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Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB) za rok 2020 

 

Dne 5. 2. 2020 se v zasedací síni Ústřední rady CČSH v Praze konala výroční členská 

schůze Společnosti Františka Bílka. K hlavním bodům programu patřila prohlídka Bílkových 

prací ve vlastnictví Ústřední rady, přednáška F. Kožíška o dílech F. Bílka pro paní Marii 

Blaschku z Mitrovic u Prčice, příprava plánu činnosti na další tříleté období a volby nového 

výboru. Výbor byl zvolen a nadále pracoval v původním složení: F. Kožíšek (předseda), A. M. 

Kubíčková (místopředseda) a M. Kellner. 

 

V březnu 2020 začala i v ČR epidemie onemocnění koronavirem sars-covid-19 a s ním 

spojená omezení veřejného života, která trvala téměř dva roky.  

SFB spolupracovala s Foersterovou společností na akci Cestou kříže, která se konala 

dne 15. 6. 2020 v kostele u sv. Vojtěcha v Praze, kde otec i bratří Foersterové hráli kdysi na 

varhany a zdejší křížovou cestu namaloval Viktor Foerster. Na úvod promluvil P. Benedikt 

Hudema o historii kostela a farnosti, poté František Kožíšek povídal o křížových cestách V. 

Foerstera a F. Bílka.  

Člen SFB Pavel Hlavatý ve spolupráci s Pražskou grafickou sbírkou DRIT uspořádal v 

prostějovském děkanském a farním chrámu Povýšení sv. Kříže výstavu „FRANTIŠEK 

BÍLEK (1872-1941) – GRAFICKÉ DÍLO“. Výstava, která představila okolo 150 originálů 

Bílkových ilustrací, ex libris, příležitostných a volných grafických listů, byla zahájena o Noci 

kostelů a trvala až do 11. září 2020. 

 

V roce 2020 byla vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. 

Bílka (č. 44 a 45), obě v rozsahu 36 stran. 

V roce 2020 vstoupil do SFB jeden nový člen (Bohumil Král z Tábora); v únoru 2020 

zemřela členka MUDr. Oldřiška Popelková z Karlových Varů. 

 

 Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez 

nároku na jakoukoliv odměnu.  

 SFB hospodařila v roce 2020 s mírným přebytkem ve výši 4.498,70 Kč. Celkové 

příjmy činily 9.294,70 Kč a výdaje 4.796,00 Kč. Přesný přehled a struktura příjmů a výdajů 

jsou obsaženy v účetní uzávěrce. Aktiva SFB ke konci roku 2020 činila 40.770,90 Kč, z toho 

na účtu bylo 34.375,90 Kč a hotovost v pokladně 6.395,00 Kč. 
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