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I. Úvodní slovo 
 

Vážení čtenáři této výroční zprávy, vážení podporovatelé našeho spolku, 

předkládáme Vám souhrnný popis činnosti a hospodaření spolku v roce 2018. 

Rok 2018 byl výjimečný tím, že se podařilo současnému vedení města po 
několikaletém úsilí získat kostel sv. Ducha a Božího hrobu do svého vlastnictví. 
Věříme, že nyní se konečně osud významné architektonické památky a dominanty 
kraje obrátí k lepšímu. V tom jsme připraveni ze všech sil pomáhat a naplňovat 
tak primární účel, který dal našemu spolku vzniknout.  

První měsíce roku byly věnovány přípravě na Svatodušní pouť ke kostelu sv. 
Ducha. Členové spolku spolu s několika dobrovolníky z Vehlovic a z Liběchova 
vyčistili část viniční stezky Kašpárka a pomohli oživit centrální část dlouho 
neupravované zámecké zahrady.  Také naše osvětové aktivity se zaměřovaly 
v tomto roce nejen na samotný kostelíček, ale také na liběchovský zámek a na 
kostel sv. Havla – tři nejdůležitější kulturní památky města, které spolu souvisí 
historicky i stavebně. 

Velice děkujeme všem, kdo nás podporují. 

 

II. Základní informace 
 
2.1. Poslání a principy 
Nepolitický spolek Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka (dále spolek) byl 
založen 30. září 2015 zejména proto, aby podpořil město Liběchov v získávání 
kostela sv. Ducha a Božího hrobu do obecního vlastnictví, osvětovým působením 
vytvářel u veřejnosti vztah ke kostelu a rozvíjel svou činností kulturní a společenský 
život ve městě.  Následně, aby pomohl s opravou kostela, udržováním a úpravou 
přilehlých pozemků a zeleně.  
 
2.2. Cíle spolku splněné 
2.2.1. Spolek obnovil tradici Svatodušních poutí ke kostelu sv. Ducha. 
2.2.2. Spolek inicioval a také významně podpořil sbírku Římskokatolické farnosti 
Liběchov na obnovu zvonu sv. Antonína v kostele sv. Havla.  
2.2.3. Spolek shromažďoval po celý rok finance na transparentním účtu spolku.  
2.2.4. Spolek zahájil činnost putovního kina Libozor. 
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2.2.5. Spolek ve městě organizoval již 3. ročník Dnů evropského dědictví a tím 
propagoval liběchovské památky široké veřejnosti. 
2.2.6. Spolek získal dotaci z grantové výzvy T: Mobile na rozvoj komunitního života 
v obci a na budování vztahu dětí ke kulturnímu dědictví obce. 
2.2.7. Spolek pomohl svou osvětovou činností městu získat kostel sv. Ducha a 
Božího hrobu do vlastnictví města. 
2.2.8. Spolek podporoval v roce 2018 kulturní a společenský život v obci 
pořádáním koncertů, výstav, besed. 
2.2.9. Spolek při své činnosti spolupracoval v roce 2018 mj. s městem Liběchov, s 
Římskokatolickou farností Liběchov, s Regionálním muzeem Mělník, se spolkem 
VEKAP, s majiteli zámku Liběchov, s přístavem vodních skautů a skautek Modrá 
kotva Liběchov, s dětmi a pedagogy liběchovských škol a se studenty a pedagogy 
mělnického gymnázia.  
 
2.3. Cíle spolku budoucí 
2.3.1. Hlavními cíli spolku pro budoucí období jsou: 
- Záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu. 
- Shromažďování financí na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu. 
- Vedení veřejné debaty o budoucím účelu kostela sv. Ducha a Božího hrobu. 
2.3.2 Dalšími cíli jsou pořádání osvětových a kulturních aktivit ve městě, publikační 
činnost ve prospěch kostelíčka a ostatních liběchovských památek.  
 
2.4. Základní informace 
Sídlo spolku: 277 21 Liběchov 298 
IČ: 04386426 
Právní forma: zapsaný spolek 
Registrace: Městský soud v Praze, spisová značka L 63532 

          Kontakt: www.kostelicek.eu, https://www.facebook.com/libechov.sobe 
          E-mail: kostelicek@kostelicek.eu 

 
III. Lidé ve spolku 

 
3.1. Řídící orgány 
Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, statutárním orgánem je tříčlenná 
Rada spolku, kterou tvoří předsedkyně, místopředsedkyně a členka rady. 
 
3.2. Členové spolku 
Spolek v roce 2018 měl 10 členů a 1 čestného člena. 
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Radu spolku tvořily v roce 2019: 
MUDr. Lucie Žáčková – předsedkyně Rady spolku 
MUDr. Šárka Bínová – místopředsedkyně Rady spolku 
Pavla Zandlová – členka Rady spolku 
 
 
 

IV. Aktivity spolku, poskytování služeb 
 
4.1. Záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
Několikaleté úsilí vedení obce i členů našeho spolku nakonec vedlo k rozhodnutí 
Národního muzea Praha prodat kostel sv. Ducha a Božího hrobu s přilehlými 
pozemky městu Liběchov. Cesta k cíli byla zdlouhavá a v určité chvíli se zdála i 
neprůchodná.  Pravoslavná církev bez vědomí města uzavřela s Národním muzeem 
Praha smlouvu o koupi kostelíčka, od svého záměru nakonec, mj. i pod vlivem 
veřejnosti ustoupila.  
Tento rok jsme shromažďovali finanční prostředky na záchranu kostela sv. Ducha a 
Božího hrobu na transparentním účtu, který byl pro tento účel v roce 2015 zřízený. 
Na transparentním účtu na záchranu kostelíčka byla ke konci roku 2018 částka 
226 229,53 Kč. Za rok 2018 tedy přibylo z výtěžku našich aktivit a z finančních 
darů dárců 15 022 Kč. 
 
Za nejdůležitější osvětový počin našeho spolku považujeme oživení tradice 
Svatodušních poutí ke kostelu sv. Ducha. 
 
4.2. Kulturní a osvětová činnost 
4.2.1 Přehled pořádaných kulturních osvětových a společenských akcí 
Spolek uspořádal dne 27. 1. 2018 již 3. Representační benefiční ples na mělnickém 
zámku. Byl zde prezentován nový projekt spolku – obnovení tradice Svatodušních 
poutí ke kostelu sv. Ducha. Plesu se účastnilo přibližně 100 tanečníků, opět hrála 
jazzová kapela Revival Swing Band Praha. Proběhla benefiční dražba ve prospěch 
sbírky Římskokatolické farnosti Liběchov na opravu a instalaci zvonu sv. Antonína 
do vížky kostela sv. Havla. Výtěžek dražby byl 40 000Kč.  
V sobotu 14. 4. 2018 již třetím rokem spolek organizoval vzpomínkový akt na 
liběchovském hřbitově u památníku Karla Hyacinta Villani a příslušníků rodiny 
Jakuba Veiitha. Památník spolek zbudoval v roce 2016 nad opuštěnými německými 
hroby, kam byly v roce 1973 neuctivě přesunuty ostatky liběchovských pánů z 
krypty kostelíčka. 
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Během zimy a jara spolek ve spolupráci se spolkem VEKAP a s pomocí dobrovolníků 
z Liběchova a Vehlovic doslova z křoví vyklestil a obnovil část viniční stezky 
Kašpárka. S dobrovolníky z Liběchova a z Mělníka pomohl spolek majitelům zámku 
revitalizovat centrální část zahrady, aby zde mohla proběhnout dne 19.5. 2018 
Svatodušní pouť.    
Pořádáním Svatodušní pouti jsme navázali na dvě stě let starou tradici. Poutníci 
z Vehlovic přišli po cestě Kašpárce a poutníci z Liběchova doprovázeni žesťovým 
orchestrem podél křížové cesty, společně se sešli u kostela sv. Ducha. Tam 
proběhlo krátké zastavení a požehnání poutníkům a pak následovala mše svatá 
v kostele sv. Havla celebrovaná převorem Strahovského kláštera Bartolomějem 
Mariánem Čačíkem, O. Praem. Tento den jsme mohli poprvé slyšet hlas 
opraveného zvonu sv. Antonína zavěšeného v sanktusové vížce kostela sv. 
Havla.  V zámecké zahradě odpoledne proběhla světská část pouti s bohatým 
zábavným a kulturně společenským programem, sobotní večer zakončila taneční 
zábava v budově Středního odborného učiliště Liběchov. 
Spolek 13. 7. 2018 zahájil činnost putovního kina Libozor, promítání proběhlo na 
nádvoří liběchovského zámku. Na pohádku s Čerty nejsou žerty a na film Noc na 
Karlštejně přišlo bezmála 200 diváků. 
Spolek organizoval v Liběchově 3. ročník Dnů evropského dědictví, garantem bylo 
jako každý rok Regionální muzeum Mělník. Jedním z ústředních témat tohoto 
ročníku bylo promítání trezorových filmů. Uskutečnilo se v konírně liběchovského 
zámku, kde v 50. letech v době, kdy zámek vlastnil Československý státní film, 
probíhaly cenzury filmů. Promítli jsme filmy Skřivánci na niti, Černý Petr a Ucho. 
Před každým filmem byl přečten úryvek z knihy Magor a jeho doba autora Marka 
Švehly. V prvním patře zámku mohli návštěvníci zhlédnout výstavu o vzniku 
Náprstkova muzea v Liběchově a také navštívit Náprstkovu kavárnu a občerstvit 
se zákusky a kávou.  
Spolek zahájil komunitní projev Mluvme spolu podpořený Nadací Via z grantu T: 
Mobile 1. 11. 2018 Halloweenskou slavností, při které se sešli děti z liběchovských 
škol a jejich pedagogové. Symbolicky do zámecké zahrady zasadili 2 stromy, Jilm a 
Liliovník tulipánokvětý. 
Spolek organizoval jako každoročně 25.12. Zpívání koled v kostele sv. Havla. 
 
 
  
4.2.2. Přehled vydaných tiskovin 
Spolek připravuje ke každé pořádané akci plakáty, pozvánky a pracovní listy, ke 
konci roku pak vánoční nebo novoroční přání pro sponzory, spolupracující subjekty 
a přátele spolku. 
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4. 3.  Informace o aktivitách spolku v oblasti výzkumu a vývoje 
Spolek se v tomto roce nezapojil do oblasti výzkumu a vývoje. 
 
4.4. Informace o aktivitách spolku v oblasti ochrany životního prostředí 
Spolek vyčistil od náletů a starého klestí část viniční stezky Kašpárka. Spolek na jaře 
organizoval několik brigád v zámecké zahradě. Na podzim 2018 zasadil spolek 
s dětmi z liběchovských škol do zámecké zahrady dva vzácné stromy.  
 
4.5. Významné skutečnosti 
Po rozvahovém dni nenastaly ve spolku žádné skutečnosti, které by byly významné 
pro naplnění účelu výroční zprávy. 
 
4.6. Zhodnocení dosahu činnosti spolku na veřejnost a místní komunitu 
Nejnavštěvovanější akce spolku byly Dny evropského dědictví, Svatodušní pouť, 
Reprezentační ples spolku a promítání putovního kina Libozor. 
 

V. Hospodaření 
 
5.1. Příjmy spolku tvoří dotace, dary, příspěvky členů spolku, finanční výtěžek 
z prodeje zboží jako jsou knihy, kalendáře, placky a finanční výtěžek z prodeje 
vstupenek a tomboly.  
 
5.2. Náklady a výnosy 
V roce 2018 činily celkové příjmy spolku v celých tisících korunách 288, z toho 145 
příjmy z hlavní činnosti (přijaté příspěvky, členské příspěvky, dotace) a 143 
z vedlejší činnosti spolku (tržby za prodej zboží, vstupenek). Celkové náklady spolku 
byly v celých tisících korun 213.  Výsledek hospodaření byl 75. 
 
Spolku byly v roce 2018 poskytnuty tyto dotace:  
- Dotace Nadace Via (T: Mobile) na projekt Mluvme spolu ve výši 60 000 Kč 
- Dotace na provoz od města Liběchov ve výši 25 000 Kč 
- Dotace Ministerstva kultury na realizaci knihy Liběchov a jeho zámek 25 000 Kč 

 

VI. Poděkování 
 
Děkujeme všem naším stálým příznivcům a spolupracovníků:  
PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, PhD. za odborný dohled nad projekty spolku 
týkající se historie a umění. 
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Děkujeme paní Věře Rumpálové za účetní uzávěrku. 
Děkujeme pedagogům a dětem, kteří se zúčastnili projektu Mluvme spolu. 
Děkujeme za pomoc a spolupráci přístavu vodních skautů Modrá kotva Liběchov. 
Děkujeme za poskytnutí prostor pro konání našich akcí majitelům zámku 
Liběchov, zejména panu Josefu Homolkovi. 
Děkujeme spolupracujícím organizacím: městu Liběchov, Římskokatolické farnosti 
Liběchov, Regionálnímu muzeu Mělník, spolku VEKAP.   
Děkujeme všem dobrovolníkům z obce a našim rodinám. 
Děkujeme dárcům a sponzorům, bez nichž by naše činnost nebyla možná.  Mnozí 
dárci v letošním roce přispěli finančními dary do sbírky na opravu a instalaci 
zvonu sv. Antonína pro kostel sv. Havla a také do sbírky na opravu varhan téhož 
kostela – sbírky pořádala Římskokatolická farnost Liběchov, proto je zde 
neuvádíme.  
MUDr. Šárka Bínová s.r.o. darovala 22 000 Kč, Ordinace Liběchov s.r.o darovala 
15 000 Kč, paní Julie Kochová darovala 5 000Kč, pan Martin Hilský daroval 3 000 
Kč a pan Vladimír Koszdrovský daroval 2 000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu za rok 2018 vypracovala MUDr. Šárka Bínová. 
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VII. Přílohy 
 

7.1. Příloha k účetní závěrce 2018 
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7.2. Obrazová příloha 
 

 

 

 

 

 

 

3. Representační ples 
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Příprava zámecké zahrady na Svatodušní pouť 

Čištění Kašpárky – spolupráce se spolkem VEKAP 
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Svatodušní pouť  

Svatodušní pouť  
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Zahájení putovního kina LIBOZOR 
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Dny evropského dědictví v Liběchově 

 

 

 


