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Výroční zpráva o činnosti Společnosti Františka Bílka (SFB) za rok 2022 

 

Rok 2022 byl rokem 150. výročí narození F. Bílka, a proto se SFB snažila uspořádat 

více akcí než obvykle: 

 vycházka „Za díly Františka Bílka do kostela sv. Jana Křtitele na Prádle“ (6. 3. 2022); 

 výlet „Za Františkem Bílkem do Libčic nad Vltavou“ (23. 4. 2022); 

 filmový večer s Františkem Bílkem, promítání tří uměleckých dokumentů o F. Bílkovi 

(Chrám v nás / 2012, Jak mi dřeva povídala / 1973, Duše hlíny, duše dřeva / 1972) za 

přítomnosti režiséra M. Zábranského (Chrám v nás); ve spolupráci s Církví bratrskou 

(Chýnov, 17. 9. 2022); 

 zájezd „Po stopách Otokara Březiny, Františka Bílka, Jakuba Demla, Jana 

Zahradníčka“ uspořádala Společnost O. Březiny ve spolupráci se SFB (8. – 9. 10. 

2022); 

 filmový večer s Františkem Bílkem, promítání tří uměleckých dokumentů o F. Bílkovi 

za přítomnosti režiséra M. Zábranského (Chrám v nás); ve spolupráci Husitskou 

teologickou fakultou (Praha, 19. 10. 2022); 

 vzpomínková akce v předvečer výročí Bílkova narození „Za Ukřižovaným Františka 

Bílka“: návštěva sboru CČSH v Michli a pietní akt v katedrále sv. Víta na Pražském 

hradě (5. 11. 2022). 

 

Členové SFB se podíleli na řadě akcí věnovaných výročí, ale pořádaných jinými 

subjekty. Seznam těchto akcí byl uveřejněn ve Zprávách SFB č. 49. 

 

V dubnu 2022 vydala SFB ve spolupráci se Společností O. Březiny mapu „Vysočinou 

po stopách Otokara Březiny a Františka Bílka“. 

 

V roce 2022 byla vydána dvě čísla členského zpravodaje Zprávy Společnosti F. 

Bílka (č. 48 a 49), první v rozsahu 36 stran, druhé v rekordním rozsahu 44 stran. 

V roce 2022 vstoupil do SFB jeden nový člen (Cyril Jirouš z Olomoucka) a zemřel 

pan Eduard Dvořák z Žirovníce. 

 SFB hospodařila v roce 2022 se schodkem ve výši cca 22.779,00 Kč, což 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 23.440,00 Kč a výdaje 46.217,00 

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

ke konci roku 2022 činila 47.038,15 Kč, z toho na účtu bylo 42.465,15 Kč a hotovost 

v pokladně 4.573,00 Kč. Žádné peněžní závazky SFB neměla. 

 Veškerá námi prováděná činnost byla činností dobrovolnickou, vykonávanou bez 

nároku na jakoukoliv odměnu.  
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