Výroční zpráva
Spolku pro záchranu bohosudovských varhan
za rok 2020

1. Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Právní forma:
Předseda spolku:
Členové výkonného výboru:
Datum vzniku spolku:
Spisová značka:
Webové stránky:

Spolek pro záchranu bohosudovských varhan
Husitská 73/76, 417 41 Krupka
08949182
Fio banka, a.s., běžný účet č.: 2201770916/2010;
transparentní účet č.: 2701895854/2010
spolek
Lenka Doubková
Lenka Doubková, Mgr. Jiří Breu, Jan Doubek, MBA
13. 2. 2020
L12617 vedená ve Spolkovém rejstříku u Krajského
soudu v Ústí nad Labem
www.varhanybohosudov.cz; www.orgelmariaschein.eu

2. Účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů. Je založen na dobu
neurčitou.
Účelem spolku je záchrana varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově,
zajišťování finančních prostředků na jejich opravu, realizace projektů vedoucí k opravě,
jakož i péče o jejich údržbu a využití.
Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně
provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi zejména:
a) péče o kulturní a společenské dění v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné
ve spolupráci s církví, obcí a občany, kteří mají zájem o povznesení tohoto
památkově chráněného objektu,
b) pořádání kulturních akcí pro členy spolku i veřejnost,
c) pořádání koncertů,
d) realizování projektů vedoucích k opravě, modernizaci a využití varhan,
e) spolupráce a koordinace projektů oprav s vlastníkem kostela a varhan,
f) spolupráce s organizacemi a spolky podobného zaměření a předávání si zkušeností.

3. Spolupráce
Spolek navázal úzkou spolupráci s Římskokatolickou farností Bohosudov, Biskupským
gymnáziem, Základní školou a Mateřskou školou Bohosudov, se Základní uměleckou
školou Stanislava Šebka v Krupce a Spolkem Klíček Bohosudov.

4. Členské záležitosti
K 31. 12. 2020 spolek eviduje celkem sedm členů, kterými jsou Mgr. Jiří Breu, Miloš Bok,
Jan Doubek, MBA, Lenka Doubková, R.D. Michael-Philipp Irmer, Mgr. Bc. Jana Pucharová
a Mgr. Radek Rejšek.

5. Činnost spolku v průběhu roku 2020
11. 2.

Ustanovující schůze spolku

13. 2.

Zapsání spolku do veřejného rejstříku

11. 3.

Fotografování interiéru Baziliky a varhan pro propagační účely

17. 3.

10:00 hod., Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: kulturní akce
Putování za píšťalami - setkání se seniory, malíři z Teplic a Krupky, ukázka
jednotlivých píšťal, hry na varhany, propojení historie a výtvarného umění zrušeno v důsledku vládních nařízení

18. 3.

Ve spolupráci s Biskupským gymnáziem vyhlášení projektu pro žáky a studenty
– výtvarné ztvárnění varhan jakýmkoliv způsobem, např. za použití
netradičních materiálů, výroba makety, miniatury, obrazu apod.

1.4. - 30. 4.

V tomto období měl být zahájen projekt Cesta za píšťalami ve spolupráci
s Biskupským gymnáziem, Základní školou a Mateřskou školou Bohosudov ukázka jednotlivých píšťal, hra na varhany, propojení historie, hudební výuky a
výtvarné výchovy se vzděláváním - zrušeno v důsledku vládních nařízení.
Zahájení projektu bylo posunuto s ohledem na nástup žáků a studentů do škol
na červen 2020.

26. 4.

9:45 hod., Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: koncert
mužského sboru ze Seifenu - zrušeno v důsledku vládních nařízení

1.5. - 31. 5.

V tomto období mělo probíhat pokračování projektu Cesta za píšťalami se
zapojením dalších škol města a regionu - zrušeno v důsledku vládních nařízení.

16.5.

15:30 hod, Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: Pohlazení jako
písnička - koncert, který měl být, v dozvuku Svátku matek, věnován všem
maminkám. Odpolednem měla provázet Taťána Spodniaková. Vystupovat měl
dětský sbor z Teplic Pramínek, sbor Poupata s klavírním doprovodem Markéty
Loskotové a sbory dalších mateřských škol - zrušeno v důsledku vládních
nařízení.

Dětský sbor Pramínek z Teplic

3.6.

Projekt Cesta za píšťalami po přeložení z dubna 2020 - děti MŠ a žáci 1. - 3.
třídy

Kůr Baziliky Panny Marie Sedmibolestné

8.6.

Projekt Cesta za píšťalami po přeložení z dubna 2020 - žáci 4. - 5.třídy

22. 6. a 24. 6. Příprava a instalace výstavy v bazilice a ambitech (Mgr. J. Breu, Mgr. Z. Mitúchová, L. Doubková, J. Watzek)
25. 6.

Bazilika Panny Marie Sedmibolestné, včetně ambitů: vernisáž výstavy obrazů a
prací žáků a studentů Biskupského gymnázia, výstava obrazů skupiny
regionálních výtvarníků ARTime, ateliér Bohosudov

1.7 - 31. 7.

Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: pokračující výstava obrazů a
prací žáků a studentů Biskupského gymnázia a skupiny regionálních výtvarníků
ARTime z června 2020

2. 7.

Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: slavnostní předávání
maturitních vysvědčení maturantům z Gymnázia J. A. Komenského z Dubí.
Slavnostní atmosféru jejich vstupu do života dospělých umocnil hrou
na varhany Mgr. Pavel Krs.

17. – 22. 8.
V tomto týdnu probíhal v Tachově již několikátý ročník Varhanní kurz 2020 pro
varhaníky z celé republiky. Kurzu se zúčastnilo celkem třináct amatérských
hudebníků, za spolek se zúčastnila Lenka Doubková. Pod vedením odborných
lektorů Jany Vokaté, Pavly Jůzové, Jana Steyera a Radka Rejška měli účastníci
možnost věnovat se varhanní improvizaci, technice hry, základům organologie
i hudební teorii či harmonii. Součástí byla také přednáška pátera Jiřího Hájka a
hudebního skladatele a dirigenta Miloše Boka. Celý týden byl velice intenzivní
a nesmírně obohacující. Přinesl řadu zajímavých nápadů na další činnost
spolku a také nové kontakty.
31. 8.

Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: fotografování varhan a jejich
prohlídka, Mgr. Radek Rejšek. Získání potřebných podkladů pro zpracování
restaurátorského záměru.

11. 10.

Přihlášení projektu Principálové „děti“ aneb Přehlídka amatérských
varhaníků do osmého grantového kola TESCO programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“.

12. 10.

Lenka Doubková přebírá z rukou Tomáše Zíky jím vyrobený dar pro potřeby
spolku. Pokladnička ve tvaru varhan poslouží pro výběr finančních darů.

17.10.

15:00 hod., Teplice, Zahradní dům: Podzimní odpoledne s módou
- zrušeno v důsledku vládních nařízení

V rámci propagace proběhl 8. 10. ve večerních hodinách rozhovor
v regionálním vysílání Českého rozhlasu dramaturgyně Jany Chládkové a Lenky
Doubkové na téma „Udělat něco nezištně pro ostatní“.
Půlroční přípravy na akci, která byla nakonec zrušena devět dní před svým
začátkem, nás stáli hodně energie, sil a času. Zde uvádíme tedy alespoň její
anotaci:
V sobotu 17. 10. 2020 proběhne v Zahradním domě v Teplicích příjemné
PODZIMNÍ ODPOLEDNE S MÓDOU. Přijďte strávit společně čas a odpočinout si
od starostí všedního dne! Celou akcí provází dramaturgyně Českého rozhlasu
Jana Chládková. Odpoledne zahájí svým vystoupením Markéta Loskotová,
vynikající teplická klavíristka a její hosté.
Následuje samotná módní přehlídka ženy dvakrát krejčové, a to nejen svou
profesí, ale také příjmením. Paní Slavěna Krejčová představí originální,
kreativní, ale hlavně praktické a pohodlné modely pro běžné nošení, pro
každou ženu, pro každý věk. Módní přehlídka zaujme mimo jiné také tím, že
modely nebudou nepředváděny profesionálními modelkami, ale ženami žijícími
kolem nás. Nejmladší modelce přitom bude tři a půl roku. Přehlídka se ponese
v duchu klidu, vyváženosti a harmonie.
Diváci se mohou těšit na závěrečné defilé ve společenských šatech, při němž
budou modelky doprovázeny „svými“ muži. Manželem, synem, přítelem či
kolegou.
Na úplný závěr nás čeká poděkování a překvapení…, ale to prozradíme až na
místě v sále.

1.11.

Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: Adam Šmejkal, Dušičkový
koncert - kytarový recitál Od fontány k píšťalám – zrušeno v důsledku
vládních nařízení. Opět uvádíme alespoň anotaci:
Srdečně vás zveme na kytarový recitál v bazilice v Bohosudově. Chtěli jsme
vám, posluchačům, připravit něco zajímavého a netradičního, a proto jsme pro
první koncert našeho spolku zvolili právě tento méně obvyklý hudební žánr.
Umělec Adam Šmejkal zahraje při koncertu skladby tak, jak je osobně nahrál
pro ozvučení fontány "Napájení Heliových koní" na zámku v Dobříši. Sám
umělec chce pomoci našim varhanám v bazilice v Bohosudově, a proto nazval
svůj hudební pořad "Od fontány k píšťalám".
Zároveň bychom chtěli v tomto dušičkovém čase důstojně uctít památku všech
zesnulých a vzpomenout na naše nejbližší, kteří již nejsou mezi námi. Věříme,
že společně vytvoříme příjemnou atmosféru a prožijeme nevšední kulturní
zážitek. Výtěžek ze vstupného bude použit na opravu varhan.
- zrušeno v důsledku vládních nařízení

20.12.

16:00 hod., Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: Vánoční
pohádkový koncert - dětský sbor Melodie Biskupského gymnázia, Základní
školy a Mateřské školy Bohosudov – zrušeno v důsledku vládních nařízení

Ilustrační foto - sbor Melodie 1

25. 12.

Přišel dlouho očekávaný den. Po mnoha týdnech a stovkách hodin práce
našich mladých kolegů (Michal Doubek, Adam Bubník, Jiří Macek a Marek
Kouřimský), po vzájemných konzultacích a za pomoci dalších odborníků, jsme
večer konečně spustili dárcovský program „Adopce bohosudovských píšťal“.
Byli jsme velmi unavení, ale nesmírně šťastní, že se nám podařilo
vyvinout moderní a funkční program. Nechali jsme si pár hodin na odpočinek a
od 26. 12. 2020 jsme začali projekt adopce výrazně medializovat.

26.12.

Bohosudov, Bazilika Panny Marie Sedmibolestné: Česká mše vánoční J. J.
Ryby, dirigent Miloš Bok ve spolupráci s ŘKF Bohosudov – zrušeno v důsledku
vládních nařízení

6. Medializace spolku
Články o činnosti spolku pravidelně zařazujeme do měsíčníku města Krupka Radnice a do
Teplického deníku. Medializací naší veřejné sbírky se nám podařilo rozšířit ji v závěru
roku mezi veřejnost v našem regionu. Pro představu uvádíme článek na podporu
dárcovského projektu „Adopce bohosudovských píšťal“, který byl otištěn jak v Radnici,
tak v Teplickém deníku a dalších médií:
Poutní bazilika Panny Marie Sedmibolestné svým historickým a společensko-kulturním
významem výrazně přesahuje hranice regionu a zároveň v sobě ukrývá vzácnost, kterou
bychom měli chránit pro nás i budoucí generace. Tímto skutečným historickým skvostem
jsou Schiffnerovy varhany. Jde bezpochyby o hudební nástroj evropského formátu, který
však svými hendikepovanými tóny volá o pomoc. Mnozí z nás volání varhan slyší a jejich
prosbu o pomoc se snaží šířit dál. Je nás však zatím málo. Sami na to nestačíme. Proto
jsme, jako Spolek pro záchranu bohosudovských varhan, požádali o možnost konání
veřejné sbírky. Pevně věříme, že společnými silami a prostřednictvím finančních darů
odvrátíme nevyhnutelné, totiž že varhany umlknou úplně.
Oslovujeme proto přátele, známé, kolegy a šíříme myšlenku záchrany bohosudovských
varhan všude tam, kde dobrá srdce naslouchají. Spojili jsme naše zkušenosti s dravým,
odvážným mládím a současnými technologiemi, abychom lépe uspěli v tomto moderním
světě. Naši mladí spolupracovníci, mnozí z nich bývalí žáci a studenti Biskupského
gymnázia v Bohosudově, vytvořili pro náš spolek webové stránky
www.varhanybohosudov.cz , kde kromě základních informací o našich aktivitách
představili také dárcovský program „Adopce píšťal“.
V sekci Adopce píšťal si u každého funkčního rejstříku můžete poslechnout jeho
autentickou nahrávku. Nahrávky jsme připravovali ve spolupráci s významným českým
hudebním skladatelem, dirigentem a varhaníkem Milošem Bokem, autorem hudby
k pohádce Anděl Páně I. Pro finanční dary jsme zvolili moderní, jednoduché a pohodlné
on-line platební metody. K „adoptované“ píšťale od nás dárce získá certifikát a bude
zanesen do Pamětní knihy.
Všechny peníze, které budou vybrány v rámci sbírky, budou použity na generální opravu
bohosudovských varhan, které se za celých 117 let nikdy zásadním způsobem
neopravovaly a ocitají se tak na pokraji své životnosti. Varhany jsou velmi znečištěné,
objevují se nefunkčnosti a deformace po letitém používání a také červotoč. Je potřeba je
celé demontovat, rozebrat na jednotlivé píšťaly, opravit přístroje k ovládání registrů a
provést mnoho dalších odborných varhanářských činností.
Našim aktivitám jsme dali podobu veřejné sbírky schválené Krajským úřadem Ústeckého
kraje, kterou jsme spustili v závěru loňského roku na Boží hod vánoční.

Doba není lehká, ale my přesto věříme, že se dokážeme semknout a za pomoci štědrých
lidí, podnikatelů a společensky odpovědných firem společnými silami nashromáždit
finanční prostředky potřebné na generální opravu varhan. Předpokládané finanční
náklady na celou opravu jsou tři miliony korun.

7. Identita spolku
Autory našich webových stránek a zároveň tvůrci dárcovského programu „Adopce
bohosudovských píšťal“ jsou Michal Doubek, Adam Bubník, Jan Macek a Marek
Kouřimský. Spolupráce s grafikem Radkem Michelem se ujal Jan Doubek. Vzniklo tak logo
spolku, jeho tiskopisy, plakáty na akce. Připravují se také informační DL leporela spolku
i veřejné sbírky.

8. Zpráva hospodaření
Na naši provozní činnost jsme získali finanční prostředky od města Krupka ve výši 10 000
Kč a na akci „Vánoční pohádkový koncert“ na hudební nástroje a notové pulty také
10 000 Kč.
Od Statutárního města Teplice jsme získali dotaci na akci „Podzimní odpoledne s módou“
ve výši 10 000 Kč na pronájem sálu. Akce byla v důsledku vládních nařízení zrušena a my
jsme po vyúčtování dotace finanční prostředky v plné výši vrátili.
Žádali jsme také o prostředky na činnost na rok 2021 z Fondu hejtmana Ústeckého kraje
a do osmého grantového kola TESCO, ale v obou případech jsme nebyli úspěšnými
žadateli.
V průběhu listopadu jsme také žádali o dotaci v programu COVID Kultura II.
Drobné finanční příspěvky se nám podařilo získat z internetového projektu GIVT, který
umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Při nákupech prostřednictvím
partnerských e-shopů lze zasílat část peněz za své útraty konkrétní organizaci. S touto
myšlenkou jsme oslovili spolupracující partnery, přátele a rodinné příslušníky, kteří nás
svými osobními on-line nákupy podpořili.
Na činnost spolku získáváme také finanční dary nebo dary ve formě služeb od dalších
dárců. Bez těchto lidí by naše práce nebyla možná. Veškeré naše aktivity směřujeme
k cíli vložit co největší možnou část výtěžku, který získáme z akcí, na náš transparentní
účet, a věnovat je tak na opravu varhan. Bohužel, rok 2020 nepřál nikomu, a většina námi
připravených akcí byla v důsledku toho zrušena.
Spolek hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Celkové náklady našeho spolku
při zajišťování předmětu hlavní činnosti a nákladů nezbytných pro chod spolku činily
v roce 2020 celkem 99 933 Kč a spolek za rok 2020 hospodařil se ztrátou Kč 364 Kč.

9. Seznam dárců
Dárci do výše 1 000 Kč
J. Teplý, J. Hromas, J. Babiková, P. Mísař, J. Šedivka, J. Zachová, P. Huczala, J. Maňák,
M. Filgasová, M. Štainer
A. Frýdl, M. Jansa, L. Glogarová, Z. Zejdová, A. Kratochvílová, M. Linda, A. Olšanská, M.
Štěpánová, V. Matyska, V. a S. Hájkovi, F. a L. Štěpánovi, Š. a T. Štěpánovi, Anna
Hegerová, Alžběta Hegerová, I. Gothová, J. Eichler, I. Eichlerová, S. Eichler, M. Doubek,
J. Schönfeld, K. Bukovjanová
Dárci do výše 3 000 Kč
M. Řeháková, P. Strnad, R. Příhoda, M. Bačová, J. Hoření, E. Kučerová, D. a I. Březinovi,
I. Svobodová, L. Doubková
Dárci 5 000 Kč a výše
P. Irmer, M. Eichlerová, J. Breu, J. Mašek, J. Doubek
Dárci nad 35 000 Kč
R. Tichý
Hmotné dary a dary ve formě služeb
T. Zíka, S. Krejčová, M. Loskotová, L. Polívka, J. Watzek, G. Rosická, M. Šimková,
M. Sabau, E. Komínková, Z. Urbanová, M. Jägerová

10. Závěr
Závěrem se sluší poděkovat. Hlavně všem těm, kteří se nezištně podílejí na hladkém
chodu našeho spolku, ale také našim příznivcům, fanouškům, dárcům. Děkujeme za
finanční podporu městu Krupka a Statutárnímu městu Teplice a za obětavou pomoc
našim spolupracujícím partnerům a členům spolku.

V Krupce, dne 25. 3. 2021 sestavila Lenka Doubková

