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Spolku na záchranu  

kostela sv. Anny v Sedleci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základní údaje: 

 
 

Sídlo spolku:    Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary 
IČ:                  26677547 
Právní forma:   spolek 
Registrace:      MV, 4. 11. 2004, pod č. j. VS/1-1/58905/04-R 

Náš spolek vznikl za účelem pomoci odstranit havarijní stav kostela sv. 
Anny a poté nacházet možnosti jeho využití, podávat žádosti a návrhy na 
příspěvky pro obnovu a na provoz této kulturní památky, získávat sponzory, 
pořádat finanční sbírky, organizovat benefiční akce a jako doposud spolupracovat 
se všemi, kterým není lhostejný osud této kulturní památky.  

Organizační struktura: 
 
1. Členské shromáždění 
2. Rada spolku 
3. Předseda spolku 
 
Rada spolku:      Kůrka Alois – předseda  
                         Doušová Ludmila 
                         Mitro Jakub 
                          

Počet členů k 31.12.2014: 61 

 
Zpráva o činnosti za r. 2014: 

 
 
02.01.14 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí  byl 58.962,- Kč 
 
03.01.14 Bylo provedeno zasíťování lucerny věže a sanktusníku pletivem proti 
  holubům. Náklady na akci byly 14.000,- Kč 
 
02.03.14 Konalo se 10. výroční členské shromáždění 
 
08.04.14 Stavbou lešení byly zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, 
  nástěnných maleb a výmalby presbytáře  
 
13.04.14 Velikonoční koncert. Klasické dílo na velikonoční téma Sedm  
  posledních slov Ježíše Krista od J. Haydna zahrál PiKap Quartet. 
  Biblický text recitovala L. Domesová.  Nádherný koncert určený  
  převážně náročnějším posluchačům navštívilo cca. 50 diváků.  Na 
  opravu kostela se vybralo  2.615,- Kč.  
 
07.05.14 Koncert Gringos hrají Glenna Millera. Největší swingové hity zahrál 
  Bigband ZŠ a ZUŠ Rybáře pod vedením Milana Krajíce. Koncert  



  navštívilo 150 diváků  a na dobrovolném vstupném se vybralo  
  7.547,- Kč 
 
20.05.14 Byly vyčištěny a nakonzervovány další dva obrazy křížové cesty, 
  zastavení 7. a 8.  
 
27.05.14 Koncert sboru Cecilian Singers z britského Leicesteru. Krásnou  
  chrámovou hudbu si přišlo poslechnout téměř 60 diváků a na  
  dobrovolném vstupném se vybralo 2.887,- Kč 
 
22.06.14 Koncert Gloria D dur od A. Vivaldiho. Účinkoval KSO, Karlovarský 
  pěvecký sbor, Sbor Fontána a sólisté. Řídil Jan Rezek. Skvělý koncert 
  navštívilo 240 spokojených návštěvníků. Vstupné je součástí veřejné 
  sbírky. 
 
19.07.14 Rock in Sedlec. Zábavné odpoledne pro celou rodinu pořádalo  
  sdružení Osmá velmoc spolu s naším sdružením. Výtěžek z akce je 
  součástí Anenské sbírky. 
 
23.07.14 Koncert chlapeckého sboru z Anglie Tiffin Boys Choir. Nádherný  
  koncert navštívilo cca. 140 diváků.  Výtěžek z dobrovolných darů je 
  součástí Anenské sbírky 
 
26.07.14 Anenská zábava. Hrála skupina Sympaťáci. Výtěžek je součástí  
  Anenské sbírky 
 
27.07.14 Ve 14 hodin se konala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Josef 
  Hurt. Mše se zúčastnilo 50 převážně věřících návštěvníků. Výtěžek 
  z dobrovolných darů je součástí Anenské sbírky 
 
29.07.14 Za přítomnosti úřednic MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech akcí byl 39.077,- Kč 
 
10.09.14 Zbouráním lešení bylo po 5 měsících dokončeno restaurování  
  presbytáře kostela. Tým 4 – 6 restaurátorů pracujících 12 hodin 
  denně pod dohledem restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové ak. mal. 
  nejprve očistil druhotné nátěry a přemalby, opravil poškozené omítky 
  a štukovou výzdobu a nakonec vše zrestaurovali do podoby z 2. pol. 
  18. stol. Náklady na celou akci přesáhly 750.000,- Kč. Na opravách  
  se finančně podílelo město Karlovy Vary (200.000,- Kč), Česko- 
  německý fond budoucnosti (300.000,- Kč) a Spolek na záchranu 
  kostela sv. Anny v Sedleci (zbývající část). 
 
12.09.14 Klienti Armády spásy během dvou dnů uklidili kostel z nejhrubších 
  nečistot a odvezli zbylou suť, písek, použité fólie, kbelíky a další 
  odpad po restaurátorech. 
 
20.09.14 Brigáda na úklid kostela po restaurátorech. Zúčastnilo se 10 lidí, a to 
  pouze Kelišky a jejich rodinní příslušníci.  
 
23.09.14 Oficiálně byl náš spolek zapsán do spolkového rejstříku pod názvem 
  „Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci“. 



05.10.14 Konal se Slavnostní koncert k 10. výročí vzniku našeho spolku.  
  Hlavní hvězdou koncertu byl houslový virtuos Václav Hudeček. Spolu 
  s KSO zahráli koncert Čtvero ročních dob A. Vivaldiho. V rámci  
  koncertu byly nejvýznamnějším partnerům předány děkovné listy.  
  Koncert navštívilo 350 diváků. Na vstupenkách, jejichž cena byla 
  součástí veřejné sbírky, se vybralo 50.000,- Kč. Do kasičky se navíc  
  vybralo 3.498,- Kč. Protože KSO odehrál koncert zdarma a na  
  honorář V. Hudečka byla získána dotace od kraje, šlo o čistý výtěžek 
  ve prospěch kostela.  
 
26.10.14 Koncert Karlovarského pěveckého sboru. V jejich podání za  
  doprovodu varhan zazněl dílo A. Dvořáka Mše D – dur (Lužanská). 
  Nádherný koncert navštívilo cca 180 návštěvníků a na vstupném se 
  na opravu kostela vybralo  8.836,- Kč. 
 
01.12.14 Adventní koncert. Sbory Paleta, La Dolce Vita Sokolov a Kvartet  
  sourozenců Rezkových si poslechlo cca 250 diváků. Výtěžek z akce je 
  součástí Vánoční sbírky. 
 
18.12.14  Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce 
  věnovala škola na opravu kostela 
 
22.12.14 Česká mše vánoční v podání 100 - členného sboru (Karlovarský 
  pěvecký sbor, Orbis Pictus Ostrov, Vivat Musica Kraslice, Cubitus 
  Loket), operních sólistů, pod vedením Jana Rezka. Akci navštívil opět 
  rekordní počet více než 550 diváků. Vstupné bylo součástí Vánoční 
  veřejné sbírky. Po skončení koncertu se konalo tradiční vánoční  
  setkání členů při punči paní Čermákové a vánočních pochoutkách 
  našich členek. 
 
24.12.14 Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel MgA. Martin 
  Lindtner B.A, z církve Adventistů sedmého dne, koledy za hudebního 
  doprovodu pod vedením J. Rezka zpívaly členky příležitostného  
  sboru, složeného z místních žen a členů KPS. Svařené víno pro  
  zahřátí čepoval V. Zápotočný, který zisk z prodeje věnoval na  
  opravu kostela. Bohoslužbu navštívilo téměř 300 návštěvníků. Dary 
  na opravu kostela byly součástí Vánoční veřejné sbírky. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2014 k 31. 12. 2014 
   
Pokladna   
Převod z roku 2013                                                    9.373,00 Kč 
Příjmy v r.2014                                                        30.850,00 Kč 
Výdaje v r. 2014                                                      22.665,00 Kč 
Zůstatek  17.558,00 Kč 
   
Účet   
Převod z roku 2013                                                 593.895,88 Kč 
Příjmy v r.2014                                                       164.982,39 Kč 
Výdaje v r.2014                                                      159.085,86 Kč 
Zůstatek  599.792,41 Kč 
   
Příjmy: členské příspěvky                       8.750,00 Kč 
 dotace z MM K. Vary a KÚ                             69.631,00 Kč 
 dary 109.389,21 Kč 
 ostatní příjmy                             8.000,00 Kč 
 úroky 62,18 Kč 
Příjmy celkem                                              195.832,39 Kč 
   
Výdaje: opravy 101.231,00 Kč 
 organizace koncertů 72.892,00 Kč 
 provozní režie 5.371,00 Kč 
 bankovní poplatky 2.256,86 Kč 
Výdaje celkem                                                      181.750,86 Kč 
   

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2014 + 14.081,53 Kč 

   
Hotovost zůstatek  17.558,00 Kč 
Běžný účet zůstatek  599.792,41 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2015)                  617.350,41 Kč 
   

K 31.12.2014 nemělo sdružení žádné závazky ani pohledávky 
   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2014) 
   
Převod z  31. 12. 2013                                              64.651,29 Kč 
Příjmy v r. 2014                                                        159.547,72 Kč 
Výdaje v r. 2014  173.222,33 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2014                                         50.976,68 Kč 



Slovo na závěr 
 

Na základě restaurátorského průzkumu z r. 2013 byly v loňském roce 
zahájeny práce na restaurování interiéru kostela, konkrétně presbytáře 
(kněžiště). Tým restaurátorů pod dohledem restaurátorky RNDr. Mileny 
Nečáskové ak. mal. během 5 měsíců nejprve očistil druhotné nátěry a přemalby, 
opravil poškozené omítky a štukovou výzdobu a nakonec vše zrestauroval do 
podoby z 2. poloviny 18. stol. Součástí prací byla i oprava a domalba největší 
fresky v kostele. Náklady na akci byly 756.000,- Kč. 

Kromě restaurování presbytáře pokračovalo čištění a konzervace křížové 
cesty dvěma dalšími obrazy a také byla nově zasíťována lucerna věže proti 
holubům. 

Naše sdružení uspořádalo v loňském roce 10 koncertů všech žánrů. Pokud 
jde o návštěvnost, jako vždy rekordní byla na České mši vánoční J. J. Ryby, 
kterou navštívilo 550 - 600 návštěvníků. Tou největší událostí však byl koncert k 
10. výročí vniku našeho spolku a tedy i k 10 letům oprav kostela sv. Anny v 
Sedleci. Na úvod koncertu byli oceněni ti, kteří se během uplynulých 10 let na 
opravách podíleli největší měrou. Bylo to město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, 
Česko – německý fond budoucnosti, společnosti Moyo holding, a. s, Refil, s.r.o, 
BVD pece, s.r.o a manželé Nätzkerovi, kteří pro nás získávají dary od německých 
krajanů a spolupracují s námi při získávání dotací z ČNFB. Vrcholem koncertu 
bylo vystoupení houslisty Václava Hudečka, který za doprovodu KSO zahrál 
slavný koncert A. Vivaldiho Čtvero ročních dob. Na koncert bylo vydáno 100 
volných vstupenek jako poděkování našim členům, dárcům, zástupcům 
hudebních těles, která u nás bez nároku na honorář v předchozích letech 
vystoupila a také zástupcům města Karlovy Vary a Karlovarského kraje. Dalších 
250 vstupenek po 200,- Kč bylo prodáno a zisk z prodeje byl součástí sbírky na 
opravu kostela. Na honorář V. Hudečka se podařilo získat mimořádnou dotaci 
25.000,- Kč od Karlovarského kraje.    

K dalším akcím patřilo jako obvykle pořádání Anenských oslav, tedy poutní 
mše, koncertu, Anenské zábavy a již 2. ročníku akce Rock in Sedlec, který opět 
pořádalo naše sdružení spolu se sdružením Osmá velmoc. Poslední akcí roku bylo 
uspořádání populární štědrovečerní bohoslužby slova se zpěvem tradičních koled. 
Na kulturní aktivity jsme získali dotaci 45.000,- Kč od města K. Vary. 

A nyní nás čeká obvyklé, avšak nezbytné děkování. Tentokrát je o to 
důležitější, že jde o poděkování za 10 let práce ve prospěch našeho kostela. Na 
prvním místě bych chtěl poděkovat panu faráři Vladimíru Müllerovi, s nímž byla 
po celých 10 let vždy skvělá spolupráce a věřím, že tomu tak bude i nadále. 
Poděkování patří stavebnímu technikovi J. Láškovi, ale i jeho předchůdci, V. 
Přibíkovi, který stál u začátku oprav. Mimořádné poděkování patří zakládajícím 
členům spolku M. Irovskému a V. Petlíkovi za jejich činnost v radě spolku, kterou 
v loňském roce po 10 letech práce ukončili. Dík patří i dalším zakládajícím 
členům, P. Kneřovi a L. Štěpkovi, kteří svou činnost v radě ukončili již v 
dřívějších letech. A nesmím zapomenout ani na mladou krev v radě spolku,         
L. Doušovou a J. Mitro. Jako vždy patří obrovský dík našim „Keliškám“, dámám  
V. Erbenové, I. Kašákové, A. Kucové, M. Kůrkové, A. Márové, E. Šimlové,         
Z. Šteflové, L. Zápotočné, ale i ze zdravotních důvodů již nepracující L. Mitrové a 
zesnulým M. Pfeifferové a G. Rohlové, které se od prvních dnů starají o pořádek 
v kostele, což bylo v loňském roce při opravách interiéru obzvlášť náročné. Dík 
patří i zvoníkovi a novému kostelníkovi S. Fialovi či majitelce Sedlecké pivnice L. 
Čermákové. Nesmím zapomenout poděkovat ani dalším aktivním členům, mezi 
nimiž svou aktivitou po celá léta vyčnívali kromě již výše jmenovaných 



především rodiny Volfových, Záhoříkových, Mitrových a Štěpkových. Na konec 
bych chtěl poděkovat panu Aloisi Kůrkovi staršímu, který, ač již není mezi námi, 
se za desetiletí oprav nesmazatelně zapsal do současné historie oprav kostela sv. 
Anny v Sedleci. 

Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jde 
především o již výše zmíněné subjekty místní samosprávy a nadace. Dále jsou to 
tradiční dárci z podnikatelského sektoru, místní občané či krajané z Německa, 
kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Úplný seznam dárců je přílohou této 
zprávy. Poděkování patří i účinkujícím a  návštěvníkům našich akcí, kteří svým 
vystupením, resp. návštěvou, přispívají na opravu našeho kostela. 

 
 
V Karlových Varech dne 18. 1. 2015 
 
 
 
 

                        Za Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci: 
                                                  Alois Kůrka – předseda 
 
 

 
 
 
Členským shromážděním schváleno dne ............ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 

 
Plán činnosti na rok 2015 

 
V roce 2015 budou pokračovat práce na výmalbě interiéru a restaurování 

nástěnných fresek. Po loňském zrestaurování presbytáře půjde o první dvě 
třetiny chrámové lodi kostela a s tím související opravy. Součástí oprav bude i 
zrestaurování cviklů, trojúhelníkových fresek, nad vítězným obloukem, bočními 
oltáři a okny. Na tyto práce počítáme s částkou 1.100.000,- Kč, a to díky tomu, 
že se nám podařilo získat 500.000,- Kč z ČNFB, 400.000,- Kč z PZAD a dalších 
200.000,- Kč věnovalo kostelu jako každoročně město K. Vary. Zbývající opravy 
uhradí náš spolek z účtu veřejné sbírky i z běžného účtu.  

Pokud se podaří získat dotaci od Karlovarského kraje, bude proveden 
doplňující restaurátorský průzkum požadovaný NPÚ v Lokti. 

Další akcí závisející na získání dotace je restaurování plastiky sv. Anny, 
kterou v případě úspěšné žádosti provede RNDr. Nečásková.  

Také bude pokračovat konzervování a čištění obrazů křížové cesty několika 
dalšími obrazy, které je však financováno z darů zvlášť určených na tento 
projekt. 

Vzhledem k tomu, že zatím nelze odhadnout ukončení prací v kostele a 
během oprav nebude možné kvůli lešení koncerty pořádat, předpokládáme 
uspořádání pouze několika koncertů na podzim. Protože se na podzimní koncert 
podařilo získat 30.000,- Kč od Karlovarského kraje, jednáme již nyní s několika 
hvězdami české hudební scény.     

Samozřejmě, že mimo prostory kostela se nic nemění. V rámci Anenských 
slavností plánujeme opět spolu se sdružením Osmá velmoc uspořádat rockové 
odpoledne Rock in Sedlec, se Sedleckou pivnicí uspořádáme již tradiční 
Anenskou zábavu a na závěr oslav s místní TJ fotbalové utkání horní vs. dolní 
Sedlec, které se loni vzhledem k havarijnímu stavu hřiště nemohlo uskutečnit. 

V době Adventu a Vánoc uspořádáme každoroční adventní koncerty a 
štědrovečerní bohoslužbu slova.   

Lze tedy říci, že po většinu letošního roku bude muset pořádání koncertů 
ustoupit pracím v interiéru kostela.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2014 

Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) PD 300.000,- Kč 

Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) PD 200.000,- Kč 

Město Karlovy Vary  PD 45.000,- Kč 

Moyo holding, a. s. PD 20.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 25.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 20.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím PD 17.581,74 Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

Dětské zdravotní středisko s. r. o.  - MUDr. Z. Růžičková PD 8.000,- Kč 

Pavel Krůta PD 9.000,- Kč 

Richard a Helene Harrer PD 5.414,32 Kč 

Miloslava Němečková PD 5.000,- Kč 

Alois Kůrka ml. PD 5.000,- Kč 

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) PD 4.000,- Kč 

Liselotte Winter PD 2.694,81 Kč 

Filip a Erika Gröger  PD 1.352,11 Kč 

Herbert Pröckel PD 1.346,23 Kč 

Karel Mráz – Flora centrum VD 4.025,- Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 58.962,- Kč 

Sbírka formou prodeje vstupenek  (na účet veřejné sbírky) PD 50.000,- Kč 

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 39.077,- Kč 

Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) PD 10.000,- Kč 

Anna Frabšová, roz. Bacílková (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

 

 

         PD – peněžitý dar 

         VD – věcný dar 


