
Historie veřejné sbírky na opravu vzácných 
varhan v kostele sv. Václava v Kadově 

Dlouho jsem si lámala hlavu, co vlastně napsat Vám, pokolením budoucím, 
o tom, jak to vlastně tenkrát bylo… a kdy to začalo… 
 

V sobotu 23. července 2005 v odpoledních hodinách navštívila nedávno 
otevřené muzeum v kadovské tvrzi skupina 30ti jihokorejských studentů. Při 
této příležitosti jim pan děkan Fritsch umožnil shlédnutí interiéru kostela 
sv. Václava v Kadově. Zahraniční delegaci zaujaly zejména vzácné barokní 
varhany. Jsou totiž všichni hudebníci, členové orchestru a sboru Soul Oratorio. 
Ředitel a dirigent této instituce, pan Choi, byl kostelem natolik okouzlen, že 
projevil zájem, podílet se finančně na opravě unikátních varhan. Tuto nabídku 
učinil přítomné p. starostce Tomanové. Vzhledem k tomu, že se do České 
republiky opět příští léto vrátí, rád by zde se svými kolegy uspořádal koncert. 
    

Mgr. Aleš Kaňka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře 
V Praze 11. 08. 2005 

      
O tom, že se v Kadově v kostele sv. Václava nachází krásné a vzácné varhany 

z roku 1767 se vědělo dávno. Autorem  těchto varhan je Vojtěch Schreyer.  
V roce 2008 uspořádala Obec Kadov ve spolupráci s Římskokatolickou 

farností Kadov u Blatné, zastoupenou panem děkanem Heřmanem Fritschem, 
1. varhanní koncert v kostele sv. Václava. Na tomto koncertě hrál na varhany 
Adam Viktora a se svým zpěvem se představila Gabriela Eibenová. Zájem 
veřejnosti o varhany byl tak velký, že obec založila veřejnou sbírku na opravu 
vzácných varhan v kostele sv. Václava v Kadově u České spořitelny s číslem účtu 
0578065329/0800.   

Ve prospěch varhan v kostele sv. Václava v Kadově byl uspořádán 
i novoroční koncert 14. 1. 2009 v kulturním středisku U Koruny v Praze- 
Radotíně. Tento koncert pořádala Základní umělecká škola Praha-Radotín 
a výtěžek ve výši 6 500,- Kč byl věnován na účet veřejné sbírky na opravu 
varhan. O tento koncert se zasloužila paní Dana Šimáčková, rodačka z Kadova.  
Následujícího roku byl uspořádán další koncert, který, dá se říci, založil tradici 
účinkování přátel z Jižní Koreje a letošní koncert (26. 7. 2014) bude již poslední 
v rámci veřejné sbírky, v pořadí 6. s nimi. Na každém koncertu všichni účinkující 



vystupovali zdarma, pouze pro ně bylo připraveno drobné občerstvení, které 
hradila obec Kadov. Velkou zásluhu na této akci má pan Mgr. Aleš Kaňka, 
zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Přátelé z Jižní Koreje vždy přispěli 
menší či větší finanční částkou (i 20 000,- Kč) a tak jsme se na účtu veřejné 
sbírky i s laskavým přispěním Základní umělecké školy Klementa Slavinského 
z Prahy-Radotína prostřednictvím paní Dagmar Šimáčkové a všech lidiček z řad 
široké veřejnosti dostali na současný zůstatek 124 795,02 Kč. Sbírali jsme 
korunku ke korunce a věřili, že to dokážeme. V letošním roce požádala 
Římskokatolická farnost Kadov pod vedením pana děkana Marcina Piaseckého 
o grant Jihočeského kraje na opravu varhan a dostala příslib ve výši 100 000,- 
Kč. Celá částka z konta veřejné sbírky, která se ještě rozroste o výtěžek 
z letošního koncertu, půjde na záchranu vzácných varhan. Jsme rádi, že jsme 
přispěli k záchraně unikátního barokního nástroje, který bude přinášet 
duchovní i kulturní radost i příštím generacím. 

 
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov 

V Kadově dne 30. 6. 2014 
 

 

Foto z koncertu konaného 27. 7. 2013 



 

Foto z koncertu konaného 28. 7. 2012 

 

Foto z koncertu konaného 23. 7. 2011 



 

Varhany s účinkujícími ze dne 25. 7. 2009 

 

Pan Choi a Mgr. Kaňka ze dne 25. 7. 2009 


