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Spolku na záchranu  
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Základní údaje: 

 
 

Sídlo spolku:    Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary 
IČ:                  266 77 547 
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. 2016: 59 

 
Zpráva o činnosti za r. 2016: 

 
 
07.01.16 Za přítomnosti úřednice MM K. Vary otevřeny pokladničky a spočítán  
  výtěžek vánoční sbírky. Výnos z vánočních akcí  byl 68.507,- Kč 
 
15.03.16 Stavbou lešení byly zahájeny práce na restaurování štukové výzdoby, 
  nástěnných maleb a výmalby chrámové lodi 
 
27.04.16 Práce zahájil restaurátorský tým pod vedením Petra Šafuse, ak. mal. 
 
25.04.16 Do restaurátorské dílny RNDr. M. Nečáskové byla převezena socha 
  sv. Anny. Za částku 250.000,- Kč bude proveden podrobný restau- 
  rátorský průzkum a následně bude socha zrestaurována. 
 
19.05.16 Koncert sboru Texas A&M Singing Cadets. Koncert se z důvodu oprav 
  kostela konal v GH Pupp. Skvělého koncertu se zúčastnilo cca 150 
  návštěvníků a ve prospěch kostela se vybralo 10. 940,- Kč. 
 
31.05.16 Bylo osazeno vitrážové okno do západního průčelí kostela nad hlavní 
  vchod. Motiv okna byl navržen na základě dochovaného fragmentu 
  původní vitráže. Cena vitráže vč. návrhu byla 190.000,- Kč. 



13.07.16 Během měsíce června vybudovali naši členové Štefan Mitro a Slávek  
                 Fiala novou prkennou podlahu na půdě kostela a ve spolupráci s  
                 firmou Sochor na ní položili nepromokavou folii, aby se zabránilo  
                 možnému zatečení deště do opraveného stropu lodi. Prkna věnovala  
                 firma KAREA s.r.o. , takže náklady na celou akci byly pouhých několik  
                 tisíc Kč.  
 
17.07.16 Během měsíce května, června a poloviny července bylo vyčištěno a 
  nakonzervováno zbývajících 7 obrazů křížové cesty. Práce provedl 
  Václav Balšán, který jeden z obrazů vyčistil bezplatně. Cena za  
  vyčištění jednoho obrazu byla 5.000,- Kč. 
 
19.09.16 Zbouráním lešení byla dokončena oprava poslední části lodi kostela. 
  Tým restaurátorů pod vedením Petra Šafuse, ak. mal. nejprve očistil 
  druhotné nátěry a přemalby, opravil poškozené omítky, štukovou 
  výzdobu a nástěnné malby a nakonec vše zrestaurovali do podoby z 
  2. poloviny 18. stol. Náklady na celou akci byly necelý 1.000.000,- 
  Kč. Na opravách se finančně podílelo město Karlovy Vary (200.000,- 
  Kč), Ministerstvo kultury z programu PZAD (700.000,- Kč),  
  Karlovarský kraj (100.000,- Kč) a náš spolek (zbývající část).  
  Součástí oprav byla i oprava 2 vitrážových oken za 16.000,- Kč 
 
19.09.16 Celý týden po dokončení oprav interiéru kostela se na odklízení lešení  
  a úklidu kostela podíleli naši členové a klienti Armády spásy. Po 
  odnesení a uskladnění veškerého lešení vyklidily suť z celého kostela, 
  vše vysáli průmyslovými vysavači, vytřeli podlahy a setřeli nahrubo 
  prach. Za jejich práci jim patří náš velký dík. 
 
24.09.15 Brigáda na úklid kostela po restaurátorech. Zúčastnilo se 17 lidí, a to 
  především Kelišky a jejich rodinní příslušníci a vypomoci přišlo i  
  několik dalších členů a přátel našeho spolku.  
 
02.10.16    Opět po roce se v našem kostele představil Pavel Šporcl. Za  
  doprovodu KSO zazněly v jeho provedení Bachovy koncerty pro  
  housle a orchestr. Celkem bylo prodáno 350 vstupenek á 250,- Kč. 
  Celý výtěžek 87.500,- 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 7.100,- Kč. 
 
23.10.16 Koncert známých árií. V podání sopranistky Karolíny Žmolíkové za 
  doprovodu Jana Rezka – violoncello a Ludmily Juránkové – varhany 
  zazněly známé árie od baroka po romantismus.  Koncert navštívilo 
  cca 90 návštěvníků a na opravu kostela se vybralo 5.704,- Kč 
 
06.11.16 Koncert barokní hudby. Smíšené kvarteto (4 zobcové flétny a  
  cemballo) zahrálo na kopiích historických nástrojů z první pol. 18. 
  stol. barokní repertoár evropských autorů. Koncert navštívilo zhruba 
  70 návštěvníků a na opravu kostela se vybralo 6.302,- Kč 
 



27.11.16 Adventní koncert. Sbory Chorea Nova, dětský sbor Rolnička ZŠ a ZUŠ 
  K. Vary a sbor Rosa Coeli si poslechlo více než 200 diváků. Výtěžek 
  z akce je součástí Vánoční sbírky. 
 
10.12.16 Rozsvícení vánočního stromu v Sedleci. První akce tohoto druhu 
  přilákala svým programem (pěvecké sbory, ohnivá show, ohňostroj). 
  několik set především místních návštěvníků. Strom včetně osvětlení  
                 věnovalo město K. Vary. Výtěžek z akce je součástí Vánoční sbírky 
 
18.12.16 Česká mše vánoční v podání Karlovarského pěveckého sboru a hostů, 
  Rakovnického komorního orchestru, operních sólistů a varhan 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 a  
  vánočních pochoutkách našich členek. 
 
19.12.16  Vánoční hledání andělů. Již tradiční akce ZŠ Otovice. Výtěžek z akce 
  věnovala škola na opravu kostela 
 
24.12.16 Štědrovečerní bohoslužba slova. Bohoslužbou provázel P. Vladimír 
  Müller, koledy za hudebního doprovodu  zpívaly členky příležitostného 
  sboru, složeného z místních žen a členů KVPS. Bohoslužbu navštívilo 
  téměř 300 návštěvníků. Dary na opravu kostela byly součástí Vánoční 
  veřejné sbírky. 
 
 

 

 

 

 

 



 

   Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016 k 31. 12. 2016 
   
Pokladna   
Převod z roku 2015                                                    6.462,00 Kč 
Příjmy v r.2016                                                       34.400,00 Kč 
Výdaje v r.2016                                                      34.395,00 Kč 
Zůstatek  6.467,00 Kč 
   
Účet   
Převod z roku 2015                                                 603.925,94 Kč 
Příjmy v r.2016                                                       168.158,19 Kč 
Výdaje v r.2016                                                      84.944,32 Kč 
Zůstatek  687.139,81 Kč 
   
Příjmy: členské příspěvky                                          8.220,00 Kč 
 dotace z MM K. Vary a KÚ                            70.000,00 Kč 
 dary 124.273,40 Kč 
 úroky 64,79 Kč 
Příjmy celkem                                                      202.558,19 Kč 
   
Výdaje: opravy 35.235,00 Kč 
 organizace koncertů 77.461,00 Kč 
 provozní režie 3.950,00 Kč 
 srážková daň z úroků 12,32 Kč 
 bankovní poplatky 2.681,00 Kč 
Výdaje celkem                                                      119.339,32 Kč 
   

Rozdíl příjmů a výdajů za r. 2016 83.218,87 Kč 

   
Hotovost zůstatek  6.467,00 Kč 
Běžný účet zůstatek  687.139,81 Kč 
Zůstatek celkem (převod do r. 2017)                  693.606,81 Kč 
   

K 31.12.2016 neměl spolek žádné závazky ani pohledávky 
   

Veřejná sbírka (průběžný stav k 31. 12. 2016) 
   
Převod z  31. 12. 2015                                              261.318,05 Kč 
Příjmy v r. 2016                                                        178.978,28 Kč 
Výdaje v r. 2016  200.114,63 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2016                                         240.181,70 Kč 



Slovo na závěr 
 

V roce 2016 pokračovaly opravy interiéru restaurováním poslední části 
chrámové lodi kostela a kůru. Stejně jako v předchozích letech tým restaurátorů 
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 nástěnných maleb, tzv. cviklů. Náklady na akci 
byly téměř 1.000.000,- Kč. Za 190.000,- Kč bylo zhotoveno nové vitrážové okno 
v západním průčelí kostela. Částkou 200.000,- Kč přispělo město Karlovy Vary, 
700.000,- Kč dalo Ministerstvo kultury z programu PZAD a 100.000,- poskytl 
Karlovarský kraj.Zbývající částku uhradil spolek z účtu veřejné sbírky. 

Další významnou akcí bylo restaurování sochy sv. Anny. Práce probíhaly v 
ateliéru RNDr. M. Nečáskové a stály 250.000,- Kč. 200.000,- Kč bylo hrazeno z 
dotace MK, určené na restaurování movitých památek, 50.000,- Kč přispěl náš 
spolek.  

Abychom předešli loňskému zatékání do nově opravené lodi kostela, byla 
na půdě položena nová prkenná podlaha a na ní položeny nepromokavé folie, 
které by vodu prošlou taškami zachytily. Náklady na tuto akci byly minimální, 
neboť podlahová prkna nám věnovala firma KAREA s.r.o. a práce provedli naši 
členové Slávek Fiala a Štefan Mitro. 

Vzhledem k opravám interiéru se loni uskutečnilo pouze 6 koncertů. Jak 
vyplývá ze zprávy o činnosti, největší návštěva byla jako vždy při České mši 
vánoční J. J. Ryby, nejzajímavějším byl koncert sboru A&M Singing Cadets z 
Texasu a nejvýnosnějším koncert Pavla Šporcla.  

K dalším zajímavým akcím patřilo první rozsvícení vánočního stromu v 
Sedleci, či štědrovečerní bohoslužba slova. Naopak Anenská zábava ani rockové 
odpoledne se kvůli malému zájmu v předchozích letech nekonaly. Na kulturní 
aktivity jsme získali dotaci 45.000,- Kč od města K. Vary a 25.000,- Kč z 
Karlovarského kraje. 

Závěrem bych jako obvykle rád poděkoval všem našim aktivním členům, 
přátelům kostela sv. Anny, klientům i zaměstnancům Armády spásy a mnoha 
dalším lidem, kteří se bezplatně podíleli na opravách, údržbě, úklidu a celoročním 
provozu kostela. 

Velký dík patří i těm, kteří na opravu kostela přispěli finančně. Jde 
především o již výše zmíněné subjekty státní správy a místní samosprávy. 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 28. 2. 2017 

 Členským shromážděním schváleno dne 19. 3. 2017 
 



Příloha č. 1 
 

Plán činnosti na rok 2017 
 

V roce 2017 je v plánu pokračování prací v interiéru kostela. Budou 
opraveny obě oratoře (balkóny po stranách oltáře), to znamená oprava štukové 
výzdoby a omítek, výmalba a oprava schodišť na oratoře, vše za cca 250.000.- 
Kč. Další akcí bude restaurování kamenné dlažby lodi kostela, doplnění chybějící 
dlažby a zajištění náhrobní desky proti dalšímu poškození. Náklady na 1. etapu  
akce jsou odhadovány na 150.000,- Kč. Dále bude za cca 250.000,- Kč 
zrestaurována balustráda (sloupkové zábradlí) kůru. Největší investicí bude 
zahájení restaurování hlavního oltáře, letos za 1.272.000,- Kč. Mezi méně 
finančně náročné akce bude patřit oprava úžlabí, kterým v době vydatných dešťů 
zatéká do půdy, nebo výroba vitríny pro sochu sv. Anny.  

Všechny opravy budou jako obvykle financovány z PZAD Ministerstva 
kultury, kde se podařilo získat 1.500.000,- Kč, částkou 200.000,- Kč přispělo 
Statutární město Karlovy Vary, zbývající částku zajistí náš spolek. 

Přestože budou i letos probíhat práce v interiéru, měly by se po dvouleté 
přestávce konat koncerty stejně jako v předchozích letech po celý rok. Již první 
jarní neděli to bude koncert lidových písní, v květnu koncert skupiny Roháči, v 
červnu pěvecký sbor z britských ostrovů Leeds Conservatoire choir a na sv. 
Annu, tj. 26. července k nám zavítá 100 členné těleso, sbor a orchestr CMD z 
Nizozemska. Na říjen je připraven další koncert známé osobnosti, tentokrát 
Václava Hudečka, opět za doprovodu KSO. Na závěr roku jsou v plánu tradiční 
vánoční akce, vč. kladně přijatého rozsvícení vánočního stromu. Na koncerty 
byly získány dotace od Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary. 
Po tříleté pauze by se měla konat i anenská poutní mše svatá, poprvé za 
přítomnosti zrestaurované sochy sv. Anny.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Přehled dar ů, dotací a p říjmů na veřejnou sbírku v roce 2016 

Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role) PD 700.000,- Kč 

Ministerstvo kultury – movité památky (příjemce Farnost S. Role) PD 200.000,- Kč 

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

Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) PD 100.000,- Kč 

Město Karlovy Vary  PD 45.000,- Kč 

Karlovarský kraj PD 25.000,- Kč 

Moyo holding, a. s. PD 20.000,- Kč 

Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím PD 17.131,20 Kč 

Bronislava Bacílková (5.000 + 10.000 na účet veřejné sbírky) PD 15.000,- Kč 

Anonymní dárce PD 10.940,- Kč 

Miroslava Smitková PD 10.000,- Kč 

Dětské zdravotní středisko s. r. o.  - MUDr. Z. Růžičková PD 10.000,- Kč 

Ondřej Švík PD 10.000,- Kč 

Refil, spol. s r.o. PD 10.000,- Kč 

MUDr. Ivana Tauchertová (příjemcem Farnost S. Role) PD 10.000,- Kč 

Richard a Helene Harrer PD 5.270,- Kč 

Josef Němeček PD 5.000,- Kč 

Alois a Miroslava Kůrkovi PD 5.000,- Kč 

Věra Erbenová PD 5.000,- Kč 

Petr a Pavel Hájkovi PD 5.000,- Kč 

Jaroslava Fojtíková PD 3.000,- Kč 

Herbert Pröckel PD 2.647,60 Kč 

Liselotte Winter PD 2.647,60 Kč 

Erika a František Vorlovi PD 2.577,- Kč 

pí. Krčilová PD 2.500,- Kč 

Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) PD 1.000,- Kč 

Ladislav Kroft PD 1.000,- Kč 

Svaz Němců Karlovarska PD 1.000,- Kč 

Eva Plachá (na účet veřejné sbírky) PD 1.000,- Kč 

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

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

Dagmar Němcová PD 500,- Kč 

Sbírka formou prodeje vstupenek  (na účet veřejné sbírky) PD 87.500,- Kč 

Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) PD 68.507,- Kč 

 

         PD – peněžitý dar  


