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MUDr. Šárka Bínová, předsedkyně Liběchov sobě – 
spolku pro záchranu kostelíčka 

I. Úvodní slovo  
 

Vážení podporovatelé našeho 
spolku, vážení čtenáři, 

celosvětová pandemie nemoci 
COVID-19 významně zasáhla chod 
celé společnosti a ovlivnila život 
každého z nás. Při psaní této 
výroční zprávy proto cítím 
uspokojení a hrdost na to, že i 
v dané situaci se nám podařilo 
zorganizovat tradiční velké akce 
našeho spolku, jako jsou Svatodušní 
pouť nebo Dny evropského 
dědictví, a že jsme se v obtížných 
podmínkách věnovali také novým 
projektům. V období nejpřísnějších 
omezení sociálních kontaktů jsme se 
přizpůsobili nařízením a některé kulturní programy jsme vysílali on-line, např. 
hudební seriál s názvem Kavárna splněných přání nebo benefiční adventní 
koncerty z kostelíčka. Čas vynuceného ztišení společenského života jsme využili 
například také ke studiu historických pramenů. 

Zapojili jsme se i do programu oslav, které u příležitosti 200. výročí narození 
a 150. výročí úmrtí významného českého sochaře Václava Levého uspořádalo 
město Liběchov. Naše účast měla hlavně podobu péče o monumentální sochařské 
dílo v nedalekých skalách, turisty hojně navštěvované, a z toho důvodu dnes 
i značně poničené. Do prostoru skalních skulptur zvaných Blaník a přilehlé 
jeskyně Klácelky spolek pořídil a nainstaloval informační tabuli; v září rovněž 
připravil a spustil webové stránky www.klacelka.cz., aby upozornil na výjimečnost 
této kulturní památky. 

Většina našeho úsilí byla stejně jako v uplynulých letech zaměřena na kostelíček. 
Pokračovali jsme ve shromažďování financí formou veřejné sbírky určené k jeho 
rekonstrukci. S finančním přispěním kampaně Darujme.cz jsme uskutečnili 
výstavu Návrh pietního místa pro hrobku kostela Svatého ducha a Božího hrobu 
podle architektonického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, PhD. a prezentovali 
ji veřejnosti a zastupitelům města během našich akcí. Ideou pietního místa chceme 
především přispět k revitalizaci kulturní památky a celé lokality, v níž se nachází. 
Během zářijových Dnů evropského dědictví jsme s podporou města Liběchov 
zpřístupnili veřejnosti interiér kostela včetně hrobky. V adventním čase jsme 
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z kostelíčka každou neděli vysílali benefiční adventní koncerty s poselstvím 
zástupců spolku, města a zdejší farnosti. 

Díky spolupráci se zámkem Liběchov se mohla v zámecké kapli v průběhu 
adventu uskutečnit působivá výstava unikátního rozměrného historického betlému 
Narození páně, která potěšila mnoho lidí. 

Ráda bych poděkovala členům našeho spolku za práci, kterou pro spolek vykonali, 
zejména pak MUDr. Lucii Žáčkové, jež spolek úspěšně vedla od jeho založení až 
do konce května 2020. Děkuji také spolupracujícím organizacím, především městu 
Liběchov, našim sponzorům, dárcům, kteří přispívají do veřejné sbírky na opravu 
kostelíčka, a v neposlední řadě všem dalším subjektům i jednotlivcům, kteří nám 
pomáhají. 

 

MUDr. Šárka Bínová, předsedkyně Rady spolku 

30. března 2021 
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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 úsilí 
získat kostel sv. Ducha a Božího hrobu do obecního vlastnictví a aby osvětovým 
působením vytvářel u veřejnosti vztah ke kostelu a rozvíjel svou činností kulturní 
a společenský život ve městě. Zároveň byl založen proto, aby následně pomohl 
s opravou kostela, udržováním a úpravou přilehlých pozemků a zeleně.  
 
2.2. Cíle spolku dosud splněné 
2.2.1. Kostel je již od konce roku 2018 ve vlastnictví města Liběchov. 
2.2.2. Spolek vyhlásil Veřejnou sbírku na komplexní rekonstrukci kostela 
Svatého Ducha a Božího hrobu v Liběchově, včetně projektových dokumentací 
a průzkumů potřebných k jejich zadání, včetně inventáře a venkovních úprav. 
Sbírkový účet byl otevřen u České spořitelny: 5627296389/0800. Sbírka byla 
povolena od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou.  
2.2.3. Spolek dne 30. 9. 2019 daroval městu Liběchov 250 000 Kč na pořízení 
projektové dokumentace potřebné pro opravu kostela sv. Ducha a Božího hrobu.  
2.2.4. V červenci roku 2019 Spolek poprvé předložil městu architektonický návrh 
pietního místa pro hrobku kostela sv. Ducha a Božího hrobu, jehož autorem je 
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. 
2.2.5. Spolek každoročně pořádá osvětové aktivity ve prospěch kostela sv. Ducha 
a Božího hrobu a ostatních liběchovských památek (Pietní akt u památníku na 
liběchovském hřbitově, Svatodušní pouť, Dny evropského dědictví). 
2.2.6. Spolek podporuje kulturní a společenský život v obci pořádáním koncertů, 
on-line koncertů, výstav, benefičních plesů a provozováním letního kina Libozor. 
2.2.7. Spolek aktivně rozvíjí spolupráci s řadou právních subjektů a institucí, 
mezi něž patří zejména město Liběchov, Římskokatolická farnost Liběchov, 
Regionální muzeum Mělník, p. o., Zámek Liběchov, spolek Vehlovská kaplička, 
skautský přístav Modrá kotva Liběchov, Základní škola a mateřská škola 
Liběchov, Dětský domov se školou Liběchov, a současně s mnoha dobrovolníky 
z obce i okolí. 
 
2.3. Cíle spolku budoucí. 
 
2.3.1. Hlavními cíli spolku pro budoucí období jsou: 
  záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu, která zahrnuje především 
- shromažďování financí na rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
- realizaci pietního místa v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
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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 167 
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 
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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. 
 
Statutární orgán Rada spolku: 
MUDr. Šárka Bínová – předsedkyně Rady spolku 
Pavla Zandlová – místopředsedkyně Rady spolku  
Markéta Postlová – členka Rady spolku 
 
3.2. Členové spolku 
Spolek v roce 2020 kromě tříčlenné Rady spolku tvořilo 7 členů a 2 čestní členové. 
 
 
Čestní členové spolku:  
Zdeněk Rudolf Waagner z Wallernstädtu, přímý potomek rodu liběchovských 
Veithů 
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.  
 
Členové spolku: 
Ing. Jan Bína 
PaedDr. Alena Duhajská 
Ing. Josef Janáček 
MgA. Jitka Navrátilová 
Stanislav Postl 
Boris Stojanov 
MUDr. Lucie Žáčková 
 
(15. září 2020 spolek opustili: Markéta Postlová  a Stanislav Postl) 
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IV. Aktivity spolku, poskytování služeb 
 
4.1. Záchrana kostela sv. Ducha a Božího hrobu 
Veřejnou sbírkou na komplexní rekonstrukci kostela Svatého Ducha a Božího 
hrobu v Liběchově, včetně projektových dokumentací a průzkumů potřebných 
k jejich zadání, včetně inventáře a venkovních úprav, se podařilo v roce 2020 
vybrat na sbírkový účet číslo 5627296389/0800 částku 30 061 Kč.  Finanční 
prostředky tvořily dary individuálních dárců, drobné finanční dary vhozené do 
sbírkových kasiček zejména během Svatodušní pouti a během Dnů evropského 
dědictví, výtěžek z prodeje knih vydaných spolkem a upomínkových předmětů.  
 
4.2. Pietní místo v kostele sv. Ducha a Božího hrobu 
 
4.2.1. Výstava Návrh pietního místa v hrobce kostela sv. Ducha a Božího hrobu  
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita kampaní Darujme.cz.  
Každou korunu, která byla darována, Nadace Via zdvojnásobila až do výše 20 000 
Kč. Projektem Darujme.cz získal spolek na realizaci výstavy 40 000 Kč. 
Finanční prostředky byly využity na pořízení profesionálních fotografií krypty 
a fotomontáže pietního místa, na vytvoření makety vstupních dveří a modelu 
kovové mříže s informací o pietním místě, dále na restaurování křížku 
a historických nápisových destiček z rakví členů rodiny Veithů a na vydání 
brožury Pietní místo v hrobce kostela Svatého ducha a Božího hrobu. 
Výstava byla instalována v konírně zámku Liběchov. 
Veřejnosti byla představena 30. 5. 2020 o Svatodušní pouti a 12.–13. 9. 2020 
v rámci Dnů evropského dědictví; 14. 9. 2020 byl návrh pietního místa 
prezentován zastupitelům města Liběchov. 
 
4.2.2. Příprava dokumentace k budoucí realizaci pietního místa v kostele 
sv. Ducha a Božího hrobu 
V druhé polovině roku 2020 jsme se věnovali studiu stavebně-historického 
průzkumu a dalších průzkumů, které jsou součástí komplexní projektové 
dokumentace určené pro rekonstrukci kostela sv. Ducha a Božího hrobu.  
  
4. 3.  Osvětová a kulturní činnost 
 
4.3.1 Přehled osvětových akcí pořádaných spolkem v roce 2020 
Vzpomínkový akt, kterým si každoročně spolek připomíná významné osobnosti 
v historii Liběchova a současně událost, kdy v noci z 13. na 14. dubna 1966 zapálil 
blesk kapli sv. Ducha a Božího hrobu, v roce 2020 proběhl pouze symbolicky – 
zapálením svíček u památníku bývalých liběchovských pánů na liběchovském 
hřbitově.  
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Spolek ve spolupráci s Římskokatolickou farností Liběchov, Římskokatolickou 
farností Probošství Mělník a se spolkem Vehlovská kaplička uspořádal dne 
30. května 2020 třetí ročník Svatodušní pouti ke kostelu sv. Ducha a Božího 
hrobu v Liběchově. Hudební doprovod poutníkům zajistil Poutní dechový soubor 
Mělník, mši s varhanním doprovodem celebroval kněz P. Mgr. Anselm Pavel Kříž, 
O.Praem. 

Liběchovský farář Mgr. Anselm Pavel Kříž, O Praem žehná poutníkům u kostelíčka 

Svatodušní pouť 2020, poutníci u lípy 
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Součástí pouti bylo i zahájení výstavy Návrh pietního místa v hrobce kostele sv.  
Ducha a Božího hrobu. Výstava byla realizována na základě architektonického 
návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., a instalována u kostelíčka (maketa 
mříže a maketa vstupních dveří do krypty kostela) a hlavně v konírně 
liběchovského zámku, kam byly makety dveří a mříže později v průběhu dne 
přesunuty. Pietní místo realizované v hrobce kostelíčka by dalším generacím 
uchovalo důležitý díl historické paměti: Neměli bychom zapomenout, že v hrobce 
kostela byl původně pochován jeho stavitel Karel Hyacint Villani de Castello 
Pilonico a po něm i dvacet šest členů rozvětvené rodiny bývalého majitele 
liběchovského panství Jakuba Veitha. A nesmíme zapomenout ani na to, že ostatky 
všech zesnulých byly v roce 1973 potají a nedůstojně přemístěny do neoznačených 
opuštěných německých hrobů na místním hřbitově. Hroby spolek identifikoval, 
nechal je opravit a zbudovat nad nimi v roce 2016 památník. Pietní místo v kryptě 
kostelíčka by mělo být přístupné veřejnosti a mělo by architektonicky i autorsky 
navazovat na zmíněný památník na liběchovském hřbitově, který podle grafického 
návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra, Ph.D., zhotovil umělecký kovář a sklář 
Ing. Miroslav Liederhaus. 
 

Detail výstavy Návrh pietního místa v hrobce kostele sv.  Ducha a Božího hrobu 
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V roce 2020 si město Liběchov připomnělo 200. výročí narození a 150. výročí 
úmrtí významného českého sochaře Václava Levého, který v polovině 19. století 
působil na liběchovském zámku a v zámecké zahradě vytvořil několik soch 
(kamenných váz). V okolí Liběchova pak do skal vytesal skulptury známé pod 
názvem Čertovy hlavy, a zvláště cenný soubor skalních soch Blaník i reliéfy 
zdobící umělou jeskyni Klácelku. Spolek k umělcovu dvojímu výročí pořídil 
informační tabuli o Klácelce a Blaníku a instaloval ji do prostoru mezi oběma 
těmito díly. Majitel lesního pozemku, na kterém se kulturní památka nachází, 
nechal prostor vyčistit a po letech jej z důvodu ochrany opět uzavřel kamennou 
zídkou a opravenou historickou mříží, přes kterou návštěvnici mohou objekty 
i nadále obdivovat.  Dále spolek spustil webové stránky www.klacelka.cz, kde 
shromáždil podrobnější informace o jeskyni Klácelce a Blaníku, o Čertových 
hlavách i dalších skulpturách v pískovcových masivech při Brocenské cestě: kapli 
sv. Máří Magdalény, Harfenici a Hadovi. Všechna tato díla jsou od roku 1958 
chráněnými kulturními památkami. Představují oblíbený turistický cíl návštěvníků 
Liběchovska. Vlivem povětrnostních podmínek a nevhodného chování některých 

Detail výstavy Návrh pietního místa v hrobce kostele sv. Ducha a 
Božího hrobu 
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turistů však velmi trpí. Webové stránky stručně informují také o dalším díle 
Václava Levého a nabízí tipy na další pěší výlety okolím Liběchova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informační tabule o Klácelce a Blaníku, vyrobili Ondřej Pachner a Štěpán Liederhaus 

Jeskyně Klácelka – kulturní památka, dílo sochaře Václava Levého 
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5. ročník Dnů evropského dědictví spolek organizoval v obci Liběchov ve dnech 
12.–13. 9. 2020. Regionálním garantem bylo jako každoročně Regionální muzeum 
Mělník, p. o. Během uvedeného víkendu byl po oba dny návštěvníkům Liběchova 
přístupný liběchovský zámek s výstavou Václav Levý inspirující o životě a díle 
významného sochaře 19. století. Výstavu připravilo Regionální muzeum Mělník, 
p. o., a město Liběchov, spolupořadatelem byl zámek Liběchov – rodina 
Homolkova. Spolek zde dále prezentoval dvě vlastní výstavy: Návrh pietního 
místa pro kryptu kostela sv. Ducha a Božího hrobu, která byla instalována 
v zámecké konírně, a Zvony Liběchova a patronátních kostelů bývalého 
liběchovského panství, instalovanou v zámecké kapli. V zámku současně probíhaly 
komentované prohlídky, které návštěvníky seznamovaly s historií budovy 
a panství. Poprvé po čtyřech letech byl veřejnosti přístupný také interiér kostela 
sv. Ducha a Božího hrobu, kde bylo možné vyslechnout výklad o historii kostela 
a zejména jeho krypty. Dvě komentované prohlídky proběhly též v kostele 
sv. Havla a nově i v areálu bývalého Rašínova komplexu, kde byl účastníkům akce 
představen prvorepublikový včelín. Další novinkou byly prohlídky Blaníku 
a Klácelky, doplněné odborným výkladem. Víkendový program byl zakončen 
koncertem Ve víru saxofonu a klavíru v podání Adély Wiedermannové a Jiřího 
Knotteho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Včelín ve stylu art deco v areálu Rašínových vil, vystavěný v letech 1924-1927 
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4.2.3 Přehled pořádaných kulturních akcí v roce 2020 
V dubnu, denně od 18:00, pořádal spolek na svých webových stránkách 
internetovou Kavárnu splněných přání. Krátké on-line koncerty klasické, lidové 
i moderní hudby nám všem zpříjemnily náročné období prvního lockdownu. 
Posluchači si mohli předem volit skladby a jejich přání poté vyplnili klavírista 
a dirigent Jiří Knotte a jeho kolegové z teplické konzervatoře. Pořad natočilo 
studio Monast.  
 
Promítání kina Libozor se uskutečnilo 8. 8. 2020 
V 16:00 jsme promítli hudební pohádku Zlatovláska (1973) režisérky Vlasty 
Janečkové. Představení se konalo v konírně liběchovského zámku, která byla 
v padesátých letech minulého století upravena na kinosál a sloužila k neveřejné 
projekci v rámci cenzury filmů. Po setmění ve 21:00 jsme na zámeckém nádvoří 
promítli český muzikál z roku 1964 Starci na chmelu režiséra Ladislava 
Rychmana. 
 
 
 
 

Nádvoří liběchovského zámku, koncert Ve víru saxofonu a klavíru v podání Adély Wiedermannové  
a Jiřího Knotteho 
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Betlém, který tvořil kulisu adventních koncertů, namalovala MgA. Jitka Navrátilová 
(na fotografii) 

Cyklus adventních koncertů z kostelíčka 
Každou adventní neděli roku 2020, vždy v 18:00, zněly z kostela sv. Ducha 
a Božího hrobu benefiční adventní koncerty pořádané za účelem záchrany kostela. 
Jednotlivé adventní koncerty uvedli Ing. et. Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka 
města Liběchov, MUDr. Šárka Bínová a MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně 
a členka spolku, a za Římskokatolickou farnost Liběchov P. Mgr. Anselm Pavel 
Kříž, O.Praem. Účinkovali klavírista Jiří Knotte a trumpetista Karel Vencour. 
Videozáznam koncertů pořídilo studio Monast. Během adventu se na sbírkovém 
účtu podařilo nashromáždit celkem 13 822 Kč. 
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Výstava betlému Narození páně v zámecké kapli v Liběchově 
Spolu se zámkem Liběchov (rodinou Homolkových) spolek instaloval a každou 
adventní neděli veřejnosti prezentoval unikátní ručně vyráběný betlém, který 
původně vlastnila německá rodina Petrakových z Hodkovic nad Mohelkou. Její 
členové tvořili jednotlivé figurky po několik generací. Původní nápisy na zadních 
stranách figurek dokládají letopočty od začátku 19. století až do dvacátých let 20. 
století. Čtyřmetrový betlém byl osvětlen devadesáti svícemi. Betlém postavil 
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., figurky restaurovaly MgA. Jitka Navrátilová 
a Bc. Jitka Řenčová. Betlém je v soukromém vlastnictví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2. Přehled vydaných tiskovin 
Spolek v roce 2020 zhotovil za účelem prezentace výstavy o pietním místě brožuru 
Pietní místo v hrobce kostela Svatého ducha a Božího hrobu. 
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. 
 
4. 3.  Informace o aktivitách spolku v oblasti výzkumu a vývoje 
Spolek v tomto roce shromažďoval materiál o historii zvonařství v našem regionu, 
pokračoval v dokumentování dochovaných a zaniklých zvonů Liběchova, dále 

Betlém Narození Páně postavil PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., figurky restaurovaly MgA. Jitka Navrátilová a 
Bc. Jitka Řenčová 
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v získávání informací o historii zvonění, typu a účelu zvonění se zaměřením 
hlavně na náš kraj. Spolupracoval s Národním památkovým ústavem Praha, 
jmenovitě s Mgr. Petrem Váchou a s kampanologem litoměřické diecéze 
Mgr. Radkem Rejškem. Získané informace spolek zamýšlí shrnout v plánované 
kratší publikaci. 
 
4.4. Informace o aktivitách spolku v oblasti ochrany životního prostředí 
Spolek se v tomto roce podílel na ochraně jeskyně Klácelky a Blaníku, díle sochaře 
Václava Levého v lese za Liběchovem. 
 
4.5. Významné skutečnosti 
Spolek obměnil Radu spolku. Novou předsedkyní se stala MUDr. Šárka Bínová, 
místopředsedkyní Pavla Zandlová a členkou Rady spolku Markéta Postlová.  
 
4.6. Zhodnocení dosahu činnosti spolku na veřejnost a místní komunitu 
Spolek v naší obci působí již od září 2015. V počátcích svého působení se věnoval 
mnoha činnostem, kterými chtěl pomoci ochránit kulturní památky v obci a také 
zpříjemnit život jeho obyvatelům. Organizoval brigády v zámku Liběchov, 
v zámecké zahradě, na cestě Kašpárce, v kostele sv. Havla. Opravil opěrnou zeď 
na liběchovském hřbitově, opravil dva hroby a zbudoval u nich památník, 
v zámecké zahradě nechal postavit zahradní dřevěný můstek přes náhon říčky 
Liběchovky, vysadit do zámecké zahrady dva vzácné stromy aj. Zahájil významné 
osvětové projekty, v kterých nadále pokračuje: pořádá Dny evropského dědictví, 
Svatodušní pouť a provozuje letní kino Libozor. V současné době, kdy je kostel 
sv. Ducha a Božího hrobu ve vlastnictví města, se spolek koncentruje hlavně na 
jeho záchranu a na realizaci pietního místa v kryptě kostela. 
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V. Hospodaření 
 
5.1. Příjmy spolku tvoří dotace, dary, příspěvky členů spolku, finanční výtěžek 
z prodeje zboží, jako jsou knihy, kalendáře, vystřihovánky, odznaky, a finanční 
výtěžek z prodeje vstupenek a tomboly.  
 
5.2. Náklady a výnosy 
V roce 2020 činily celkové příjmy spolku v celých tisících korunách 107, z toho 
příjmy z hlavní činnosti (přijaté dotace, příspěvky, členské příspěvky) 103 a 
z vedlejší činnosti (tržby za prodej zboží, vstupenek) 4. Celkové náklady spolku 
byly v celých tisících korunách 112. Výsledek hospodaření byl -5. 
Spolku byly v roce 2020 poskytnuty tyto dotace:  

 Dotace města Liběchov na provoz spolku 40 000 Kč 
 Dotace Nadace Via 20 000 Kč 
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VI. Poděkování 
 
Děkujeme městu Liběchov, Římskokatolické farnosti Liběchov a Regionálnímu 
muzeu Mělník, p. o., za dlouhodobou spolupráci. 
 
Děkujeme všem, kdo spolku věnují svou odbornou erudici bez nároku na odměnu:   
historikovi umění PhDr. Vítězslavu Štajnochrovi, Ph.D., za zhotovení již 
realizovaného architektonického návrhu památníku na liběchovském hřbitově 
a tvorbu architektonického návrhu pietního místa pro kryptu kostela sv. Ducha 
a Božího hrobu, dále za odborný dohled nad aktivitami spolku, které se týkají 
počinů v oblasti historie, 
paní Věře Rumpálové za zpracování účetní uzávěrky, 
Mgr. Andree Vítové, Ph.D., za odborný výklad o díle sochaře Václava Levého 
během DED, 
slečně Vandě Zandlové za komentované prohlídky zámku Liběchov během DED, 
Ing. Milanu Žáčkovi za osvětlení a ozvučení prostor, kde probíhají koncerty, 
výstavy a promítání kina Libozor, 
Panu Karlu Křížovi za webdesign internetových stránek www.klacelka.cz, 
Velkému dechovému orchestru Mělník. 
 
Děkujeme spolupracujícím organizacím: zámku Liběchov (zejména panu Josefu 
Homolkovi), spolku VEKAP, přístavu vodních skautů a skautek Modrá kotva 
Liběchov.  
 
Děkujeme všem členům našeho spolku a jejich rodinám za přípravu osvětových 
a kulturních akcí. 
 
Děkujeme městu Liběchov za dotaci na provoz spolku ve výši 40 000 Kč, 
Nadaci Via za nadační příspěvek 20 000 Kč. 
 
Děkujeme také sponzorům, kteří v roce 2020 přispěli na provoz spolku: 
Ing. Eduardu Hakrovi za dar na provoz spolku ve výši 10 000 Kč, 
Ing. Janu Kubátovi za dar na provoz spolku ve výši 10 000 Kč. 
 
Děkujeme dárcům, kteří přispěli v roce 2020 do veřejné sbírky na opravu kostela 
sv. Ducha a Božího hrobu: 
 
firma MUDr. Šárka BÍNOVÁ, s. r. o.  5 000 Kč 
Ing. Jan Bína     3 000 Kč 
MUDr. Lucie Žáčková    2 000 Kč 
Mgr. Renata Špačková    2 000 Kč 
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Jaroslava Svobodová a Dagmar Pouzarová  2 000 Kč 
Mgr. Helena Chalupová    1 000 Kč 
Ing. Alois Svoboda     1 000 Kč 
Markéta Nováková          300 Kč 
Anna Podpěrová        300 Kč 
Mgr. Pavel Volejníček       300 Kč 
Jiří Sedláček        222 Kč 
Barbora Stolínová           100 Kč 
 
Děkujeme všem anonymním dárcům za finanční příspěvky do sbírkových kasiček. 
 
Děkujeme dárcům, kteří přispěli do kampaně Darujme.cz, umožněné Nadací Via: 
 
Ing. Lenka Křížová 2 500 Kč  Karel Kříž 500 Kč 
Jitka Brožová 2 000 Kč  Jana Školníková 500 Kč 
Gabriela Hermannová 2 000 Kč  Miloslava Trojánková 500 Kč 
Vinařství Liběchov, s. r. o. 2 000 Kč  MUDr. Lucie Žáčková 500 Kč 
Ing. Jan Bína 1 000 Kč  Jiří Augustin Čepelák 300 Kč 
MUDr. Gabriela Hůlková 1 000 Kč  Jaroslav Hořejší 300 Kč 
Christian Hildebrand 1 000 Kč  Marie Maříková 300 Kč 
Stanislav Postl 1 000 Kč  Martin Veselka 300 Kč 
Ing. Jakub Žáček 1 000 Kč  Ing. Milan Žáček 300 Kč 
Ivana Černá 800 Kč  jb 200 Kč 
MUDr. Šárka Bínová 500 Kč  Matěj Žáček 101 Kč 
Ing. Helena Chalupová 500 Kč  Štěpán Bína 100 Kč 
Miloš Kapr 500 Kč  Věra Rumpálová 100 Kč 
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VII. Přílohy 
 

7.1. Příloha k účetní závěrce 2020 
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