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Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB) za rok 2021 

 

 

V prvním pololetí roku 2021 přetrvávala omezení veřejného života požadovaná 

v souvislosti s epidemií onemocnění koronavirem sars-covid-19. 

SFB uspořádala v roce 2021 jedinou akci – slavnostní setkání členů a hostů ke 30. 

výročí založení SFB, které se konalo v kostele sv. Václava Na Zderaze dne 13. listopadu 2021 

a na kterém byla představena tvorba některých členů společnosti. 

Chýnovská členka SFB, paní Alena Strašrybková zorganizovala dvě akce k 80. výročí 

úmrtí F. Bílka. Hudební festival k poctě F. Bílka a J. B. Foerstera proběhl v Chýnově a 

Hartvíkově od 22. 8. do 19. 9. 2021 (ve spolupráci s Římskokatolickou farností Chýnov, 

MSJBF, GHMP, Jihočeským krajem a Městem Chýnov). Dále výstavu „Nesmrtelná díla 

Františka Bílka aneb tvorba ze sbírky Husitského muzea v Táboře“, která se konala 

v městské knihovně v Chýnově od 13. 10. do 3. 11. 2021.  

 

V roce 2021 byla vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. 

Bílka (č. 46 a 47), obě v rozsahu 32 stran. 

V roce 2021 vstoupil do SFB jedna nová členka (Jaroslava Tůmová z Říčan) a zemřela 

dlouholetá členka, paní Ludmila Vrkočová z Prahy. 

 

 Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez 

nároku na jakoukoliv odměnu.  

 SFB hospodařila v roce 2021 s přebytkem ve výši cca 29 tisíc Kč, což ale bylo 

způsobeno tím, že v roce 2021 byla přijata částka 35 000 Kč za reklamu na mapě, která byla 

vydána (a zaplacena) až v roce 2022. Celkové příjmy činily 43.300,25 Kč a výdaje 14.254,00 

Kč. Přesný přehled a struktura příjmů a výdajů jsou obsaženy v účetní uzávěrce. Aktiva SFB 

ke konci roku 2021 činila 69.817,15 Kč, z toho na účtu bylo 66.696,15 Kč a hotovost 

v pokladně 3.121,00 Kč. Žádné peněžní závazky SFB neměla. 
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