dostačovaly
k doprovodu bohoslužeb tohoto venkovského kostelíka.
Tyto varhánky jsou také omezeny technicky – mají pouze
jeden manuál a rychlé střídání silnějšího a slabšího
zvuku je pro varhaníka značně nesnadné. Postrádají také
mj. hluboké basové píšťaly (tzv. pedál), a jak ví každý
muzikant, teprve basa tvrdí muziku.
Dobříšský kostel Nejsv. Trojice je od letošního léta, kdy
byly rekonstruovány varhany v Petrovicích u Sedlčan, již
jediným městským farním kostelem, který nemá
odpovídající varhany. Přitom v minulosti tomu tak
nebylo, dokonce máme v Dobříši doloženy varhany již
v 17. století a od poloviny 18. století stály na kůru
farního kostela vždy varhany se dvěma manuály.
Hudební provoz na zdejším kůru byl obdivuhodný a
kostelní účty dokládají péči jak o varhany, tak o ostatní
hudební nástroje.
Po třicetileté válce, během které byl dobříšský kostel
zdevastován Švédy, nastal čas postupné obnovy kostela a
jeho vybavení.

Obr.1: Nejstarší zachovaný písemný doklad o varhanách
v Dobříši-varhanáři placeno 12.června 1696 ” od
napravenívarhanu” 1 zlatý a 30 krejcarů (SOkA Příbram,
DÚ Dobříš, kniha zádušních účtů 1692-1767).
V té době byly postaveny varhany, které byly opraveny
v r. 1696 (obr. 1). To je současně první doklad o existenci
nástroje v Dobříši. Jednalo se o jednomanuálový nástroj
pravděpodobně s pedálem, neboť inventáře ho odlišují
od tzv. „positivu“, který pedál nemá.
V r. 1704 byl k jejich opravě angažován varhanář Ondřej
Kokštejn z Příbrami, který krátce před tím postavil malý
nástroj - positiv – do Loretánské kaple, předchůdce
dnešního farního kostela. Kokštejn pak udržoval varhany
v kostele i positiv v kapli např. v r. 1707 (1 zl. 30 kr.),
1711 (45 kr.) či 1714, kdy byl positiv naladěn. Větší
opravy prováděli mistři z Příbrami – O. Kokštejn, později
i František Fassmann (např. v r. 1740, 1745, 1754),
drobnější práce - zejména opravy opotřebovaných
měchů - prováděli místní truhláři a zámečníci. Kůže
k opravě měchů dodával dobříšský jirchář.
V r. 1797 byl dostavěn současný kostel Nejsv. Trojice,
který se stal farním. Zda byly do nového kostela
přeneseny varhany z kostela starého, či positiv z Lorety,
která ustoupila novostavbě, nevíme – kostelní účty z té
doby se nedochovaly a i ostatní (ne)dochovaná akta mlčí.
Podle pozdějších popisů však soudíme, že byl krátce po
postavení nového kostela pořízen nový nástroj o dvou
manuálech. Kdo byl autorem, můžeme spekulovat –
v úvahu přichází buď některý pražský varhanář (Dobříš
kupovala od pražských výrobců hudební nástroje pro
svou kruchtu), spíše však březnický varhanář Johann
Koch, který nástroj v r. 1807 vyčistil a opravil za 80 zl.
Další menší opravy se uskutečnily v r. 1809, 1810
(opraveny byly t. r. i lesní rohy a bubny), či r. 1815, kdy
byly varhany laděny. Při opravách měchů byli činní
místní řemeslníci – stolař Fischer, truhlář Ignác Reichelt
či kožkař Katzmann.
Ve 40. letech opravoval několikrát varhany příbramský
varhanář – původem berounský nožíř – Anton Sieger
(např. v 1841, 1842, 1848). Tento varhanář nebyl vždy
dobře hodnocen, a proto větší opravy byly svěřovány
zkušenějším mistrům. A tak renovaci varhan uskutečňuje
v r. 1855 pražský varhanář Karel Vocelka za 310 zl.

Stránka 2

Výroční zpráva 2015
Kvalita jde dnes čím dál víc stranou, protože člověk si nové
modernější věci pořizuje tak rychle, že nemá cenu dělat nic
na dlouho. Kostel je naproti tomu symbolem hodnot, které
jsou stále stejné a neměnné. Varhany se nestavěly na
jednu, dvě nebo tři generace. Právě v kostelích obdivujeme
krásu, která je často velmi stará a stále okouzlující, krásu,
která dokázala svou neměnnou hodnotu tím, že odolala
proměnám času. Vytvořit takové dílo je v každé době
náročné, vyžaduje to čas, námahu a finanční prostředky,
avšak výsledek stojí za to.

Obr. 2 : Titulní strana rozpočtu z r. 1886 na opravu
dobříšských varhan.
Další větší oprava byla nutná až za dalších 32 let, práci
provedl mladý pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr za
416 zl.
To však již byla poslední větší oprava starých varhan,
jejichž zvuk a technické vybavení neodpovídaly
tehdejším představám. V prosinci r. 1895 předkládají tři
návrhy na stavbu nových varhan pražští varhanáři Rejna
a Černý (mechanické kuželkové varhany s jedním
manuálem o 6 rejstřících za 1100 zl. nebo o 7 rejstřících
za 1380 zl. nebo dvoumanuálové o 14 rejstřících za 2950
zl.). V soutěži však zvítězil třebechovický varhanář Josef
Vanický, který nabídl tehdejší horkou novinku – varhany
pneumatické, se dvěma manuály, celkem s 11 rejstříky za
cenu velmi příznivou - jen 1900 zl.
Nový nástroj byl kolaudován v r. 1898 a ihned pojištěn
pro případ živelné pohromy, staré varhany byly
rozebrány a zlikvidovány.
Varhany se v průběhu let ukázaly více poruchové, než
bylo při soutěži ujišťováno. Bylo to zejména v důsledku
jejich velmi složité a tudíž k poruchám náchylné
konstrukce v kombinaci se špatnou přístupností
k opravám a údržbě. První větší opravu uskutečnil již v r.
1915 příbramský varhanář Čeněk Melzer, další opravu
uskutečnil jeho syn Jindřich v r. 1951. Následovaly
opravy varhanářem Hubeným v 60. letech 20. století a
generální oprava Milanem Habětínem v r. 1976. Již tehdy
byly varhany „od červotoče sežrány … a oprava nebude
mít dlouhého trvání“.
Za značně poruchový nástroj usedali varhaníci
v polovině 80. let s obavami, zda jim nevypoví při
bohoslužbě, svat- bě či pohřbu poslušnost. Okolo r. 1990
nástroj přestal hrát definitivně a následně byl rozebrán a
zlikvidován. Novější historii pak již známe z přechozích
vět.
Současný stav – již 20 let trvající provizorium, je
nevyhovující a volá po řešení definitivním. Ideálním
řešením bez kompromisu, sice s velkou počáteční
investicí, ale dlouhodobě malými náklady na údržbu a s
dlouhodobou životností, je stavba nového nástroje „na
míru“ dobříšskému kostelu. Jistě – je to řešení finančně
nákladné a nelze uskutečnit ze dne na den. Ale má velkou
řadu výhod. Dnes jsme zatíženi mentalitou vlastnit
„potřebné“ věci nejlépe ihned a za co nejnižší cenu,
šetření není v módě.

Obr. 3: Dokumentační list dobříšských varhan z r. 1917
pro účely válečné rekvizice barevných kovů (cínových
píšťal).
Štěpán Svoboda – organolog Arcidiecéze pražské

Rozhodnutí o komplexním řešení
varhan

Z důvodu nedostatku místa pro hudební produkce
chrámového sboru na kruchtě kostela, po ponechání
původní prázdné pseudobarokní skříně a po zlikvidování
varhan z dílny J. Vanického, z důvodu napadení
červotočem (v současné době jsou zde umístěny
zapůjčené varhany z Černoviček z dílny K. Eisenhuta),
bylo rozhodnuto na pastorační radě farnosti dne 27. 5.
2014 o zahájení jednání s organologem AP ve věci
komplexního řešení. Jednání se ujal člen pastorační rady
Ivo Kylar.

Návrh projektu nových varhan

Organolog AP Štěpán Svoboda vypracoval a předložil
23. listopadu 2014 návrh projektu nových varhan, v
němž preferuje využití stávající skříně po nástroji z roku
1898 od J.Vanického. Záměrem je vestavba nového
dvoumanuálového nástroje s mechanickou trakturou.
Nástroj by měl splňovat požadavky prostoru kostela,
doprovodnou funkci při liturgii, měl by mít
bezpodmínečně
dva manuály, vzdušnice s tónovou
kancelou, trakturu tónovou i rejstříkovou výhradně
mechanickou. Nebudou použity součásti z jiných starších
varhan včetně píšťal. Zvukové předpoklady jsou dány
počtem a rozsahem navrhovaných rejstříků s ohledem na
akustické podmínky prostoru. Inspirací jsou nástroje 2.
poloviny 19. století.
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Založení spolku

25. listopadu 2014 odsouhlasila pastorační rada farnosti
založení „Spolku“, který bude zajišťovat formou sbírek,
sponzoringu a grantů financování projektu obnovy
varhan.
Byly zpracovány stanovy spolku, a pak následovala
ustavující schůze spolku dne 15. 3. 2015

II.
Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:
a) volba předsedajícího,
b) soupis listiny přítomných,
c)
schválení stanov,
d) volba orgánů spolku.
III.
a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel
přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti
spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil
(zejm. jednání s arcidiecézním organologem p. Štěpánem
Svobodou, jednání s knížetem Ing. Jerome Colloredo–
Mannsfeldem vč. jeho příslibu poskytnout spolku
provozní prostředky ve výši 50.000 Kč, a dále prezentace
možností využití stávající pseudobarokní skříně varhan
z dílny Josefa Vanického z roku 1898 pro budoucí využití
a zachování kontinuity s minulým stavem).
Dále pak vyzdvihl nutnost spolupráce zainteresovaných
subjektů (město, farnost, správa zámku, základní
umělecká škola). Dále omluvil nepřítomnou členku
přípravného výboru Lucii Tóth z evangelického sboru a
nepřítomného faráře P. Karla Satoriu, který je pracovně
v Římě, a představil jeho zástupce, farního vikáře P. Petra
Blechu. Dále konstatoval, že na jakékoliv aktivity v této
oblasti v současnosti nejsou peníze. Dále svolavatel
navrhl ustanovující schůzi pravidla pro její jednání a
volbu předsedajícího ustavující schůze. Předsedáním
ustavující schůze přítomní pověřili Bohdana Urbana
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s účelem a hlavní
činností a cílem spolku, uvedenými v článku 2 a 3 Stanov
spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o
této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných,
která tvoří součást tohoto zápisu.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené
svolavatelem. Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0
přítomných, zdrželo se 0 přítomných.
d) Ve smyslu Čl. 11 Stanov spolku byli členy statutárního
orgánu - rady spolku zvoleni:
1. Jan Lachman
2. Květoslav Vtípil
Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo
se 0 přítomných.
e) Ve smyslu Čl. 11 Stanov spolku byl předsedou spolku
zvolen: Ivo Kylar

Současný stav na kruchtě kostela Nejsvětější Trojice
v Dobříši.

Zápis z ustavující schůze spolku „Sdružení
pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější
Trojice v Dobříši“
I.

Dne 15. 3. 2015 se uskutečnila ustavující schůze spolku
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice
v Dobříši (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na
připojené listině přítomných, svolaná dne 1. 3. 2015
svolavatelem Ivo Kylarem.

f) Ve smyslu Čl. 12 Stanov spolku byli členy kontrolní
komise zvoleni:
1. Mgr. Stanislav Vacek
2. Jan Voděra
3. Petra Šimková
Pro bylo 12 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželo
se 0 přítomných.
g) V závěru schůze představil předseda spolku Ivo Kylar
předpokládaný rozsah činností spolku v následujících
měsících jak z praktického pohledu (registrace spolku a
sbírky, navržení členského příspěvku ve výši 300 Kč
ročně na člena k pokrytí provozních nákladů spolku) a
dále prezentace možností propagace spolku a jeho cíle
(Májové slavnosti, Květinový den na zámku, benefiční
koncert Příbramské filharmonie dne 12. 6. atd.).
Informaci doplnili Mgr. Vacek (slavnostní otevření
Muzea rukavic v Kopáčkově domě, možnost publikace
v tiskovině Dobříšsko aktuálně, informace o uzávěrce
Dobříšských listů dne 20. 3. 2015) a Ing. Krejcárek
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(možnost organizace sbírky v prostorách zámku
v souvislosti s tzv. hudebními prohlídkami, ideálně po
zhotovení modelu varhan). Mgr. Dušková uvedla
zkušenosti s podobnou sbírkou na Svaté Hoře, zejm.
možnost adopce píšťal poté, co bude jasný projekt
varhan. Další členská schůze se uskuteční v průběhu
května či června dle vývoje registrace a ostatních
provozních kroků. I. Kylar též zmínil možnosti inzerce
sbírky v časopisech Katolický týdeník a Varhaník, popř. i
jinde, a plán na oslovení firem z Dobříšska se žádostí o
finanční příspěvek. Rovněž prezentoval záměr zřídit
webové stránky spolku a uzavření smlouvy s účetní
(neprodleně po registraci).
Zápis pořídil: Bohdan Urban
Ověřil: Ivo Kylar

(1)

(2)

(3)
(4)

STANOVY SPOLKU

Čl. 1
Název a sídlo
Název spolku: Sdružení pro obnovu varhan v kostele
Nejsvětější Trojice v Dobříši, z. s. (dále jen spolek) zkratka: Sdružení pro obnovu dobříšských varhan, z. s.
Sídlo spolku: Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je zajistit finanční prostředky pro obnovu
varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši a přispívat
ke zlepšení kulturního a společenského života na Dobříši.
Čl. 3
Hlavní činnost a cíl spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl.
II, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je
naplňován zejména:
a.
Získávat prostředky a koordinovat přípravu
projektu pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
b.
Být spolkem nezávislým a nepolitickým,
sdružovat dobrovolné členy na základě společného zájmu o hudbu a společenský život.
c.
Aktivně přispívat k rozvoji města Dobříš a
podílet se na společných projektech.
d.
Podílet se na komunitním nebo lokálním
rozvoji.
e.
Spolupráce se základní uměleckou školou a
dalšími subjekty při využití a výuce hry na
varhanní nástroj.
Čl. 4
Vedlejší činnost spolku
(1) Vedlejší činností spolku je činnost hospodářská (podnikatelská) – spadající do seznamu
oborů činností náležející do živnosti ohlašovací, tj. živnost řemeslná, vázaná nebo volná,
které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
(2) Konkrétní a aktuální činnost, ve které
spolek podniká, určuje Rada spolku.
(3) Zisk z této činnosti je výlučně použit pro
podporu hlavní činnosti spolku.

(5)

Čl. 5
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát každá fyzická
osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká písemným přihlášením
se ke spolku, v němž projeví vůli respektovat a naplňovat tyto stanovy.
Každý člen je povinen dodržovat tyto stanovy, podílet se na plnění cílů a poslání
spolku a případně svědomitě vykonávat
funkce v orgánech spolku.
O přijetí za aktivního člena rozhoduje Rada spolku do 30 dnů doručení přihlášky
ke spolku.
Člen spolku je povinen se aktivně podílet
na provozu spolku a přispívat k jeho rozvoji. Může, ale nemusí být členem orgánů
spolku.
Člen spolku je oprávněn zúčastňovat se
jednání Členského shromáždění, Rady
spolku, volit orgány spolku a být volen do
těchto orgánů. Každý má právo činit návrhy týkající se činnosti spolku a ucházet
se podle předem přijatých pravidel (o kterých rozhoduje Rada spolku) o účast na
akcích pořádaných spolkem.

Čl. 6
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam členů spolku.
(2) Zápisy a výmazy členů spolku v seznamu
členů provádí Rada spolku, která o zápisu
či výmazu člena v seznamu členů předem
hlasuje a rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů.
(3) Seznam členů je veřejně zpřístupněn zpravidla prostřednictvím webové stránky se
souhlasem všech členů, kteří jsou v něm
zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
Články 7 – 15 – viz www.varhanydobris.cz
Založení Sdružení pro obnovu varhan v kostele
Nejsvětější Trojice z. s. dne 10. 4. 2015.
Byla podána žádost o registraci spolku u Městského
soudu v Praze spolu s požadovanými doklady Zápis z ustavující schůze, Stanovy spolku, podpisové
vzory. Na základě předložených dokumentů došlo
k zapsání do spolkového rejstříku a přiděleno IČO 039
77 447., se sídlem v budově Pastoračního centra sv.
Tomáše, Na Nábřeží 1650 v Dobříši.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
U Krajského úřadu Středočeského kraje bylo podáno
oznámení o konání veřejné sbírky a k datu přijetí 22. 4.
2015 bylo vydáno osvědčení ve smyslu zákona o
veřejných sbírkách.
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ZALOŽENÍ ÚČTŮ SDRUŽENÍ

Účet pro veřejnou sbírku a účet pro náklady a výdaje
spolku byly založeny u Komerční banky.

18. 9. 2015 – zahájení sbírky na varhany v rámci Doosan
Day of Community Service

Transparentní účet pro sbírku na varhany:
115-0099660227/0100
Účet pro činnost spolku
115-0099690207/0100
AKTIVITY V PRŮBĚHU ROKU 2015
16. 5. 2015 – kostel – v rámci Květinového dne na zámku
pořádán koncert ZUŠ Dobříš a Chrámového pěveckého
sboru

25. 10. 2015 – Benefiční koncert duchovní hudby
Komorního smíšeného sboru Laetetia a Kolegia pro
duchovní hudbu, v rámci akce u příležitosti roku úmrtí
mistra Jana Husa

23. 5. 2015 – Májové slavnosti – veřejná sbírka spolu
s koncertem z 16. 5. 2015 vynesla 12 120 Kč

6. 12. 2015 – Adventní benefiční koncert v podání Anny
Vtípilové – housle, Magdaleny Vtípilové - violoncello a
Alfreda Habermanna – varhany

12. 6. 2015 – Koncert Příbramské filharmonie a
předání šeku na 50 000 Kč od Ing. Jerome Colloredo
Mannsfelda
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8. 12. 2015 – Koncert pro zaměstnance Doosan Bobcat a
předání sbírky ve výši 50 000 Kč na varhany, Česká mše
vánoční od J. J. Ryby v provedení Příbramské filharmonie
a Komorního smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka

Přehled dárců
Přítel varhan
Amico dell´organo
500 – 1 999 Kč
Slavíková Anna, Beldík Zdeněk, Sixtová Marie,
Svárovská Martina, Kňapová Mária, Svojitka Josef,
Svojitková Oldřiška, Petáková Ludmila, Kunešová
Tereza, Spolek Mierlo Dobříš, Pekárek Ondřej

Partner varhan
Partner dell´organo
2 000 – 9 999 Kč
Kylar Ivo, Tichý Jan, Salcman Ivo, Salák Ondřej,
Hrabáková Dana, Žák Jaromír, Prno Andrej, Vozáb
Jan, Veselá Zdena, Kymla Antonín, Doubek Luboš,
Koucký Jan a Věra

Podporovatel varhan
Sostenitore dell´organo
10 000 – 49 999 Kč
0

13. 12. 2015 – Adventní benefiční koncert žáků ZUŠ a
Dobříšského chrámového sboru pod vedením Petry
Šimkové

Dobrodinec varhan
Benefattore dell´organo
50 000 – 99 000 Kč
Jerome Colloredo Mansfeld, Doosan Bobcat s.r.o.,
Ferona, a.s.

20. 12. 2015 – Adventní benefiční koncert smíšeného
pěveckého sboru CODEX TEMPORIS

Mecenáš varhan
Mecenate dell´organo
100 000 – 249 999 Kč
0

Velký mecenáš varhan
Grande mecenate dell´ organo
250 000 Kč a více
0
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Účastník projektu varhan
Partecipante del progetto dell´organo
Sklenářová Dagmara, Klimt Michal, Šmahel Lukáš,
Musil Jan, Laštovková Karolina, A. a M. Vtípilovi, A.
Habermann,
ZUŠ Dobříš, Dobříšský chrámový sbor, Zámek Dobříš,
Infocentrum Dobříš, Kulturní středisko Dobříš,
Dobříšsko
aktuálně,
Příbramská
filharmonie,
Komorní smíšený pěvecký sbor Dr. Vladimíra
Vepřeka, Komorní pěvecký soubor Laetitia, Codex
Temporis, Radio Proglas – studio Kristian,
Arcibiskupství pražské, Omnium

Seznam členů sdružení pro obnovu
varhan
Kylar Ivo, Lachman Jan, Vtípil Květoslav, Voděra Jan,
Vacek Stanislav, Šimková Petra, Urban Bohdan,
Kylarová Helena, Dušek Petr, Dušková Iva, Bláhová
Irena,
Svárovská
Martina,
Slavíková
Anna,
Bouchalová Kateřina, Musilová Miroslava, Koucký
Jan, Svobodová Jana, Zídek Lukáš, Zídková Michaela,
Žák Jaromír, Žáková Jana, Böhmová Johana, Kylar
Jakub.

29. 7. 2015 navštívil náš kostel a na prozatímní
varhany z dílny Karla Eisenhuta zahrál Karel Paukert,
uznávaný český varhaník, hobojista a umělecký
kurátor, který emigroval do USA a žije v Clevelandu
v Ohiu. Během svého turné po Evropě a Čechách
zavítal na Dobříš navštívit svého bratra.
10. 12. 2015 Radio Proglas – studio Kristian –
rozhlasové
vysílání
o
varhanách
v Dobříši
v adventním čase – hovořili redaktor p. Pavel
Smolek, organolog AP p. Štěpán Svoboda a za
Sdružení p. Ivo Kylar

Mediální podpora

Instalace pokladniček
První pokladnička veřejné sbírky byla instalována se
svolením majitele dobříšského zámku v červenci
2015 na konci návštěvního okruhu. Bylo vybráno
celkem 4938 Kč. Druhá pokladnička byla instalována
v Informačním centru v prosinci 2015 – výtěžek 36
Kč.

Podpora projektu

Žádost o grant
Dne 23. 11. 2015 byl podána žádost o grant
z dotačních titulů pro rok 2016, poskytovaných
z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše
za účelem realizace projektu „KONCERTY PRO
VARHANY“. Jedná se o 6 benefičních koncertů vážné
hudby pořádaných a organizovaných Sdružením pro
obnovu varhan. Uvedený grant by měl pokrýt náklady
na pronájem sálu, dopravu, propagaci s tím, že
hudební tělesa jsou ochotná hrát a zpívat bez nároku
na honorář. Výtěžek z těchto koncertů půjde na
obnovu varhan.

Zámek Dobříš

Město Dobříš
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Transparentní účet 2015
115-0099660227/0100

Individuální dary
Sbírka pokladnička zámek
Sbírka informační středisko
Kostelní sbírka 3x
Sbírka Májové slavnosti
Sbírka koncerty
Dary – firmy
Celkem
Bonus KB
Přijaté příspěvky celkem
Poplatky KB
Zůstatek na transparentním účtu

50933 Kč
4938 Kč
36 Kč
12606 Kč
12120 Kč
46148 Kč
100000 Kč
226781 Kč
1183 Kč
227964 Kč
-1448 Kč
226516 Kč

Děkujeme všem dárcům, příznivcům a
podporovatelům projektu obnovy
varhan v kostele Nejsvětější Trojice
v Dobříši.
Velký dík a naše vděčnost patří Sdružení
pro obnovu dobříšských varhan za jeho
nevšední a kompetentní nasazení a
strhující elán, se kterým se ujalo
odvážného projektu.
Za Římskokatolickou farnost:
Karel Satoria, farář

Provozní účet
115- 0099690207/0100
Dar J. Colloreda Mansfelda
Členské příspěvky
Přijaté příspěvky celkem
Výdaje
Zůstatek na provozním účtu

50000 Kč
6300 Kč
56300 Kč
36113 Kč
20187 Kč

Příjmy celkem
284264 Kč
Výdaje celkem
- 37561 Kč
Stav na účtech celkem k 31. 12. 2015 246703 Kč

Věříme, že se dobré dílo podaří a
odměnou
budou
krásné
tóny
královského nástroje nejen pro nás, ale
i pro další generace.
Za Sdružení pro obnovu dobříšských varhan:
Ivo Kylar, předseda spolku

Výsledovku zpracovala pí. Ludmila Petáková
Výsledky hospodaření za rok 2015 byly schváleny
členskou schůzí dne 28. 2. 2016.

Výroční zprávu vydalo Sdružení pro obnovu varhan
dne 28. 2. 2016
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