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HRADECKÁ ZVONOHRA 
miniINFORMACE ZA ROK 2020 

 

1) Hospodaření 

Počáteční stav k 1.1.2020: 155.111,43 Kč, 

z toho zůstatek na transparentním účtu 72.662,43 Kč a zůstatek na účtu Farního úřadu 82.449,- Kč. 

 

Příjmy a výdaje za období od 1.1. do 31.12.2020: 

Příjmy (sbírky a dary) Výdaje* 

transparentní účet:                        555.903 Kč Celkem:                                     94.294,44 Kč 

účet Farního úřadu:                       116.225 Kč  

Celkem:                                            672.128 Kč  

*) Poznámka: V roce 2020 výdaje zahrnují úhradu částky 94.094,44 Kč za nosnou ocelovou konstrukci 
pro zvonohru vč. galvanického pozinkování a dopravy, dále pak úhradu částky 200,- Kč za vystavení potvrzení 
banky o vedení transparentního účtu a to pro účely předkládání nezbytné dokumentace v rámci žádostí 
o poskytnutí finančního příspěvku. 

Konečný stav k 31.12.2020: 732.944,99 Kč, 
z toho zůstatek na transparentním účtu 534.270,99 Kč a zůstatek na účtu Farního úřadu 198.674,- Kč. 
 

K datu sestavení této miniINFORMACE za rok 2020 je předpoklad, že v následujících 2 letech na úplné 

dokončení a úspěšné zprovoznění unikátní koncertní věžní zvonohry bude potřeba celkem částka 3.000.000,- 

Kč, z toho již k 31.12.2020 sbírkou a dary bylo shromážděno 732.944,99 Kč. 

 

2) Hlavní události 

duben 2020 - pořízení nosné ocelové konstrukce pro zvony a její uskladnění v přízemní části věže Sboru kněze 
Ambrože 
 
květen 2020 – založení Facebookových stránek zvonohry, 
www.facebook.com/ZvonohraHradecKralove 
 
 

květen 2020 – tradiční pololetní setkání přátel a příznivců zvonohry vzhledem ke koronavirové situaci bylo 
zrušeno 
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květen 2020 – natočení krátkého filmu Slavnost pro zvonohru. O zvonohře ve filmu hovoří hlavní protagonisti 
projektu mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, carillonér a hudební skladatel Radek Rejšek, emeritní biskup 
Štěpán Klásek, farářka Františka Pospíšilová a biskup Královéhradecké diecéze Pavel Pechanec, 
www.youtube.com/watch?v=KceojCclGI8&t=477s 
 

červen 2020 – založení webových stránek zvonohry, 
www.zvonohrahradeckralove.cz 
 

červen 2020 – Noc kostelů zahrnující komentovanou prohlídku Sboru kněze Ambrože a zvonohry 

s doprovodným programem 

srpen 2020 – jednání o záštitě projektu zvonohry s europoslancem Tomášem Zdechovským a vydání zprávy ČTK 

září 2020 – představení projektu zvonohry hradeckému zastupiteli a od října 2020 senátorovi Janu Holáskovi 

listopad 2020 – tradiční pololetní setkání přátel a příznivců zvonohry bylo vzhledem ke koronavirové situaci 
realizováno krátkým filmem. Sbor rozezvučelo Královéhradecké kvarteto, slovem doprovodili emeritní biskup 
Štěpán Klásek, farářka v Hradci Králové Františka Pospíšilová a biskup Královéhradecké diecéze Pavel Pechanec, 
www.youtube.com/watch?v=ZZdtgjIUG2M 
 

prosinec 2020 – podepsána smlouva na zhotovení stavebně-projektové dokumentace zvonohry 

prosinec 2020 – představení projektu zvonohry velvyslanci České republiky v Kuvajtu a Kataru Martinu 

Dvořákovi 

prosinec 2020 – ranní vysílání emeritního biskupa Štěpána Kláska a moderátorky Pavly Kindernayové 

o Juračkově betlému a zvonohře na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 

prosinec 2020 – týden adventního slova biskupa Královéhradecké diecéze Pavla Pechance s koledami hranými 
na zvonohru, 
https://www.facebook.com/ZvonohraHradecKralove/videos/848265715986912 
 

prosinec 2020 – novoroční přání zvonohry v tištěné a elektronické podobě 

 

3) Poděkování 

Také za rok 2020 velké poděkování Bohu a všem lidem dobré vůle za podporu a pomoc unikátnímu obecně 

prospěšnému projektu hradecké zvonohry. Ta se díky tomu posunula opět o značný krok blíž ke dni svého 

dokončení a radostného zprovoznění ve věži Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. 

 

 

Hradec Králové dne 17. února 2021 LP 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KceojCclGI8&t=477s

