
ýroční zpráva za rok 2009
Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku, o. s.

Zprávu o činnosti Klubu příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce za rok 2009 a plán  
činnosti na rok 2010 schválila Valná hromada Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku dne 25. února 2010.

Restaurátory zachráněný prospekt barokních varhan se vrátil v září 2009 do kostela  
sv. Petra a Pavla v Mělníku, zatím do jižní boční lodi.

 

Roku 1712 dostal chrám sv. Petra a Pavla 

v Mělníce nové varhany z dílny Jana An-

tonína Krásného, jež byly roku 1753 dopl-

něny o pozitiv, který vestavěl do zábradlí 

kůru Antonín Jakub Spiegel. Téměř 150 let 

zněly chrámovým prostorem. Když roku 

1898 barokní varhany vypověděly službu, 

byly nahrazeny novými, tehdy údajně pro-

vizorními, ale fungujícími dodnes. Pozitiv 

se stal mlčícím doplňkem architektury 

chrámu. Havarijní stav jeho skříně vyvolal 

v roce 2005 restaurátorský zásah, který za-

hájil projekt obnovy varhan chrámu. Ten je 

rozdělen do dvou etap:

1. záchrana ozdobného průčelí barokních 

varhan z roku 1712,

2. výstavba nového nástroje, který nahradí 

provizorní varhany z roku 1898.

 První etapa, zahájená v roce 2006, byla 

téměř dokončena v roce 2009 navrácením 

zrestaurovaného prospektu do kostela, 

jeho jižní boční lodi. Na restaurování tak 

čekají již pouze dvě dodatečně nalezené 

řezby, jež tvořily přechod mezi prospektem 

a postamentem. Úspěšná realizace druhé 

– náročnější – etapy by chrámovému pro-

storu dala po více než 110 letech důstojné 

varhany, které v Mělníku neplní pouze  

základní funkci liturgického nástroje, ale 

jsou zároveň nástrojem koncertním.

 Pro realizaci projektu obnovy varhan 

uzavřel MOOS smlouvu s Římskokatoli–

ckou farností Proboštstvím Mělník.

Cíle klubu

• chceme zachránit poškozené torzo 

průčelí barokních varhan z roku 1712, 

které je jedinečnou řezbářskou prací, 

jež dokládá řemeslný um našich předků; 

v případě pokračujícího nezájmu je tato 

památka odsouzena k zániku 

(zrestaurováno v letech 2006–2009)

• chceme, aby architekturu pozdně 

gotického chrámu doplnily varhany svou 

podobou odpovídající velikosti  

a důstojnosti tohoto prostoru

• chceme, aby nový varhanní stroj 

odpovídal též po stránce zvukové 

chrámovému prostoru a zároveň aby 

odpovídal současným interpretačním  

a uměleckým požadavkům

• chceme, aby nové varhany dále 

napomáhaly rozvoji kulturního  

a duchovního života města Mělníka, 

aby přispívaly k obohacení života jeho 

obyvatel a návštěvníků

• chceme, aby varhany chrámu přispívaly 

k propojování naší kultury s kulturou 

dalších evropských národů, které 

vyrůstají po tisíc let ze stejných základů 

a vzájemně se ovlivňují 

 Pro shromažďování finančních prostředků na realizaci projektu byly 
občanským sdružením MOOS zřízeny dva účty:

35-701 261 0297/0100 (veden u KB a. s., pobočka Mělník)

Sbírkový účet; sbírku ve prospěch projektu pořádá občanské sdružení MOOS, 
sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje 27. dubna 2009.

K 31. prosinci 2009 zde bylo shromážděno 82.433,12 Kč

2219106001/5500 (transparentní účet vedený u Raiffeisenbank a. s.)

Účet je určen pouze pro finanční dary od 1.000 Kč na projekt obnovy varhan,  
přičemž s dárcem vždy uzavře MOOS darovací smlouvu.

K 31. prosinci 2009 zde bylo shromážděno  2,157.814,32 Kč 

Varhany chrámu  

sv. Petra a Pavla  

v Mělníce

Veřejnosti byl prospekt oficiálně představen 13. září 
2009 na 40. koncertu Cyklu chrámových koncertů 
Mělník 2009 Mgr. Renatou Špačkovou a PhDr. Ilonou 
Němcovou, zastupujícími MOOS, Mgr. Miroslavem 
Neumannem, starostou města Mělníka, a P. Jackem 
Zyzakem MS, administrátorem farnosti. 

Instalace varhanního prospektu 10.–11. září 2009.

V září 2009 se do kostela sv. Petra a Pavla vrátilo po 111 letech zrestaurované průčelí barokních varhan



Zahajovací koncert  
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 
neděle 26. dubna 2009, 16 hod. 
Concerto Praha – komorní soubor
Mělnický pěvecký sbor  
František Šťastný – sbormistr
program: G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Haydn

Slavnostní mše svatá 
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 
neděle 17. května 2009, 9 hod. 
celebroval P. Jan Jucha MS, probošt mělnický

Benefiční koncert
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 
neděle 17. května 2009, 16 hod.
Aleš Bárta – varhany
Roman Janál – baryton 
program: D. Buxtehude, J. S. Bach, A. Dvořák 

 
CyKluS ChRáMOVýCh  
KOnCeRtů – MělníK 2009 
pod záštitou Mgr. Miroslava Neumanna, 
starosty města Mělníka 
 
neděle 12. července 2009, 16 hod. 
Olga Velická – soprán
Jakub Janšta – varhany
program: A. Dvořák, G. Faure, A. Guilmant,  

varhanní improvizace 

neděle 2. srpna 2009, 16 hod. 
Vratislav Vlna – hoboj  
Petr Rajnoha – varhany
program: J. S. Bach, M. Marais, G. P. Telemann,  

G. F. Händel

neděle 23. srpna 2009, 16 hod.  
lucie hilscherová – alt
Přemysl Kšica – varhany
program: J. S. Bach, G. F. Händel, F. Schubert, A. Dvořák

neděle 13. září 2009, 16 hod. 
Jaroslav Rouček – trubka
Pavel Černý – varhany
program: J. S. Bach, P. J. Vejvanovský,  

G. B. Viviani, J. Clarke 

MíStA ZnáMá i neZnáMá 
aneb Hudebně literární putování po významných 
stavebně historických objektech Mělnicka

Mělník, tyršova 94  
(budova bývalého gymnázia) 
neděle 4. října 2009, 16 hod. 
Jaroslav Pelikán – flétna
Jaroslav novák – kytara
eva Charvátová – soprán
program: A. Vivaldi, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Fauré

průvodní slovo hudBA – diVAdlO – POeZie při MOOS

 
Adventní koncert „Klášterní ztišení“ 
Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince 
neděle 29. listopadu 2009, 16 hod. 
Capella Regia Praha, 
umělecký vedoucí Robert Hugo 
program: Adventní hudba 18. století 

 
Varhanní půlhodinka 
Mělník, chrám sv. Petra a Pavla 
čtvrtek 10. prosince 2009, 16 hod. 
František Šťastný – varhany
program: G. Frescobaldi, G. F. Händel, J. N. F. Seger,  

J. S. Bach

Další akce: 
Vánoční zpěvy 
Mělník, kostel Čtrnácti svatých pomocníků 
neděle 4. ledna 2009, 16 hod. 
Pěvecký sbor Chrapot
 
Setkání Vi, tentokrát s tvůrcem mapy života
Regionální muzeum Mělník 
15. ledna 2009, 18 hod. 
hudBA – diVAdlO – POeZie při MOOS,
vedoucí František Černický

Uspořádali jsme za finanční podpory města Mělní-
ka, Mělnického osvětového a okrašlovacího spol-
ku, o. s., Lobkowicz Vinařství Mělník a ve spolu-
práci s Římskokatolickou farností – Proboštstvím 
Mělník, Římskokatolickou farností Mělník-Pšov-
ka, Mělnickým pěveckým sborem, seskupením  
Hudba – Divadlo – Poezie při MOOS a Soukromou 
podnikatelskou střední školou Mělník, o. p. s.,  
10 akcí, které navštívilo na 1300 osob.

Akce konané na podporu Projektu obnovy  
varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
MělniCKO V OZVěnáCh hudBy 2009
aneb po stopách hudebních tradic a osobností v krajině soutoku dvou největších českých řek

aneb drobný příspěvek Mělnicka k Projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce

Část konstrukce prospektu v dílně restaurátorů.

Nově rozkvetlá – vyřezaná – květina.

„Současné“ květiny na barokním prospektu.

Restaurátor Dalibor Vinklát.

Některé díly prospektu byly zcela poničené nebo ztrace-
né – ty musely vzniknout nové. Příkladem jsou květiny, 
které nejprve byly předkresleny – na základě dochova-
ných fotografií a citu pro „rukopis“ barokního řezbáře.

Akce ve prospěch projektu 
v roce 2009
4. 1. 2009 Vánoční zpěvy Chrapotu 2.475 Kč
15. 1. 2009 Setkání VI (HDP) 1.340 Kč
26. 4. 2009 Zahajovací koncert MPS 8.170 Kč
17. 5. 2009 Benefiční koncert  15.400 Kč
léto 2009 Cyklus chrámových  

             koncertů 29.435 Kč
4. 10. 2009 Místa známá i neznámá 1.090 Kč
29. 11. 2009 Adventní koncert 4.465 Kč
10. 12. 2009 Varhanní půlhodinka 6.666 Kč
Prodej Varhanního vína  78.000 Kč

Propagace projektu

O projektu a akcích pořádaných v jeho prospěch 
je veřejnost pravidelně informována v Mělnické 
radnici, kde byla publikována série příspěvků 
Příběh mělnických varhan a historie jejich ob-
novy (1. dějství 1711–1890; 2. dějství 1890–1915; 
3. dějství 1915–1960; 4. dějství 1990–2009 v květ-
novém až zářijovém vydání měsíčníku). V říjno-
vém vydání pak byl otištěn článek Návrat průče-
lí barokních varhan do kostela sv. Petra a Pavla 
po 111 letech. Informace přinášely např. Týde-
ník Mělnicko, MFD-Střední Čechy Dnes a Měl-
nický deník, a to především v měsíci září, kdy 
byl v kostele sv. Petra a Pavla instalován zrestau-
rovaný (a tedy zachráněný) barokní prospekt.
O projektu obnovy varhan a jeho podpo-
ře vydala tiskovou zprávu též Nadace ČEZ  
(www.nadacecez.cz: Projekty – Podpora re-
gionů – Středočeský region). Český rozhlas 
Region, který se stal vedle Týdeníku Mělnic-
ko mediálním partnerem projektu, odvysílal 
20. dubna 2009 rozhovor s Renatou Špačko-
vou. Informace o projektu zazněla též v repor-
táži o Mělníku vysílané 29. března 2009 Čes-
kou televizí 1 jako součást oblíbeného pořadu 
Toulavá kamera.
Svou rubriku má projekt též na webových strán-
kách MOOS.

Velice úspěšným propagačním artiklem se 
stalo Víno pro varhany, které opakovaně 
poskytla Bettina Lobkowicz (Lobkowicz 
Vinařství Mělník). Autorkou kreseb na vinětě 
je Mgr. Aida Líhová-Legnerová.

Čestný výbor Klubu příznivců 
obnovy varhan chrámu 
sv. Petra a Pavla v Mělníce
PhDr. Ilona Němcová, předsedkyně MOOS

Bettina Lobkowicz
P. Jan Jucha MS, probošt mělnický, od 1. 8. 2009 
nahrazen P. Jackem Zyzakem MS, novým admi-
nistrátorem Římskokatolické farnosti – Proboštství 
Mělník

Mgr. Miroslav Neumann, starosta města Mělníka

Jiří Lobkowicz
doc. MUDr. Jan Malý, CSc., ředitel IKEM

Aleš Bárta, varhanní virtuos



Autorkou grafického listu dárcům za rok 2008 je aka-
demická malířka Olga Vychodilová. Mecenáš, podpo-
rovatelé a partneři projektu jej obdrželi na benefičním 
koncertu dne 17. května 2009.

dárci za rok 2009
Anna Oppitzová – zasilatelství (5.000 Kč), Arbor Mělník s. r. o. (10.000 Kč), hana a Marián Bartkovi 
(9.000 Kč), Čekanovi (2.000 Kč), ing. Jiří Čermák (10.000 Kč), lenka Černá (2.000 Kč), František 
Černický (1.000 Kč), umělecká agentura edepol s. r. o. (5.000 Kč), Jarmila erbanová (2.000 Kč), 
libuše Feiglová (1.000 Kč), Marcela Formánková (1.000 Kč), Geologické služby Mělník CZ s. r. o. 
(5.000 Kč), hdP při MOOS (1.340 Kč), Rndr. lumír horčička (5.000 Kč), Mudr. Marie housková 
(10.000 Kč), Václav hubáček (8.000 Kč), ing. Zdeněk hurych (1.000 Kč), Phdr. Jiří Jakubů (1.010 Kč), 
Martin Klihavec (1.000 Kč), Pavla a Martin Královi (10.000 Kč), Mudr. Rudolf Kubát (8.000 Kč), Jan 
lank (5.000 Kč), Mgr. Aida líhová-legnerová (2.000 Kč), lobkowicz Vinařství Mělník (78.000 Kč), 
luna Plast a. s. (25.000 Kč), Judr. Marie Malá (10.000 Kč), Město Mělník (50.000 Kč), Přemysl 
Mikeš a Kamila Stloukalová (50.000 Kč), nadace ČeZ (300.000 Kč), dagmar nohýnková (5.000 Kč), 
Vítězslav novák (3.000 Kč), ing. Karel Opočenský (2.000 Kč), ing. Jan Petrželka (2.000 Kč), 
Mudr. helena Patočková (5.000 Kč), Pěvecký sbor Chrapot (2.475 Kč), lucie Sádlová (15.000 Kč), 
Společnost pro duchovní hudbu – Psalterium s. r. o. (100.000 Kč), SlOt GAMe a. s. (10.000 Kč), 
helena Stočková – Smíšené zboží (5.000 Kč), Mudr. Stanislav Soukup (10.000 Kč), Středočeský 
kraj (50.000 Kč), pí Svobodová (1.000 Kč), libuše Šťastná (15.000 Kč), Mudr. irena Šustová 
(5.000 Kč), lenka a Martin Švecovi (3.000 Kč), ludmila Veselá (5.000 Kč)

Projekt podpořili mnozí další dárci, kteří zaslali finanční prostředky po uveřejnění výzvy v Mělnické 
radnici 9/2009. Převážná většina částek zaslaných složenkou byla pod 1 000 Kč, jména dárců se nám ve 
výpisu z účtu nezobrazila čitelně.

Jiným způsobem 
v roce 2009 projekt 
podpořili
Ing. Jiří Čermák; Fotocentrum Martin Pithart; 

PhDr. Janina Křimská; Bettina Lobkowicz; Město 

Mělník; Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, 

o. s.; Římskokatolická farnost – Proboštství 

Mělník; Římskokatolická farnost Mělník-Pšovka; 

SELI ART s. r. o.; Soukromá podnikatelská střední 

škola Mělník o. p. s.; Týdeník Mělnicko

Kategorie dárců
 Každý, kdo finančně přispěje na projekt ob-
novy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělní-
ce, získá podle výše příspěvku (i kumulativně) 
právo užívat jeden z následujících titulů (více 
na http://www.moosmelnik.cz/kategorie.doc):
Příznivec  od 1.000 Kč
Podporovatel  od 10.000 Kč
Partner  od 100.000 Kč
Mecenáš   od 500.000 Kč

 Mecenáš Partneři
 projektu projektu

 Město Mělník Společnost pro duchovní hudbu
  – Psalterium

 luna Plast, a. s. truhlařík, s. r. o.
 
 umělecká agentura Pietro v. o. s.

 dárci, kteří si nepřejí být jmenováni
 
Podporovatel
Arbor Mělník s. r. o.; Hana a Marián Bartkovi; Ing. Jiří Čermák; EL RANCHO a. s.; 
Geologické služby Mělník CZ s. r. o.; RNDr. Lumír Horčička; MUDr. Marie Housková; 
JUDr. Věra Judová; Mgr. Markéta Kodymová a Mgr. Jakub Kodym, MBA; JUDr. Petr 
Kowanda; Pavla a Martin Královi; Jana a Libor Křivánkovi; MUDr. Zbyněk Kubálek; 
MUDr. Rudolf Kubát; Jan Lank; Leros s. r. o.; Lobkowicz Vinařství Mělník; JUDr. Marie 
Malá; Přemysl Mikeš a Kamila Stloukalová; MTX spol. s r. o.; Nadační fond Letorosty; Anna 
Oppitzová – zasilatelství; Ing. Karel Opočenský; Ing. Vladimír Ondroušek; Luboš Pašek; 
MUDr. Helena Patočková; Petr Maštálko, s. r. o.; Mgr. Marie Pravdová; Petr Procházka; 
PRO Mělník; Lucie Sádlová; SLOT GAME a. s.; Smíšené zboží – Helena Stočková; 
MUDr. Stanislav Soukup; Libuše Šťastná; Ing. Jiří Štěrba; Spolana a. s.; Středočeský 
kraj; MUDr. Irena Šustová; Transcafe s. r. o.; Umělecká agentura Edepol s. r. o.; František 
Vítek; Zámek Mělník & Vinné sklepy Jiřího Lobkowicze, s. r. o.; MUDr. Dagmar Zelenková 
a Rostislav Zelenka; Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a. s.

Příznivec
Jiří Bělohlávek; Taťána Bubníková; Čekanovi; Markéta Čemusová; Lenka Černá; František 
Černický; M. Elis; Jarmila Erbanová; JUDr. Miroslava Fleissnerová; Ing. Miroslav Foglar; 
Gymnázium Jana Palacha Mělník; HDP při MOOS; RNDr. Jiří Hrstka, CSc.; Václav 
Hubáček; Ing. Zdeněk Hurych; Růžena Chmelová; PhDr. Jiří Jakubů; Jaroslava Klaudyová 
a Ing. Jiří Klaudy, CSc.; Martin Klihavec; Milan Knotek; Michaela a Martin Kopeckých; 
Mgr. Eva Koubková a Ing. Ivan Koubek; Miroslav Kraus; Věra Krausová; Marie Kubešová; 
Mgr. Aida Legnerová-Líhová; Mgr. Marie Lukášová a Ing. Lubor Lukáš; Zdeněk Matějček; 
Ilona Maternová; rodiče a děti MŠ Dukelská Mělník; Jaroslav Mikšovský; Ing. Pavel 
Michalíček; Místní skupina ČČK Mělník-předměstí; Mgr. Miroslav Neumann; Dagmar 
Nohýnková; Vítězslav Novák; pí Nováková; Občanské sdružení Přátelé ZUŠ Mšeno; 
Miloslava Opočenská; Ing. Jan Petrželka; Jiřina Petrželková; Pěvecký sbor Chrapot; 
Hedvika Poláková; Readers Digest Výběr; Řeckokatolická farnost v Kladně, filiální obec 
Mělník; Jana Schweigstillová a Mgr. Milan Schweigstill; Zdeňka a Milan Sládečkovi; 
Helena Sonntagová; Ing. Anežka Stratilová; Středočeské vodárny a. s.;  
Miloslava Svobodová; Hana Šímová; Věra Šťastná; Lenka a Martin Švecovi; Ing. Ivan Večl;  
Ludmila Veselá; manželé Vítkovi; pí Vodrážková; ZUŠ Mělník

Ing. Jaroslav Volšický, ředitel Elektrárny Mělník 
a Chvaletice, a Mgr. Radka Kučírková z Nadace 
ČEZ předávají šek v hodnotě 300.000 Kč PhDr. Iloně 
Němcové, předsedkyni MOOS.

Na benefičním koncertu 17. května 2009 účinkovali 
varhaník Aleš Bárta a barytonista Roman Janál.



Mělnický osvětový a okrašlovací spolek,  

občanské sdružení 

Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník
moosmelnik@seznam.cz

731 473 588
www.moosmelnik.cz

Výroční zprávu Klubu příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce za rok 2009 vydal Mělnický 
osvětový a okrašlovací spolek, občanské sdružení, v květnu roku 2010.
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Mediální partneři projektu

Výsledky činnosti
rozšíření povědomí o projektu obnovy 

varhan ve společnosti
informační materiály o projektu
restaurování skříně pozitivu z roku 1753
restaurování (záchrana) prospektu z roku 

1712 a jeho instalace v kostele sv. Petra 
a Pavla

zadání projektu obnovy kostela sv. Petra 
a Pavla včetně varhan jako podklad  
pro žádost o přidělení finančních  
prostředků

shromažďování finančních prostředků 
pro realizaci projektu

Dosud vynaložené finanční 
prostředky na obnovu  
varhan chrámu
2004 základní ošetření barokního průčelí 

(1712) varhan restaurátory 73.780 Kč

2005 restaurování skříně pozitivu (1753) 
 195.300 Kč

2006–2008 restaurování řezeb prospektu 
 673.759 Kč

2009 restaurování nosné konstrukce 
  386.136 Kč

2009 instalace prospektu v kostele
 6.426 Kč

Celkem od zahájení projektu 
 1,335.401 Kč

Restaurátorské práce realizoval  
Dalibor Vinklát se spolupracovníky.

Další vynaložené finanční prostředky 
na projekt obnovy varhan chrámu  
(mimo restaurování):
Projektová dokumentace: 100.529,76 Kč

Průzkumy nezbytné pro  
provedení rekonstrukce  
a obnovu jeho varhan 83.300 Kč 
(financováno městem Mělník)

Audit (vyúčtování daru Nadace ČEZ) 
 4.998 Kč

Celkem 188.827,76 Kč

Vydání celkově 1,524.228,76 Kč

Záchranou prospektu varhan z roku 1712 
jsme ukončili první etapu projektu obnovy 
varhan chrámu sv. Petra a Pavla. Čeká 
nás však další nelehká cesta, jejímž je 
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek, 
o. s., organizátorem, ale sám by na ní byl 
pouze osamělým poutníkem. Úspěch 
záležel především na vás, příznivcích 
projektu. Kdybyste nezaslechli naše 
volání, zanikla by jedinečná barokní 
památka, plná energie, krásy, umu našich 
předků. Za to patří všem poděkování, 
které však není „pouze“ za finanční 
prostředky, za služby poskytnuté zdarma 
apod. děkujeme též za vaši nelhostejnost 
k minulosti, k možnosti společně vytvářet 
předpoklady pro další rozvoj duchovního 
a kulturního života města. doufáme, že 
budeme po cestě, na niž jsme se vydali, 
kráčet i dále společně.

Na benefičním koncertu 17. května 2009 se setkali téměř všichni největší dárci a členové čestného výboru Klubu 
příznivců obnovy varhan (zleva: Ing. Jiří Štěrba; Ing. Dagmar Kerplová, ředitelka Psalteria, s. r. o.; Mgr. Radka 
Kučírková, zástupce Nadace ČEZ; Ing. Pavel Novotný, Luna Plast, a. s.; Jan Gross; Mgr. Miroslav Neumann, 
starosta města Mělník; Ing. Jaroslav Volšický, ředitel Elektrárny Mělník a Chvaletice; MUDr. Marie Housková; 
Doc. MUDr. Jan Malý, CSc., ředitel IKEM; Herbert Gross; JUDr. Marie Malá; MUDr. Zbyněk Kubálek;  
Libuše Šťastná; Anna Oppitzová (zasilatelství); Petr Procházka; Jaroslav Dvořák, ZZN Mělník).

 Málokterý hudební nástroj je tak těsně svázán se svou letitou službou při provozování 
duchovní hudby jako varhany. Jistě, zejména od devatenáctého století ho najdeme 
i v koncertních sálech, panovnických a šlechtických sídlech a v příbytcích bohatých měšťanů, 
vlastní a nezastupitelnou roli po staletí sehrával ale v chrámových prostorech, obzvláště 
křesťanských vyznání západního typu. Stal se prostě symbolem a jako takový byl povětšinou 
ctěn, někdy ovšem i zarputile ničen, někdy ovšem i v dobré víře podstatně měněn tak, že se 
původní krása ztratila a nová podoba ji nahradila jen sporně. 
 Ve svém dlouholetém vývoji jsou varhany také svědkem své doby, adekvátním vyjádřením 
jejích proměňujících se estetických názorů. Proto i nejrůznější přestavby dnes oplakávaných 
nedochovaných renesančních a barokních originálů na našem území mají své nezastupitelné 
místo v historii této země, proto též jejich obnova, oprava či celková rekonstrukce je v dnešní 
době zcela legitimní. V tomto smyslu je snaha a záměr opravit a doplnit skříň varhan chrámu 
sv. Petra a Pavla a zrekonstruovat tudíž její počáteční barokní vizáž, zároveň ale postavit 
vlastní nástroj úplně nový tak, aby sloužil nárokům nynější liturgie i koncertnímu užití, více než 
obdivuhodný. A pro mne to, že se taková idea postupně propracovává ke svému uskutečnění 
s mimořádně obětavým úsilím mnoha jednotlivců, organizací a firem, je něčím jedinečným. Čím 
dále tím více si cením energie lidí, kteří chtějí udělat něco nejen pro sebe, ale i pro vylepšení 
prostředí, v němž žijí oni i jejich blízcí, tato „mělnická snaha“ je toho nádherným příkladem.

Prof. Václav Riedlbauch, ministr kultury
Praha, 6. dubna 2010

Varhany mám moc ráda, jejich zvuk – naléhavost, utišení, radost, stoupání výš…
Dokáží vyjádřit naši radost, i přednést náš smutek, násobí prožitky a pocity…
Nezáleží jen na historické hodnotě, ale také na tom, jak a čím poslouží svým posluchačům 
a návštěvníkům kostela.
Ráda se procházím prázdnými prostory „našeho“ kostela (chrám sv. Mikuláše na Malé Straně) 
ještě před otevřením a má-li zkoušku varhaník, není nad lepší dobití energie a sil…
„Sláb je ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl.“ (Svatopluk Čech)
A to Vy určitě nejste. Váš cíl je velký a Vaše práce hovoří o Vaší síle! Obdivuji a velmi si vážím 
práce Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku a Klubu příznivců obnovy varhan 
a věřím, že svého velkého cíle dosáhnete zaslouženě. Za těmito názvy se skrývají lidé, se svými 
životy a svými vlastními problémy, kteří si najdou čas starat se o věci veřejné, dotýkající se i lidí 
ostatních. Fandím Vám právě pro tu cílevědomost a zatím neutuchající nadšení. Fandím Vám 
a přeji hodně sil do další cesty za novými varhanami. Určitě obohatí kulturní a duchovní život 
Vašeho města. 
A jsem ráda, že svojí prací ve společnosti Psalterium Vám k tomu mohu dopomoci. A to i v době 
poklesu zisků, protože se domnívám, že s takovým nadšením prováděný projekt obnovy varhan 
chrámu sv. Petra a Pavla si trpělivost a dlouhodobou podporu zaslouží.

Ing. Dagmar Kerplová, ředitelka společnosti Psalterium s. r. o.
Praha, 2. dubna 2010


