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Záchrana varhan v Přepychách 
 

Po úpravách a zvelebení poutního místa Dřízna, které proběhly v první polovině roku 2015, 

přichází na řadu záchrana další vzácné památky v Přepychách a to varhan v kostele sv. Prokopa, 

postavených roku 1874 dílnou Amanda Hanische (1812-1894) z Rychnova nad Kněžnou. 

Impuls k záchraně varhan nám dali organizátoři generální opravy královského nástroje v Husově 

sboru v Dobrušce, která byla realizována během roku 2015 a na kterou se podařilo shromáždit 

více než 600 tisíc korun. Tamní vzácné secesní varhany se po mnoha desítkách let poprvé 

veřejně rozezněly na koncertu pro všechny dárce dne 7. listopadu 2015 a my věříme, že právě 

Přepychy budou druhou obcí v regionu, kde se také podaří historicky cenný nástroj zachránit.   

Vedení obce Přepychy iniciovalo po dohodě s Římskokatolickou farností zpracování odborného 

posudku a zajištění konkrétní nabídky zkušeného varhanáře. Práce na záchraně nástroje byly 

svěřeny Ivanu Bokovi z Krnova. V letošním roce náklady dosáhnou výše 49 tisíc a v roce 2016 

jsou rozpočtovány na téměř 711 tisíc korun.  

Akce proběhne v těsné spolupráci se spolkem PROVARHANY, který disponuje zkušenostmi i 

odbornými znalostmi v této oblasti.   

 

K zajištění finančních prostředků využijeme tyto možnosti: 

Podáme žádosti o  získání dotací, v kostele sv. Prokopa uspořádáme Koncerty pro varhany, jejichž 

výtěžek půjde na sbírkové konto, a zorganizujeme Adopci varhanních píšťal. 

 

Koncerty pro varhany 

kostel sv. Prokopa v Přepychách                                                                    

 

Neděle 27. prosince 2015 v 15 hodin                                                             

Martin Novák Band & Štěpánští koledníci                                

 

Pátek 10. června 2016 

koncert u příležitosti Noci kostelů (účinkující v jednání) 

- účast přislíbil hlavní organolog NPÚ dr. Petr Koukal 

 

  Adopce píšťal 
 

Varhany mají 666 píšťal, z nichž každá potřebuje „pomoc“. Dovolujeme si proto oslovit veřejnost a 

podnikatelskou sféru obce i regionu a nabídnout zájemcům tzv. adopci píšťal. Symbolická 

hodnota píšťal - 300, 500, 700, 1 000, 3 000 a 5 000 Kč – se odvíjí od jejich délky.  

Příspěvky na adopci lze poukázat na sbírkové bankovní konto u České spořitelny č. 000019-
1243470319/0800 nebo předat v hotovosti na Obecním úřadu v Přepychách a na děkanství 

v Dobrušce. Na základě finančního daru obdrží dárce smlouvu a vybere si ze seznamu konkrétní 

píšťalu, popř. mu bude přidělena.  

Každý zachránce získá na důkaz adopce grafický děkovný list s uvedením jména, typu píšťaly a 

výše daru. V případě souhlasu bude po dokončení opravy jeho jméno zveřejněno na seznamu 

dárců v prostorách kostela sv. Prokopa.  

Další informace poskytnou 

Obecní úřad Přepychy: tel. 494628111, e-mail prepychy@prepychy.cz  

Římskokatolická farnost–děkanství Dobruška: tel. 494623083, e-mail dekanstvi@dobruska.cz 
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