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1. Úvodní slovo
Vážení příznivci varhanní hudby,
Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově bylo založeno ustavující schůzí 15.března
2019 s cílem zajistit finanční prostředky pro opravení varhan v kostele sv. Linharta. Spolek byl
zaregistrován Městským soudem v Praze dne 16. dubna 2019.
Úspěšnost činnosti spolku je těsně spojená s jeho prezentací a propagací, na které se od založení
spolku v roce 2019 soustřeďujeme. Ke zviditelnění spolku od začátku jeho fungování hlavní měrou
napomáhá organizování benefičních koncertů. Výtěžek z nich a dopad jejich konání na rozšíření
povědomí o spolku a jeho účelu přinesly první finanční příspěvky v prvním roce existence spolku.
Hlavním, a hlavně splněným, cílem roku 2020 bylo dokončení první etapy opravy varhan – tedy
zabránění dalšímu chátrání nástroje.
V roce 2021 proběhlo druhé vyplynování kostela proti dřevokaznému hmyzu. Opakování
vyplynování je nezbytné proto, že první vyplynování v roce 2020 zahubilo živé jedince
dřevokazného hmyzu. Zůstala však nakladená vajíčka. Z vajíček se vylíhnou opět živé larvy, proto na
doporučení odborníků došlo k opakovanému vyplynování kostela.
I v roce 2021 zasáhla pandemie Sars-Cov-2 do organizování benefičních koncertů. Jejich počet i
finanční úspěšnost byla silně limitovaná. Hledání dalších vhodných způsobů k získání finančních
prostředků na opravu varhan vedlo koncem roku 2020 ke spuštění adopce píšťal.
Rok 2021 pokračuje soustředěním se na získání finančních prostředků na generální opravu
nástroje, která by měla varhanám vrátit dobrou formu a zajistit plnou využitelnost na další roky.
Získávání těchto prostředků během koncertů bylo v roce 2021, vzhledem k pokračující pandemické
situaci, opět velmi omezené. Nicméně se do povědomí milovníků a sponzorů dostává stále více i
možnost adopce píšťal. V roce 2021 celkový podíl finančních příspěvků za adopci píšťal ve výši
97 500Kč převýšil všechny ostatní kategorie příspěvků.
Po té, co jsme ve sbírce nashromáždili přes 20% prostředků potřebných pro celkovou obnovu, jsme
ve spolupráci s farností a diecézním organologem připravili a vyhlásili veřejnou zakázku na
potřebné práce.
Vzhledem k finanční náročnosti generální opravy varhan pokračuje intenzívní vyhledávání dárců a
nadací, za jejichž pomoci by se cíl mohl opět přiblížit a v dohledné době uskutečnit.
Dne 9. ledna 2022
…………………….
Ing. Bohuslav Šámal
Statutární ředitel
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2. Přehled aktivit spolku
Stručné shrnutí roku 2020
V roce 2020 byla naše činnost ovlivněna nástupem epidemie Covidu-19. Přesto se nám podařilo
uspořádat tři benefiční koncerty. Převážně jsme se ale soustředili na práce na záchraně varhan.
Nejprve byl interiér kostela sv. Linharta a jeho mobiliář, zejména varhany, vyplynováním ošetřen
proti červotoči. Následně byly provedeny práce dle I. fáze navrženého postupu obnovy – záchrana
nástroje.
Odborné práce provedl varhanář Václav Vála. Došlo tak k výměně nevyhovujícího varhanního
ventilátoru za nový, odpovídající potřebám varhan, a jeho regulaci. Tím a také umístěním
ventilátoru dovnitř akustického krytu došlo k výraznému snížení hlukového pozadí během hry na
varhany.
Velmi pozitivní vliv na zvukový projev varhan mělo také vyčištění nástroje a přetěsnění nejhorších
úniků tlakového vzduchu. Zprovoznění a regulace manuálové i pedálové spojky výrazně rozšířila
možnosti varhaníka při výběru rejstříků.
Varhanář Vála stav nástroje a provedené práce zadokumentoval ve Zprávě varhanáře, která je
přílohou Výroční zprávy 2020.
Závěrem roku jsme pak spustili projekt Adopce varhanních píšťal. Milovníci varhanní hudby a naši
podporovatelé si mohou za jednorázový příspěvek adoptovat některou ze 728 píšťal cítovských
varhan. Za to obdrží pěkný certifikát osvědčující jejich zapojení do obnovy těchto unikátních
varhan. Pokud adoptují některou z píšťal v prospektu varhan, budou se při každé návštěvě kostela
těšit z vědomí, že právě ta která píšťala může hrát díky jejich podpoře.

Časová osa činnosti spolku
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Druhé kolo fumigace kostela
V loňském roce proběhlo ošetření interiéru kostela, zejména varhan, vyplynováním s cílem
likvidace všech aktivních kolonií červotoče. Pro zajištění dlouhodobého účinku tohoto opatření se
doporučuje tento proces opakovat znovu v následujícím roce, respektive znovu v dané fázi
životního cyklu červotoče. Tento hmyz totiž tráví ve stádiu larvy dva roky, takto se tedy postihnou
všichni jedinci.
Proto jsme se znovu spojili s odborníky z firmy Apleko s.r.o. a ti provedli toto opakované ošetření.

Napadené píšťaly před čištěním

Ošetřen byl i mobiliář kostela

Benefiční koncert Františka Šťastného a Vladimíra Jelena
I rok 2021 byl bohužel poznamenán epidemickou situací. A tak se nám první koncert v tomto roce
podařilo uspořádat až začátkem září. Na koncertě zahrál mělnický varhaník František Šťastný a
svým basem ho doprovodil Vladimír Jelen.
Byl to první koncert, který byl na varhany odehrán, po dokončení 1. fáze oprav. Potěšit vás mohly
skladby například od Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka nebo Charlese Gounoda. Po
koncertě se nám sešly kladné ohlasy nejen na umění hudebníků, ale i slyšitelné zlepšení zvuku
varhan.

Hra na cítovské varhany
Sdružení pro obnovu varhan
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Benefiční koncert z mělnického cyklu Chrámové kostely 2021
V polovině září proběhl v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla poslední z cyklu Chrámových kostelů
pro rok 2021. Na Mělníku mají své zkušenosti se sbírkou na varhany, vždyť svůj nový nástroj mají z
roku 2014, po devíti letech práce. A snad i proto vyslyšeli přímluvu svého varhaníka Františka
Šťastného a výtěžek z tohoto posledního benefičního koncertu věnovali do sbírky pro obnovu
cítovských varhan. Proto vzdáváme veliký dík nejen panu Františku Šťastnému, ale i těm kteří
vystoupili : Lucii Silkenové – soprán, Janu Potměšilovi – recitace, Marku Vajovi – trubka a Daniele
Valtové Kosinové – varhany, a všem kteří se na přípravě koncertu podíleli.
Speciální poděkování patří i všem, kdo si krásný koncert nejen užili, ale i přispěli na naše varhany,
zejména pak Římskokatolické farnosti probošství Mělník a městu Mělník, kteří vybranou částku
zaokrouhlili na krásných 10 000,-Kč. A za jejich propagaci naší činnosti.

Předávání šeku

Oficiální focení

Benefiční koncert Pavla Hrubeše a Markéty Bechyňové-Halířové
Skladatele a multiinstrumentalistu Pavla Hrubeše už jsme u nás měli tu čest na benefičním
koncertě přivítat. Pavla Hrubeše provázel zájem o varhany a duchovní hudbu už od dětství. Dalo by
se říci, že jej podědil z obou stran rodiny. I tak přes jeho úspěchy od mládí mu nebylo umožněno
studovat hudbu. On i jeho rodina byli v patrnosti úřadů. Vášeň pro hudbu ale neustala, a tak sice
výrazně klikatější cestou a později ale nakonec získal i doktorský titul. Stejně tak neustala ani láska k
duchovní hudbě. Což mu za minulého režimu výrazně komplikovalo život i kariéru. Překvapivě jen
po určitou hranici. Po změně režimu vyšlo postupně najevo, že jeho ochránci byli vysoce postavení
rodiče spolužáka, kterým se líbila hudební činnost Pavla Hrubeše. Hra na varhany mu v podstatě
neustále zachraňovala normálnější život.
Proto se rozhodl, že až situace dovolí, bude to tomuto královskému nástroji vracet. Postupně se
začal zapojovat do projektů na záchranu zničených, nebo plně nefunkčních nástrojů. Prvními
opravenými varhanami byl dvoumanuálový nástroj v Doubici (2017), následovala úplná
rekonstrukce varhan ve Světlé pod Ještědem (2019). Stal se také mecenášem nových svatovítských
varhan v Praze. Nyní si vzal za své varhany v Praze-Vinoři. A právě ty naše, cítovské. A my si jeho
podpory velmi vážíme.
Tentokrát přijel s programem „Varhanní variace Pavla Hrubeše“, který secvičili spolu s vynikající
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pěvkyní a specialistkou na hudbu baroka sopranistkou Markétou Bechyňovou-Halířovou. Během
koncertu zazněla hudba od různých autorů (A. Dvořák, G.F. Händel,...) včetně právě Pavla Hrubeše.
Po koncertě proběhla spontánní debata o hudbě, varhanách i s přesahy k léčivé síle hudby a
muzikoterapii.

Interpreti u cítovských varhan

Děkovačka a krátká beseda o hudbě

Benefiční koncert Michala Novenka
Rádi jsme využili příznivější epidemické situace a vytížili naše vyčištěné a naladěné varhany. Další
benefiční koncert pro nás odehrál varhaník Michal Novenko.
Říci, že Michal Novenko je varhaník, hudební skladatel a pedagog, je trochu málo. Vždyť už 25 let
vede česko-polský varhanní festival, vyučoval (alespoň) na třech kontinentech, koncertoval v
desítkách zemí a zahrál si na více než 3000 nástrojů. Hrál na varhany nejstarší i největší, různých
slohových období a charakteru.
Pro ty, koho zajímají varhany obecně, a nejen ty cítovské, bychom ještě poukázali na video pana
profesora, které vám během půlhodiny přiblíží, v čem je specifická hra na tento královský nástroj,
jak se v průběhu staletí měnil spolu s hudebním vkusem i výraz jednotlivých varhan a jak technický
rozvoj od časů renesance ovlivnil možnosti varhan. Odkaz najdete na našich webových stránkách.

Prof. Novenko při hře na cítovské varhany
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Betlémské světlo s reprodukovanou hudbou v Cítově a Roudnici
Na závěr adventu jsme z roudnického kostela Narození Panny Marie přivezli ke sv. Linhartovi
betlémské světlo. V Roudnici i v Cítově jsme pouštěli k vánočnímu rozjímání reprodukovanou
varhanní hudbu, převážně J. S. Bacha a G. F. Händla. Protože ani letošní advent a období svátků
nebyly ideální podmínky pro větší setkávání, věříme, že jsme takto aspoň symbolicky přispěli k
většímu propojení mezi lidmi.

Betlémské světlo

Betlém ve sv. Linhartovi

Vypsání veřejné zakázky na obnovu varhan
Po té, co se nám podařilo zastavit další chátrání varhan v kostele sv. Linharta, mohli jsme se
soustředit na plánování další fáze, tedy samotné obnovy varhan do původního stavu. Bez
netěsnících-nehrajících (některých) píšťal pedálových rejstříků, bez přiznívání sousedních píšťal,
pedálových kláves prošlapaných pod úroveň spolehlivosti etc.
Když se nám ve sbírce sešlo více než 20% předpokládaných nákladů na celkovou opravu, iniciovali
jsme u farnosti (majitel varhan) a diecézního organologa vypsání veřejné zakázky na tuto opravu.
Organolog Štěpán Svoboda připravil všechny podklady pro zadávací řízení a vytipoval varhanáře
vhodné k oslovení k podání nabídky. Tím umožnil jako kritérium k posouzení použít nabídkovou
cenu. Potenciální dodavatelé byli písemně osloveni 27. října 2021 s termínem pro podání nabídky
do 24. listopadu 2021. Dva z oslovených dodavatelů předložili své nabídky. Štěpán Svoboda vybral a
vyhlásil vítěze 25. listopadu 2021.
Vítězná nabídka je od varhanářů Filipa Turchicha a Martina Šmída, a to ve výši 1 471 000,-Kč.
Teď, na přelomu let 2021/2022, jsou dojednány detaily smlouvy a chystá se její podepsání.
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Pohled na varhany z kostela

Pohled na kostel z varhan

Pokračující adopce píšťal
Projekt adopce varhanních píšťal se nám postupně rozjíždí. Letos byly adoptovány píšťaly za celkem
97 500,-Kč. Celkem už je adoptováno přes 5% píšťal ze 728 našeho píšťalového fondu a k dispozici
jsou stále všechny cenové kategorie.
Velký zájem vidíme o velké píšťaly z prospektu varhan. Těch je v našich varhanách jen 14 a tvoří
nejvyšší cenovou kategorii, přesto se jich od spuštění projektu podařilo adoptovat už 5. Tedy více
než třetinu.

Adoptované píšťaly z prospektu varhan.
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3. Zpráva o průběžné kontrole veřejné sbírky
V roce 2021 proběhla kontrola 2. průběžného vyúčtování.
Kontrolní orgán – Krajský úřad Středočeského kraje – konstatoval, že vynaložené prostředky byly
použity v souladu s osvědčeným účelem sbírky. A neshledal žádné pochybení.
Náklady spojené s konáním sbírky vyčíslil v tomto období na 0,20%, tedy stejné procento jako u
kontroly 1. průběžného období. Tedy výrazně pod maximální hranici 5%.
V rekapitulaci za 1. a 2. kontrolované období stanovil, že tyto náklady tvořili celkem 0,42%.
Protokol o provedené kontrole je Přílohou 1 této výroční zprávy.
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4. Přehled dárců
Letošní rok znovu neumožnil nám ani vám realizovat všechny plány. S tím, jak se tento stav
prodlužuje a stává čím dál tím víc frustrujícím, bychom chtěli o to víc vyzdvihnout a poděkovat
všem, kteří s pohledem do budoucna pomáhají zachránit tento vzácný kus hudební historie.
Cítovským věřícím, kteří už podruhé přizpůsobili své jaro ošetření interiéru kostela. Panu faráři
Martinu Brousilovi, který s námi spolupracuje a snáší nárůst administrativy, který s sebou obnova
varhan přináší. Stejně tak i organologovi Štěpánu Svobodovi, že si udělá čas i při řešení
svatovítských varhan.
A velký dík patří všem, kdo se podíleli na benefičních akcích spolku, za jejich nezištnou pomoc.
Finančními dary už na cítovské varhany přispěli:
Marie Černíčková, Tomáš Petrák, Marešovi, Lenka Šámalová, Leubnerovi, J+M Andrle, Petr Šťastný,
Iva Svobodová, Eva Belková, Michal Ševera, Luboš a Míla Hajných, Jana a Libuše Hajných,
sourozenci Šámalovi, Michael Balent, Šárka Balentová, Tomáš Balent, Veronika Balentová,
Rubíčková, Zuzana Sejfová, Ludmila Šámalová, Martina Laubová, Alexandra Šebastiánová, Večlovi,
Ivan Cigan, Vitesse PSP Limited,
Nad 2.000 Kč
Marie Ševerová, Jitka Obertmajerová, Václav Šámal, Jindra a Lenka Malšinských, Anna a Pavel
Ševerovi, H.C. Hřebci Cítov, Pavlína Šámalová, Jana a Pavel Borovičkovi, Daniela Vaňková, Pavel Frič,
Jana Wimmerová, Danuška Bačinová, Iva Jónová, Alena a Petr Lískovi, Ivanka a Milan Mimrovi,
Božena Musilová, Martin Svoboda, Michal Ševera, Petr Roháček, Silvie Kučerová
Nad 10.000 Kč
Martincovi, Ferdinand Lobkowicz, Karel Tichý, Michal Lobkowicz, Jana Bursová, Bohuslav a Jolana
Šámalovi, Martina Fialová, Hanka a Václav Šámalovi, Stylcon s.r.o., Jana Ečerová, Bohumil Hampl,
Milivoj Uzelac, Římskokatolická farnost probošství Mělník s městem Mělník
Nad 50.000 Kč
Nadace ČEZ, Pavel Hrubeš, Formánkovi
a všichni přispěvatelé do pokladničky na koncertech.

Sdružení pro obnovu varhan
v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

Výroční zpráva 2021
Strana 11/19

5. Vyúčtování za rok 2021
Transparentní sbírkový účet :
Číslo účtu: 115-9745000217/0100
Úvodní stav účtu (1. 1. 2021)

239 486 Kč

Příchozí platby

152 420 Kč

z toho : individuální dary

21 100 Kč

adopce píšťal

97 500 Kč

granty / partnerství

10 000 Kč

sbírková pokladnička

22 632 Kč

vratka poplatků
Odchozí platby

1 188 Kč
- 22 830 Kč

z toho : opravy varhan

- 20 570 Kč

režie sbírky

- 1 014 Kč

poplatky

- 1 246 Kč

Finální stav účtu (31. 12. 2021)

Sdružení pro obnovu varhan
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Provozní finance :
Číslo účtu: 115-9878320257/0100 + hotovost
Úvodní stav účtu (1. 1. 2021)
Příchozí platby

16 818 Kč
1 500 Kč

z toho : individuální dary
Odchozí platby

1 500 Kč
- 2 107 Kč

z toho : zajišťování hlavní činnosti

- 533 Kč

propagace

- 830 Kč

poplatky

- 744 Kč

Finální stav účtu (31. 12. 2021)

16 211 Kč

Hotovostní pokladna (31. 12. 2021)

- 3 503 Kč

z toho : počáteční stav (1. 1. 2021)
režie koncertů
režie grantů

Provozní finance (31. 12. 2021)

- 2 384 Kč
- 1 119 Kč
0 Kč

12 708 Kč

Peněžní prostředky celkem (31. 12. 2021)
381 784 Kč
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6. Údaje o spolku
Zaregistrován dne 16. dubna 2019 Městským soudem v Praze
Účel
a) veřejně prospěšná činnost v oblasti podpory varhanní kultury.
b) prosazování opravy a údržby varhan v kostele sv. Linharta v Cítově.
c) zajištění finančních prostředků pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově a přispívání ke
zlepšení kulturního a společenského života v Cítově.
d) zlepšování možnosti využití varhan v kostele sv. Linharta v Cítově.
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada
Statutární ředitel:
Ing. Bohuslav Šámal, nar. 13. 9. 1958
Revizor spolku:
Ing. Martina Fialová, nar. 20. 5. 1966
Počet členů:
9 členů
Sídlo a kontaktní údaje
Cítov č.p. 52, 277 04
E-mail: info@provarhanycitov.cz
Web: http://www.provarhanycitov.cz
IČO
080 66 841
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Příloha 1 – Protokol o provedené kontrole veřejné sbírky
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Příloha 2 - Protokol ze zadávacího řízení
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