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Sestry a bratři, příznivci sboru! 

 
Staršovstvo Farního sboru Českobratrské 

církve evangelické v Kladně 

VYHLAŠUJE 

ÚČELOVOU SBÍRKU NA OPRAVU 
VARHAN 

 
Důvod opravy: 
Sborové varhany slouží již více než 100 let. 
Během této doby byla prováděna běžná 
údržba, doplnění (elektromotor) a v případě 
potřeby také různé dílčí opravy. 
 
V poslední době se však stav varhan významně 
zhoršoval. Odborný posudek pak vedl k závěru, 
že je nutná generální oprava. 
 
Cílem opravy je uvedení nástroje do takové 
kondice, aby mohl dobře sloužit i generacím, 
které přijdou po nás.  
 
Realizace: 
Pro opravu staršovstvo vybralo odborníka 
Josefa Poukara z České Třebové. Předmětem 
jeho činnosti je stavba, rekonstrukce a oprava 
varhan.  
 
Byl nám doporučen jiným sborem ČCE, kde 
provedl úspěšnou opravu varhan podobného 
typu jako u nás. 
 
Oprava proběhne ve dvou etapách. První začne 
v říjnu 2019 a bude dokončena na jaře 2020. 
Do jara bude realizována také druhá etapa; její 
rozsah bude doladěn v průběhu prací.  
 
Staršovstvo souhlasilo s nabídkou prací a nyní 
připravuje uzavření smlouvy na první etapu.  
 
 

 
Náklady:  
První etapa: 128.000 Kč  
 z toho: 
  - první splátka 40.000 Kč  - 15.10.2019 
  - druhá splátka 88.000 Kč - při předání díla 
Druhá etapa: cca 70.000 Kč - jaro 2020 
 
Pro tento účel tedy potřebuje sbor celkovou 
částku cca 200.000 Kč.  
 

 
Prosíme Vás,  

připojte se k této sbírce svým darem! 
 
Způsob poskytnutí daru: 
a/  odevzdat hotovost osobně v neděli po 
bohoslužbách, případně i během týdne na faře: 
gen. Klapálka 1394, 272 01 Kladno. 
b/  převodem na účet sboru 256069562 / 0300 
v platebním příkazu prosíme do zprávy pro 
příjemce napsat „varhany“. 
 
Na poskytnutý dar vám vystavíme doklad.  
Vaše dary sboru můžete uplatnit v daňovém 
přiznání (ve smyslu platného znění zákona      
o dani z příjmů). 
 
 
Děkujeme za Vaše dary, za projev přízně 
sboru. Budeme vděční všem, kteří na to 
přispějí, velkou i malou částkou. Každá 
koruna je dobrá. Bůh má rád všechny, 
velké i malé upřímné dárce. A kdo 
nemůžete finančně přispět, můžete dát 
to, co máte, modlitby k Bohu, aby 
všechno vyšlo. I to je velmi cenný dar. 
 

S přáním pokoje a radosti 
Staršovstvo FS ČCE Kladno 

 
 



  

 
 
  Pravidelná sborová shromáždění:    

 Nedělní bohoslužby:         9.00 
              Po těchto bohoslužbách je pravidelně   

             příležitost k rozhovoru u kávy a čaje 

 Dětské bohoslužby (nedělní škola) jsou každou  

                                      neděli během bohoslužeb. 

 Biblická hodina:            středa      14.00,  
                                          resp. podle dohody         

 Biblická hodina děti:    pátek       15.00 
 Schůze staršovstva:     každou druhou 
             neděli v měsíci po bohoslužbách. 

 
____________________________________ 

Prosíme členy sboru, aby pamatovali na sbor 
každoročním příspěvkem saláru. 

Číslo běžného účtu u ERA  Kladno: 
                      256069562 / 0300 

_______________________________________ 
 
     Farní sbor  
     Českobratrské církve evangelické Kladno           

  Ul. Gen. Klapálka 37/1394,  
  272 01 Kladno 

  IČO: 464 168 54 

  E-mail: kladno@evangnet.cz  

  Farář sboru:  Leonardo Teca 
                          telefon  312 247 442 
                          e-mail: motema@seznam.cz 
  Kurátor sboru: Oldřich Doseděl 
                         telefon 724 837 875 
                         e-mail: old@dosedel.cz 

Milí přátelé duchovní hudby, 
dovolte, abych Vás seznámila s hudebním 
nástrojem v našem kostele. Historie našich 
varhan se datuje od roku 1910. kdy se sbor po 
dostavbě kostela začal poohlížet po hudebním 
nástroji k důstojnému doprovodu bohoslužeb.  
V archivu našeho sboru je dochován dopis 
stavitele varhan Karla Urbana z Prahy, který po 
návštěvě tehdejšího vikáře Stanislava Čapka 
navrhuje dispozici nástroje, který „by se dal pro 
doprovod až sta hlasů upotřebit“, ovšem „záleží 
na tom, jak mnoho chce Slavné staršovstvo na 
stroj věnovat.“ Že naši předkové ve víře 
přikládali hudbě velký význam, dokládá 
skutečnost, že již 13. ledna 1911 je podepsána 
„Smlouva mezi stavitelem varhan p. Karlem 
Urbanem v Praze III a filiálním sborem církve 
evangelické reformované v Kladně“ o stavbě 
varhan. Rozpočet a dispozice byly dokonce 
oproti původní nabídce navýšeny a stavitel se 
zavazuje postavit varhany na místě „nejdéle do 
9. dubna 1911“. O renomovanosti firmy Karel 
Urban (původně Urban & Ticháček) svědčí i to, 
že postavila mj. nové nástroje v Betlémské 
kapli na Žižkově, v Korandově sboru v Plzni, 
kostele sv. Prokopa v Klášteře Sázava atd. 
 
Co do dispozice se jedná o nástroj menších 
rozměrů s pneumatickou trakturou, s jedním 
manuálem a pedálem, pěti rejstříky, dvěma 
spojkami a dvěma pevnými kombinacemi. 
Nástroj - v souladu s dobovou praxí - není nijak 
bohatě zdobený. Tato praxe jednak 
umožňovala pořízení i méně majetným 
farnostem, protože výzdoba cenu nástroje 
zvyšovala, a také více korespondovala              
s evangelickým vnímáním víry. 
Varhany byly v 60. letech opatřeny 
elektromotorem, v roce 2006 byla provedena 
jeho výměna, výměna měchu a částečná 
oprava vedení vzduchu. Za celou dobu, tedy 
více než 100 let, žádnou větší opravou 

neprošly! To je u nástroje tohoto typu dosti 
výjimečné. I to svědčí o kvalitě původní práce. 
 
Z uvedeného vyplývá, že je celkem přirozené, 
že se postupně na varhanách začalo projevovat 
stále více závad. Když se náš sbor rozhodl 
přistoupit k opravě, ukázalo se, že opotřebení 
je příliš velké. Byli jsme nuceni změnit 
varhanářskou firmu a potřebný rozsah oprav 
bude mnohem větší, než jsme původně 
předpokládali. Tyto opravy však není možné 
realizovat z běžných provozních prostředků 
sboru a musíme hledat další zdroje. Snažíme 
se získat příspěvky z několika dotačních titulů, 
to však nebude stačit. Proto se staršovstvo 
rozhodlo vyhlásit účelovou sbírku na opravu 
varhan. 
Varhany jsou dědictvím po našich předcích 
ve víře, stejně tak jako kostel a mohou přežít 
i nás a zůstat zde jako trvalý odkaz               
a kulturní hodnota pro další generace. Měli 
bychom se snažit o jejich zachování, pokud 
nám budou síly stačit. Varhany jsou dokonce 
starší než samostatný kladenský sbor! (Ten byl 
ustaven až o rok později, do té doby byl sborem 
filiálním). 
Hudba je nedílnou součástí liturgie                   
a bohoslužby, pomáhá nám přiblížit se Bohu         
a oslavovat ho. Ke svatebním či pohřebním 
obřadům je varhanní hudba nenahraditelná. 
Každý elektrický nástroj má omezenou 
životnost. Píšťalové varhany při správné údržbě 
přežijí věky. Jejich restaurováním a údržbou 
máme příležitost udělat něco nejen pro sebe, 
ale i pro další generace.  
 
Věřím, že tuto příležitost nepromarníme.  
Každý příspěvek pomůže, za každý příspěvek 
budeme vděčni. Hudba z opraveného nástroje 
nám bude všem největší odměnou.  
 
Za Farní sbor ČCE Kladno 
Ladislava Pfeferová, varhanice 


