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Vážený pan 
Miloslav kardinál Vlk 
arcibiskup pražský 
 
Vážený pane kardinále, 
obracíme se na Vás jménem neziskové organizace Nadační fond Klíček ve věci dalšího osudu historické 
budovy fary v Uhlířských Janovicích – vnímáme Vás jako člověka, který ztělesňuje poslední naději na to, že 
stará fara bude dál sloužit obecnému prospěchu. 
Když jsme se před více než rokem dozvěděli, že představitelé farnosti chtějí prodejem fary na náměstí získat 
peníze na stavbu fary nové, pojali jsme záměr využít starou faru ku prospěchu jak obyvatel města, tak jeho 
návštěvníků – podrobnosti jsme uvedli ve svém dopise na Arcibiskupství pražské i v materiálech pro 
představitele města a veřejnost (viz přílohy). Na základě dohody s arcibiskupstvím jsme se pak v loňském roce 
pokusili shromáždit peníze na to, abychom faru mohli zakoupit – to se ovšem nepodařilo: jednak proto, že se 
půlroční lhůta, která nám byla pro získání peněz poskytnuta, ukázala jako velmi krátká, jednak proto, že 
někteří z našich podporovatelů měli určité zábrany vůči tomu, že bychom měli vydat tak velkou částku peněz 
za majetek ve vlastnictví církve – jíž by, stejně jako nám, mělo jít o obecný prospěch –, navíc za majetek, 
jehož nutná rekonstrukce bude mimořádně nákladná. 
Minulý týden jsme se ovšem dozvěděli, že církev získala finanční prostředky na stavbu nové fary, definované 
jako komunitní centrum, ze státního rozpočtu, a to ve skutečně štědré výši 10 miliónů korun. Ekonomický 
tlak, kvůli němuž byla fara na prodej, tak pominul. Rekonstrukce staré fary by ovšem stála další závratné 
množství finančních prostředků, a církev navíc nepotřebuje fary dvě, takže se, jak jsme se dozvěděli, 
historické budovy nadále hodlá vzdát. 
V těchto dnech jsme se tedy obrátili na představitele farnosti (do níž ostatně patříme) s návrhem, aby 
vzhledem k získaným penězům ze státního rozpočtu ustoupili ze svého původního záměru faru komerčně 
prodat, a aby s ohledem na náš záměr zvážili, zda by nebylo možné našemu Nadačnímu fondu Klíček starou 
faru věnovat nebo prodat za symbolickou částku. Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce značně poškozeného 
objektu bude stát velké množství práce i peněz. Věřím však, že by se nám díky široké podpoře lidí 
shromážděných kolem našich nadačních aktivit podařilo budovu staré fary postupně proměnit v místo 
setkávání, v prostor otevřený jak místním lidem, tak návštěvníkům Janovic.  
Jak jsme konstatovali ve svém dopise pro ekonomickou radu farnosti (pokud je nám známo, prodej fary rada 
zatím neprojednávala), patří původní janovická fara bezesporu mezi nejkrásnější historické domy 
v Janovicích, ale my máme za to, že při zvažování jejího významu nejde jenom o stránku architektonickou: 
několik staletí byla fara zázemím pro život církevní obce a jako taková je i ztělesněním a symbolem určitých 
duchovních hodnot, což vnímali a vnímají i lidé nevěřící. Vždyť máme všichni ještě v živé paměti pohnutí 
mnoha janovických obyvatel (nejen křesťanů) nad záměrem faru prodat; pohnutí, které svého času vedlo až 
k sepsání protestní petice.  
Jsem přesvědčena, že proměna fary v námi zamýšlené středisko by byla citlivým, rozumným a zároveň 
prospěšným řešením, navíc řešením, které se zdá mít podporu farníků, představitelů města i ostatních občanů. 
Konečné rozhodnutí je samozřejmě věcí církve – na Vás, jako na nejvyššího církevního představitele v naší 
zemi, jako na morální autoritu i jako na člověka disponujícího potřebnými pravomocemi, se proto obracíme 
s prosbou, abyste náš záměr a naše snažení podpořil. 
Za Nadační fond Klíček 

                   
Markéta Královcová     PhDr. et PaedDr. Josef Förster, CSc. 
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