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Představení spolku  
 
Spolek Život pro varhany byl založen na ustavující schůzi 12. 12. 2020 
a dne 14. 1. 2021 byl zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou L 74253. Cílem spolku je propagace varhan a varhanní hudby, 
pořádání kulturních akcí a oprava varhan.  
 
 

Obecné informace o spolku 
 

 
Název 

 
Život pro varhany z.s. 

 
Sídlo 

 
Malešická 1821/17, 130 00 Praha 3 

 
IČO 

 
09758810 

 
Kontaktní údaje 

 
ID datové schránky: 73v32rw 
E-mail: zivotprovarhany@seznam.cz 

 

 
Webové stránky 

 
www.zivotprovarhany.cz 

 
Počet zaměstnanců 

 
Spolek nemá žádné zaměstnance 

 
 
Spolek je řízen statutárním orgánem, kterým je předseda Alfred 
Habermann, DiS., který byl zvolen na ustanovující schůzi 12. 12. 2020 
 
 



Uskutečněné projekty 
 
V roce 2022 pokračovala sbírka na opravu varhan ve Vysokých 
Studnicích. Pro jejich podporu se konalo několik akcí. 
 
18. června 2022 proběhlo na farní zahradě Sousedské odpoledne, kde 
zahrála skupiny Jazz Bandits z Jihlavské ZUŠ a také skupina Beeband. 
Během odpoledne bylo možné zakoupit různé výrobky, které vyrobily 
místní děti a příznivci spolku. Chybět nemohlo ani občerstvení. 
Návštěvnost byla vysoká a částka 42 827 korun byla připsána na 
transparentní účet.  
 
V září a říjnu 2022 jsme uskutečnili festival Varhanní Vysočina, který 
představil celkem 5 varhanních koncertů na různých místech Kraje 
Vysočina. Festival si klade za cíl představování zajímavých míst a 
varhan v tomto kraji. Koncerty zaznamenaly velký úspěch napříč celým 
krajem i odbornou veřejností. Posluchači měli možnost navštívit 
Polnou, Želiv, Obyčtov, Moravské Budějovice a Humpolec.  
 
Součástí festivalu byl 6. listopadu 2022 také benefiční koncert v kostele 
sv. Ignáce z Loyoly. Na koncertě zaznělo Requiem od Wolfganga 
Amadea Mozarta v podání Malého evropského orchestru společně 
s Pěveckým sdružením Campanila Jihlava pod taktovkou Josefa 
Popelky ml. Sólových partů se ujali Markéta Klaudová, Michaela Zajmi, 
Ondřej Holub a Jiří Miroslav Procházka. Koncert měl obrovský úspěch 
a výtěžek koncertu činil 70 397 Kč.  
 
V neděli 11. prosince proběhl benefiční adventní koncert ve Vysokých 
Studnicích.  
 
Během roku pokračovaly přípravy k opravě varhan ve Vysokých 
Studnicích. 20. března 2022 byla ustanovena odborná komise, která 
bude dohlížet na celý průběh opravy a také bude vybírat 
dodavatelskou firmu. Komise připravila také technické parametry 



varhan, které budou součástí výběrového řízení, které by mělo být 
vypsáno v prvním pololetí roku 2023.  
 
 

Cíle spolku  
 
Hlavním cílem je v současné době oprava varhan v kostele Nejsvětější 
Trojice ve Vysokých Studnicích. Spolek se v tuto chvíli snaží zajistit 
finanční prostředky na celkovou rekonstrukci těchto varhan. Spolek 
bude také koordinovat celkovou opravu varhan společně 
s Římskokatolickou farností Vysoké Studnice s kterou uzavřel smlouvu 
o partnerství. 
 
V roce 2023 bychom proběhne další ročník festivalu Varhanní 
Vysočina, ale také další akce, které pomohou získat finance na opravu 
varhan. 
 
 

Finance 

 
Celkové hospodaření spolku skončilo v přebytku 523,38 Kč.  
Zůstatek transparentního účtu číslo 2801925475/2010 ke dni 
31.12.2021 byl 318 444 Kč. Tento transparentní účet je součástí 
veřejné sbírky na opravu varhan.  
 

 
Závěr 
 
Tato výroční zpráva byla schválena na členské schůzi dne 14. března 
2023. 

 
 
 


