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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 
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 23. 9. 2014 

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 31.12.2015: 59 

 
Zpráva o činnosti za r. 2015: 

 
 
06.01.15 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí byl 61.590,- Kč 
 
13.03.15 Stavbou lešení byly zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, 
  nástěnných maleb a výmalby chrámové lodi. 
 
18.07.15 Konal se tradiční Rock in Sedlec. Bohužel i přes pestrý program  
  navštívilo akci mnohem méně lidí než v předchozím roce. Akci  
  pořádal spolek Osmá velmoc spolu s naším spolkem. Výtěžek z akce 
  byl věnován na opravu kostela. 
 
25.07.15 Anenská zábava. Hrál DJ Teen Coo Minulee. Výtěžek je součástí 
  Anenské sbírky. 
 
08.08.15 Za přítomnosti úřednic MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán 
  výtěžek Anenské sbírky. Výnos ze všech akcí byl 16.582,- Kč.  
 
05.08.15  Zbouráním lešení bylo dokončeno restaurování 2/3 lodi kostela. Tým 
  restaurátorů 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. poloviny 18. stol. Náklady na celou akci byly 
  1.100.000,- Kč. Na opravách se finančně podílelo město Karlovy Vary 
  (200.000,- Kč), Česko-německý fond budoucnosti (500.000,- Kč), 
  Ministerstvo kultury (400.000,- Kč). 
  Součástí oprav byla i oprava vitrážových oken za 32.400,- Kč. 
 
08.08.15 Počátkem srpna se přes kostel přehnala bouře s přívalovým deštěm, 
  čímž se voda dostala i přes novou střechu do interiéru kostela a 
  částečně poškodila novou výmalbu stropu. Během srpna však byly 
  škody opět opraveny. Oprava stála 50.000,- Kč. Částku přes původní 
  příslib pojišťovny musel uhradit náš spolek. 
 
05.09.15 První zářijový týden provedli klienti Armády spásy hrubý úklid  
  kostela. Vyklidili suť z celého kostela, vše vysáli  

Průmyslovými vysavači a vytřeli podlahy a setřeli nahrubo prach. Za  
jejich práci jim patří náš velký dík. 

 
12.09.15 Brigáda na úklid kostela po restaurátorech. Zúčastnilo se 10 lidí, a to 
  především Kelišky a jejich rodinní příslušníci, naše členky ze Staré 
  Role a vypomoci přišly i 4 členky Karlovarského pěveckého sboru.  
 
20.09.15 Koncert Karlovarského pěveckého sboru a jeho hostí. Za doprovodu 
  Rakovnického komorního orchestru pod vedením Jana Rezka zaznělo 
  Pergolesiho dílo Stabat Mater. Nádherný koncert na úvod letošní 
  zkrácené sezony navštívilo cca 150 návštěvníků a na opravu kostela 
  se vybralo 8.160,- Kč 
 
11.10.15 V našem kostele se představil další z českých houslových virtuosů, a 
  to Pavel Šporcl. Za doprovodu KSO zazněly v jeho provedení  
  nejkrásnější houslové koncerty skladatelů W. A. Mozarta,  
  J. S. Masseneta, C. Saint - Saense a A. Vivaldiho. Celkem bylo  
  prodáno 350 vstupenek á 200,- Kč. Celý výtěžek 70.000,- Kč je 
  součástí veřejné sbírky na opravu kostela. Fantastický koncert  
  navštívilo 370 sedících + pár desítek stojících diváků. Kromě  
  vstupného přispěli hosté do chrámové kasičky na opravu kostela 
  částkou 6.390,- Kč. 

21.10.15 Koncert chlapeckého sboru Shrewsbury House School. Sbor se  
  skládal z chlapců ve věku 8-12 let v celkovém počtu cca 20 chlapců. 
  Koncert navštívilo cca 80 návštěvníků a na opravu kostela se vybralo 
  4.550,- Kč. 

06.11.15 Koncert komorní hudby. Slavné árie zpívala Karolina Žmolíková  
  (soprán) za doprovodu Přemysla Kšicy (varhany) a Jana Rezka  
  (violoncello). Jako host vystoupil Ladislav Gerendáš (trumpeta) za 
  doprovodu Okresního národního jazzového výboru. Vynikající výkony 
  všech sólistů ocenilo cca 80 návštěvníků. Výtěžek z koncertu je  
  součástí veřejné sbírky na opravu kostela. 

 



29.11.15 Adventní koncert. Sbory Orbis Pictus, dětský sbor Rolnička a Kvartet 
  sourozenců Rezkových si poslechlo cca 300 diváků. Výtěžek z akce je 
  součástí Vánoční sbírky. 
 
15.12.15 Vánoční besídka MŠ Sedlec. Výtěžek z akce věnovala školka na  
  opravu kostela 
 
20.12.15 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru a hostů, 
  Rakovnického komorního orchestru, operních sólistů a varhan pod  
                 vedením Jana Rezka. Akci navštívilo více než 550 diváků.  
                 Vstupné bylo součástí Vánoční veřejné sbírky. Po skončení koncertu 
  se konalo tradiční vánoční setkání členů při punči a vánočních  
  pochoutkách našich členek. 
 
21.12.15  Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce 
  8.950,- Kč věnovala škola na opravu kostela. 
 
24.12.15 Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel dominikán 
  Romuald Štěpán Rob, koledy za hudebního doprovodu pod vedením 
  J. Rezka zpívaly členky příležitostného sboru, složeného z místních 
  žen a členů KPS. Bohoslužbu navštívilo téměř 350 návštěvníků. Dary 
  na opravu kostela byly součástí Vánoční veřejné sbírky. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2015 k 31. 12. 2015 
   
Pokladna   
Převod z roku 2014                                                    17.558,00 Kč 
Příjmy v r.2015                  16.390,00 Kč 
Výdaje v r.2015                                                      27.486,00 Kč 
Zůstatek  6.462,00 Kč 
   
Účet   
Převod z roku 2014                                                 599.792,41 Kč 
Příjmy v r.2015                                                       353.217,58 Kč 
Výdaje v r.2015                                                      349.084,05 Kč 
Zůstatek  603.925,94 Kč 
   
Příjmy: členské příspěvky                               7.930,00 Kč 
 dotace z MM K. Vary a KÚ                             60.000,00 Kč 
 dary 81.624,71 Kč 
 ostatní (splátka půjčky)                             220.000,00 Kč 
 úroky 52,87 Kč 
Příjmy celkem                                           369.607,58 Kč 
   
Výdaje: opravy 91.400,00 Kč 
 organizace koncertů 61.877,00 Kč 
 provozní režie 1.294,00 Kč 
 ostatní (půjčka farnosti) 220.000,00 Kč 
 bankovní poplatky a srážky 1.999,05 Kč 
Výdaje celkem                                    376.570,05 Kč 
   

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2015 - 6.962,47 Kč 

   
Hotovost zůstatek  6.462,00 Kč 
Běžný účet zůstatek  603.925,94 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2016)                  610.387,94 Kč 
   

K 31.12.2015 nemělo sdružení žádné závazky ani pohledávky 
   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2015) 
   
Převod z  31. 12. 2014                                              50.976,68 Kč 
Příjmy v r. 2015                                                        210.495,53 Kč 
Výdaje v r. 2015  154,16 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2015                                          261.318,05 Kč 



 

Slovo na závěr 
 

V loňském roce pokračovaly opravy interiéru restaurováním 2/3 chrámové 
lodi kostela. Stejně jako v r. 2014 tým restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové ak. 
mal. během 4 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 byly i opravy a domalby sedmi trojúhelníko-
vých nástěnných maleb, tzv. cviklů. Náklady na akci byly 1.100.000,- Kč. 
Částkou 200.000,- Kč přispělo město Karlovy Vary, 500.000,- Kč Česko-německý 
fond budoucnosti a 400.000,- Kč dalo Ministerstvo kultury. Stojícího lešení bylo 
využito ke kontrole, drobným opravám a provedení odtoku zkondenzované vody 
ze čtyř velkých vitrážových oken v lodi kostela.  

Po mnoha letech oprav jsme měli v kostele první havarijní situaci. V srpnu 
se přes kostel přehnala bouře s přívalovým deštěm,  čímž se voda dostala i přes 
novou střechu do interiéru kostela a částečně poškodila novou výmalbu stropu. 
Během srpna však byly škody za 50.000,- Kč opět opraveny. Částku přes 
původní příslib pojišťovny musel uhradit náš spolek. Aby se situace v budoucnu 
neopakovala, plánuje se na půdě kostela položení fólií, které by případné 
zatékání zachytily. 

Vzhledem k opravám interiéru se loni uskutečnilo pouze 6 koncertů. 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 
Pavla Šporcla, kterým jsme navázali na předloňský koncert jiného houslového 
virtuose, V. Hudečka. Na tento koncert bylo prodáno 350 vstupenek po 200,- Kč 
a zisk z prodeje ve výši 70.000,- Kč byl součástí sbírky na opravu kostela. Na 
honorář P. Šporcla a KSO se podařilo získat dotaci od Karlovarského kraje a 
statutárního města K. Vary.    

K dalším akcím patřilo jako obvykle pořádání Anenských oslav, které se 
kvůli opravám scvrkly pouze na Anenskou zábavu a 3. a zřejmě poslední ročník 
akce Rock in Sedlec, který opět pořádal náš spolek a spolek Osmá velmoc. Na 
kulturní aktivity jsme získali dotaci 30.000,- Kč od města K. Vary a 30.000,- Kč z 
Karlovarského kraje. 

Protože v loňském roce jsem v rámci 10. výročí spolku děkoval hodně 
zeširoka, letos to vezmu stručněji. Tímto tedy děkuji všem našim členům, kteří 
se aktivně podílejí na činnosti našeho spolku. Většina z nich je jako obvykle i 
dnes přítomná, ty zbývající všichni jistě dobře znáte. 

Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jde 
především o již výše zmíněné subjekty státní správy, 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 vystoupením, resp. návštěvou, přispívají na opravu 
našeho kostela. 

 
 

                        Za Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci: 
                                                  Alois Kůrka – předseda 
 
V Karlových Varech dne 23. 2. 2016 

 Členským shromážděním schváleno dne 13. 3. 2016 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2016 
 

V roce 2016 budou pokračovat práce na výmalbě interiéru a restaurování 
nástěnných fresek. Po předchozím restaurování presbytáře a 2/3 lodi půjde o 
zbývající část lodi a kůr. Součástí oprav bude i zrestaurování cviklů nad čtyřmi 
zbývajícími okny a oprava vitrážového okna nad hlavním vchodem. Na tyto 
práce počítáme s částkou 1.000.000,- Kč za opravu lodi a 200.000,- Kč za okno. 
Největší sumu 700.000,- Kč poskytlo Min. kultury z PZAD a dalších 200.000,- Kč 
věnovalo kostelu jako každoročně město K. Vary. 100.000,- Kč přispěl 
Karlovarský kraj. Zbývající náklady ve výši cca 200.000,- Kč uhradí náš spolek 
z účtu veřejné sbírky i z běžného účtu.  

K důležitým akcím bude patřit úprava půdy proti zatékání do stropu lodi. 
Budou vybudovány dřevěné lávky k oknům a mezi ně natažena na míru svařená 
fólie. Tuto akci se pokusíme zvládnout svépomocí a přijde na cca 50.000,- Kč. 

Po mnoha letech žádostí jsme získali z Ministerstva kultury dotaci 
200.000,- Kč na restaurování plastiky sv. Anny. Náklady spolku na 
restaurátorský průzkum a povinné spolufinancování činí 50.000,- Kč. 

V plánu je i konzervace velkého obrazu Nanebevzetí Panny Marie, který je 
nyní v havarijním stavu a jehož restaurování by stálo 200.000,- Kč. Proto bude 
za cca 20.000,- Kč zakonzervován a dočasně uložen mimo prostory lodi.  

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 stejně jako loni kvůli lešení koncerty pořádat, 
předpokládáme uspořádání pouze několika koncertů na podzim. Protože se na 
podzimní koncert kromě dotace od města K. Vary podařilo získat i 25.000,- Kč 
od Karlovarského kraje, máme již nyní potvrzen koncert Pavla Šporcla za 
doprovodu KSO. Na tento koncert, který se uskuteční 2. 10. 2016, budou opět 
prodávány vstupenky v omezeném počtu.      

Pokud jde o Anenské slavnosti, v této chvíli není ještě žádná akce jistá. 
Nejpravděpodobnější je uspořádání Anenské zábavy, která bude letos zřejmě ve 
stylu country bálu, neboť v posledních letech zájem o klasickou zábavu klesal. Z 
finančních důvodů ukončil spolek Osmá velmoc pořádání akce Rock in Sedlec. 
Rádi bychom také navázali na obnovenou tradici zápasů horní vs. dolní Sedlec, 
který se loni nekonal z důvodů špatné komunikace s místní TJ.  

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

Doufejme, že opravy interiéru budou letos úspěšně dokončeny a v příštím 
roce již bude možné koncerty pořádat kromě zimní přestávky celoročně jako v 
letech minulých. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

Přehled dárc ů v roce 2015 

Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) PD 500.000,- Kč 

Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role) PD 400.000,- Kč 

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

Město Karlovy Vary  PD 30.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 30.000,- Kč 

Blažena Turchanová (na účet veřejné sbírky) PD 30.000,- Kč 

Moyo holding, a. s. 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 10.000,- Kč 

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

Refil, spol. s r.o. PD 10.000,- Kč 

Jiří Böhm (na účet veřejné sbírky) PD 7.000,- Kč 

The Prague Concert Co.s.r.o. PD 6.000,- Kč 

Alois Kůrka PD 5.000,- Kč 

Bond s.r.o. PD 4.000,- Kč 

Erika a František Vorlovi PD 3.800,- Kč 

Jiří Špís PD 3.000,- Kč 

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) PD 3.000,- Kč 

Petr Zajíček (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Alena Suterová (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

Jitka Nováková (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

Anna Frabšová, roz. Bacílková (na účet veřejné sbírky) PD 500,- Kč 

Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) PD 507,- Kč 

Sbírka formou prodeje vstupenek  (na účet veřejné sbírky) PD 70.000,- Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 61.590,- Kč 

Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 16.582,- Kč 

 

 

         PD – peněžitý dar 

         VD – věcný dar 


