
Svatá Hora je poutní místo nad městem 
Příbramí (60 km jihozápadně od Prahy) vy-
znamenané titulem papežské baziliky minor. 
Je spjato s úctou milostné sošky Panny Marie 
Svatohorské umístěné na Stříbrném oltáři. 
Barokní poutní areál byl postaven v době 
správy Svaté Hory jezuity, dnes je Svatá Hora 
v péči redemptoristů. Nejvýznamnějšími slav-
nostmi jsou Korunovace (3. neděle po sva-
todušních svátcích) a slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie (neděle po 15. srpnu). 

Více informací najdete na www.svata-hora.cz. 

  poukázáním daru na číslo účtu  
050016-0523967309/0800,

  složením daru v hotovosti  
v sakristii na Svaté Hoře,

  svou účastí na benefičním koncertě,
  odesláním dárcovské SMS ve tvaru 

 DMS SVATAHORA na telefonní číslo 
87 777, cena DMS je 30 Kč, na stavbu varhan  
přispějete 27 Kč.

Dárci částky převyšující 
100.000 Kč dostanou 
při požehnání nových 
svatohorských varhan 
prospektovou píšťalu a jména dárců částky nad 
10.000 Kč budou zaznamenána ve skříni varhan 
na památku budoucím generacím. 

Váš dar  
je odečitatelný  
ze základu  
pro výpočet daně 
z příjmů fyzických 
a právnických osob.
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varhany
Svatou Horupro

www.svata-hora.cz/varhany

Jak můžete přispět Svatá Hora a Matice Svatohorská
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Projekt stavby varhan pro Svatou Horu 
realizuje Matice Svatohorská, občanské sdru-
žení přátel a dobrodinců Svaté Hory z České 
republiky i ze zahraničí. Matice se podílí 
na vytváření příznivých podmínek pro příchozí 
turisty a poutníky: financuje některé opravy 
a údržbu poutního areálu, podporuje kulturní 
dění pořádáním koncertů, výstav a jiných akcí. 

Matice Svatohorská
občanské sdružení

  
IČ: 70829071 
Svatá Hora 591  
261 01  Příbram 
tel.: +420 318 429 939 
e-mail: matice@svata-hora.cz 
www.svata-hora.cz/varhany

DMS SVATAHORA
na číslo

87 777
http://www.darcovskasms.cz

Děkujeme za Vaši štědrost!

Z varhanářské dílny - část již postavené varhanní skříně

Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu  Středočeského kraje  dne 30. ledna 2013.

QR Kód varhany 

DMS QR Kód  

Z benefičního koncertu



  Velké varhany budou umístěny na kůru 
svatohorské baziliky.

  Staví je varhanář Vladimír Šlajch, v jehož dílně 
byly vyrobeny varhany znějící dnes v USA, 
Japonsku, Německu a jiných zemích.

  Na výrobu varhan bude použito převážně  
dubového a smrkového dřeva. 

  Budou mít celkem 1521 píšťal.
  Nejdelší píšťala bude subbasová píšťala pedálu. 

Bude vyrobena ze dřeva a bude mít délku 2,6 m. 
  Cínové píšťaly budou dodány z Portugalska, 

jazykové píšťaly budou zakoupeny v Německu 
a dřevěné píšťaly budou vyrobeny přímo ve 
varhanářské dílně.

  Budou mít tři manuály (klaviatury pro ruce) 
a jeden pedál (klaviatura pro nohy),  
celkem 192 kláves zhotovených z ebenu a kosti.

  Budou mít 30 rejstříků. Jedním z nich bude 
například jazykový rejstřík „Vox Humana“,  
neboli „lidský hlas“. 

  Při zhotovování vzdušnic bude použita  
také ovčí kůže. 

  Profilové římsy varhan budou mít délku 0,5 km. 
  Budou mít „Zimbelstern“, neboli „cimbálovou 

hvězdu“ s osmi zvonky.  
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Celkové náklady na stavbu nových varhan  
činí 14.928.735 Kč. 

K 28. únoru 2013 bylo shromážděno  
5.809.877 Kč, tj. cca 1/3 celkové ceny. 

Bez Vaší pomoci však varhany nedostavíme.

Kardinál Dominik Duka,  
arcibiskup pražský:

Rád přebírám záštitu  
nad dostavbou velkých varhan.

Gabriela Demeterová, houslistka:
Velmi ráda jsem hrála pro svatohorské 
varhany.

P. Stanislav Přibyl, iniciátor stavby varhan: 
Protože Svatá Hora je maličká a plná takové 
drobné krásy, nemůže se tam dostat nástroj,  
který by byl dělán s přesností šup sem šup tam, 
musí to být opravdu téměř hodinářská práce, 
a kdo se podívá varhanáři Šlajchovi pod ruce,  
ten musí žasnout. 

Jaroslav Tůma, varhaník:
Jsem rád, že si na Svaté Hoře 
objednali dílo, které sice něco stojí, 
ale ten poměr ceny a kvality je 
naprosto špičkový.

Vladimír Šlajch, varhanář: 
Tento příběh se odvíjí už léta letoucí,  
přes peripetie všeho druhu.  
Obrovskou roli pro mě hraje osobní vztah, 
ten je naprosto nejdůležitější, protože  
pokud takový osobní vztah nefunguje, 
nemůže vzniknout dobré dílo.

Åsne, turistka: 
Svatá Hora je jedinečným místem. 
Nejvíce jsem byla okouzlena bazilikou, 
ke které patří rovněž hudba a varhany. 
Proto pomáhám a stavím také velké 
varhany pro Svatou Horu.
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Staňte se stavitelem varhan
Stát se stavitelem varhan pro Svatou Horu je 
jednoduché: zadejte trvalý příkaz k úhradě ve 
prospěch účtu 050016-0523967309/0800. 

Mám zájem stát se stavitelem varhan pro 
Svatou Horu a pomoci tak rozeznít nástroj, 
vpravdě královský. 

Budu přispívat částkou  ……………. Kč za měsíc. 

Jméno 
a příjmení: ..............................................................

Kontakt: ................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................

Datum  
a podpis: .................................................................

Vyplněný lístek prosíme odešlete na adresu Matice 
Svatohorské: Svatá Hora 591, 261 01 Příbram,  
nebo e-mailem na matice@svata-hora.cz.  
Vaše údaje budou sloužit pouze pro kontakt s Vámi.

Děkujeme, že stavíte s námi!

✂

Každá, i sebemenší, pomoc je důležitá!

Takto budou varhany vypadatSoučasný stav – kůr bez varhan

Více informací najdete na  
                  www.svata-hora.cz/varhany.


