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Fra.ntlška Bílk

Dnc 10.dubn. 196 sel@ú1oýoč.i 3l|máačíí spol.čÍosri
FĎtÚiš*.BiIt, v hrdovó
YMCA Na Pďíčil2'

záznaíno i€dnání
Přílo,nm 19 eob a 4 h@!:
1' z.ltíj.d. witáni ndú
Mn'ÍoÚ dont ÚiěÚ pMid6 BnúÉ Pl'Dr. lýki. Paúto!é
2' PřcďB6i n.qž.néhoj!ó@!'o pÍogmu
3' Pňo&ě v'óEr.ýcn bxti! z dfu Fn.riik! Bil}!
4' v4@intá M l.t. .lÍ.sná 3ŇdiM Bí!wý.Á
J.

ZpÚu

o mm

FEle

JplMlm

DE

Rot 1996
. 'í!č.!t
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. \tydúÚl zpáv.
Rol l97 . l2J- vimóiÚoŽsdF' Bí*t
' up.ří|at v let{ch módciohv TíbřÉ . Č.d.ý.t Budějeioioh a
] po.lpoly!íI'6IéID Huibkého t!!rm vftt.u grď . eobíý.!
pbsú F..'úištrBír.'
. eáje s moáoí !y.li.i fslsimjlo ,sÍa\óa budÍeihó cnÍánu
v n&" (nát|ad60 až80 ti!. Kč. nulro ettEr
'po'@}
. 3polÚúčaí
fu !ýt.vĚ poiádaé Nátodnigalíí
. G.LŤil 1ú.9ího
n&l. Pralv t vsletráúň !6láoi
. M j.te aj.zd dokqi. o' Bbzi'v('ŇměJic.'
Nold Řl* ''')'
8. volbó no!ého\'t'm
9. Dr' vío'!v Potďel pozdHld pifrl@é jDótlm ${robm a pozt.l
( úóďIi Ú !koí ! r,éro
spřitehnéspotnídri
z. spobeBt otoln Břo .aryi'f@out' o ří čiMti pei ElI]ie

zpráva o č|níosíspo|eěnGťFlanťštaBí|*a
Přit']d|ď Šibio.!pňods.dl

I4íi při&lé
íií|llý Íotjmc e Mái á!*' lpot|z ! Bizt tmt'ttjt s MiĎi3i{lEb |o't!.y
.
cR a úč.lh podporypň o*laách 12J.B.ročimaíFmličk'
Bíla D.' lýíďšálldí mě
n@hl. po.k'tmt iíf()t'1re o ťd@ějií inioiá'ivěmi.j.toslB v !'!o r4.i p.o n.ddta&t
P4 J@f c!ált^^rý Ý!ňc@l Elni ďh|ý lcátál rrá*.no funu o Ffulilh] B!t@i,
ál. nao<lďilo ý nán á!l'. sponz@ új.ho Éál'..í
Ná!ň ú uíMi úupiny odbof,úů.k.ii br piipEvili &áÍ os|ď |75. !'rcéi
BiItM nmál jfu adr*oMf MxČR swláí Éio
Nc' td.
b/eJpo{tli.ěno úLč.di
'rupiíy
9 !rď ňďibi áuáé oÉdry . jl@@áú nowho
Miíc1c a dolúčaí rd(WŇkce
a ařífupněď !bíÍ*úoddíD něď E v.l.aá!n p.láci' K. |oď.r'fu MKčR . NG v l.áto
\écid.šlo.žv!!to!úibnimléhororL c.ú zál.á!oíj.vj.e'ei'
Df' Vibjft*ý dohod s |t'!furýn ml|afu v T'bolE Uaořid.úi vi'b}y gnfr
.
pl.Iir Fmt.k. Bí&. v Tióoř.. c..rýh Bud.j@id.h v e l97' vFtlu by
'|.obíýoh
qýt
mo|'b
lo'l@ rekr přoníltčú<loPEny. v Ébď'tán ll||@ l.*é pňÍťMjI vyd.{íi
farliÍde Bi&@ dl.
bldou.ilo cl!ámu v foí6..- Mi,lnú s pom6i Ý |úed&í
's'avba
v l€dto mi!úéhorekujm. ob<trždi
dopfuod !úi Át!!/ Bá.'oÉ Wtčky B.Bí*a
oaBMl'
ílD' ž€ todli píid do Pfiůý. pji s 3 neli' PEb! liF Ú!šťu1.' .I. k 3(r!áú
zá'|túouncdáwo ařÓ& PnD.. P.ý&o/é d ml i člďr,é sút€&$Ii ladÉbloú
wlicc ajimW p.díálra I)l K6dreÉ 7 AÍotlt[ P..á*.to lÍa& o.hilioiii BÚ;M dúř!
v clÍ&nu ý' vib. DÍ' K@íÍ(ordplbÍb!]. 4Eov.t plldíá.tu pÍoíěId.Í. z přfidch či!.l

zprtý.

v čff!

jme .poloóně 3 cíttví čq*o3l@!*fu

Lui|*o!

Bpoiádali Ýlot a

Bili{oYýmdím & votic) chýMa čstýltt Buděj@ic,vo<lňfu. rtunn*.
z!\érc'Íb}tn cntq poílčtouta obět.rcu prácivšm čl. !m Yibo.\ zt'!íltěp'& poi
MBíol{ Dí. MřljoBlénL Níi dit p.ťíi ÉíúéPhDí.PaúlŇ', jqií' obl|!@u pr{.i prc
'
jcjI t.knct t ýí4Íýúměvbúme wlic. p6ltáttlt
Ó'!i s!o|.á'o't'
ln/íali tychm pmro t.ž.|{I'oz v& lno ňá zjjm .pob!.@t
s spolcčMd
Fmrišl. Bl|t. Pohrd bú|€l. bn piip@itÚv ícbo ní!&y * výÍočjiaÍeÉ. PMiB dJyí. k

Rev|znizpráva o ho.podařeníspo|eěno6tFranťškaBi|ka
Příjny | ásl.t.* zrcb l94

č1€.'téďísďrnq

(':larci&E óď tEit.té l.70oKč
dÚ DÍ.P.úkové1.100Kč)
vydátíl \ťdáví'izl(ív
Éži.spoléčÍoóli

'026'30Kč
t.676,- Ka
3'108'loKó
30.810',|0Kč

!r35,- Kě
3.881,-Kč
6.016. Kč

ztrlnr.l(I 31.12.r95
z ionotu turowri
w
'poř'.t.lně

l'l57'70Kč
23.63670Kě

24'194'40KÉ

Čl.Bté plispčl{f a rck t995 js! ú@ něž o pohryiru nižši.vajuo lo dn\ ž.
čdheÉ čído
v!ěňžb,|ii
doždú4 q/bod4|áb.žton@p@iM
. člc@É
"zFíř'
tMo i wé !číspáÁ], ulB|il rčs. Pei !Í&i€ Šinfu*eí b'! rooploi{tE do výbm
s$lcčrcíi . od 1. led'i 1996přuala nb}.i pol.Ja&d'

Thor. Bohus|avsoučeka Franťšel8i|él
(J pl0.árdi úeň1r.lÉfuTíbošti
od!' BítevKlotohoh.l9so
sdkálovÉ
Má.l tý hlo' v Klo*olcchu Tibú. Mííčn rch'f FÉúi&ÁBitr' l4míÚjici truton
sorl tíboarých ndi}á!ů(*ů!ti.' čiposěš4ě
bul. tmííč m}d.t * íád
'ÁdÚíů()
olíz}oq pťď F Bí.k odhodI'IŽvánn nlb unáb6l
. přiP.dnš *do j.ho Fiai i..pireul
v poudi %ilo tohoron*lkélrc .d.k paldiolélDd0. e objmjc MbMl a Í'}.šhl
ThDí' B.tude so'!čtc'qýqElo fa.ář. č.lkobňtlkého.wgelického 6boruv Tábďe'
NcjFe &dy í&o!ik glď o ioňto pomtodnéň },atEli lítrý Ý fuDlE měE.n
ovlivní BiIkM ÍwóL PócI!.al z pol.bdléMngclické s'at}.ář*éíodnry(Ú' r7.8.t887
vočál@n u Kolim). RodiŇí . cíú.uúpí6ť!dl položlo ýŽaý ,lÚJ'd j.ho úia(..i.
Ev&eÉ|iM
c.h4Mév dÚhu bBtd.j'ch výrbdE ú.t. l tn@i, & l'uitíví . k.
KmdurémÚ'€žnbřúy
ii'M' lÚÓolové dominaÚy jáo ži@lííee.žafuli
v j.jiú
&
'ýíl.
po*oli€l Mjí| odloÉdi B rejcd'! ÝM Ňé do5y- Už j.Lo !.!d. roÍ!.kóho gdnl'i.
intloŽibě pežul rezpo DŇino\'y milčni Ídi. 3 rřgďÚltýni př.&t.mi o íwiÚi
NĚi! . čI.!Ěk'.odpor{d n4š.|,a v tdnlo d&nu Pů$bili Ý.í*ij' ž.je rňob!tfát 3l.jnč!Éhě
td*hÍy tEÝijm rc d.plňljíd fq}e !,ěnyá úy. Pň Áých lcologidď.n 3fudiíchv ÍIdlé.
Ba'íuě . ví&!i !e mud !!EWá!á 3 dáliíúij'ry pďátku 20. íol.í N! bliltÍch u|itlch

BctiíM!ídálp@hodljiciwjÍby' živýl)'mbol!n'ři.tého miUltihq Ý pÍ&Í'!l@ýthšrriú l
ÉnožÍť$. * ájnm Mlouollll tř.j4ýn proj.ldo rk|. Liébh@lta mbi]iaí.iho
&núcrénluii přd pfúi s}Ě!ob! ú&ou'
I'ět.dwa.tl.tý ifitoupí j.lo di{pofrí duúouú k.za!.I{é 3t&i@ ÉfMého
.bm v Tábď. (1912)jD 9 ttťalěiýni íizory ! př.dd'!Žni o pútáÚIórt. Po Ý&ooE
í'íc přikloni|k htcÍ!Í...cidějinčskéIÚÍfuod.a poj.d demok&i. T'ol.'.sryta' a reáodl
plqÍm" kdtŤétÍiÓhd$ v žircrě3bď!.
& dátj.I'o h.du
',Tábďj. íáč
soÚčékt'l jed.n z íí! tř6ť.í!ký.b
bdý ýál táihě J.žíim ť.dl
bol'a.áÍ'lnlálňoi: Jdi' pmdqid.&t Nq' a rezd.j
chudý[.
Po 3trÍtiotcově,p mú|'!d
'd&Ď"'
pmoI 6DlEour *lo! řat|! lmj.ktil ú t*ž fu.Iý
@ry' lodal .o&ý 8tltst ! z YýléžtD
úb.ut.ý.boÍnmél pÍosde&y'Nm.lt číÍ!řip.dlr i 3 po4o! pr&i F, BÍl.'
Po\,ál.číácútri6 Mhoď m!i&t' u ebto|iftý.h .í*ú výÍ.z E st.\jběkoót.|ú
. lodli&ta' sou!.I( & rcáod' ! přBltděil o lom i čldy sboíB nclaáčltlouto cštou M
pfu9v.dč.'! M5ta1čjqlby oÍlc€ í.jp.w přilpíEly k ř.iaí lmiálnícha hlnmdch potl.b
'.
pro !á|.čtý
Už v t@ !92o olďřEl Dě|ltý dlm l<mo'tého v Ptlběíicté
6ire*ywdaý fmÚ úlmód ndúy . Ey,íbnrou ktru
poz/.ji'Íici
É[Žož|o Inuli
'@hm
sos @nič€t' v ÍE 19242dújnbudo!fuir.&".ryrm 3futl.Ílgftého
a uóňoBlého&tno\a
iď6úfu pro t|fujgt!é sfudaÍy. učněb€z ohl€du B jcjkh íábo'aak@ ptííušn61.sá
v&la{úu 3ldtál E tisdli d'ly přcddiirá4 diwdůq !ud.b'ín ptedíMí$ v n.děúe
l.m toBly boh6fuž!ý.(souč.kšdlol si poriltífu' ažspl.íN ji!é' n4éůŇější
úkov")
souč.k byl t'té pis7ědč€., b núto TIótr ,fuótá moho ďuáto hBi&Íé(u
dčdic&íp.oio e
účat|ilFle spolď!6ti prc vybt}dq,Íltl
EulM pomiku v Tábořc,
'tlihě
jinými
. l.lé E .pobpÍ.íci
pod.l
3 E M' Búloim !
fu aložaú
F
lpol.č'toďipío
aoteáú ludúrýchpen't.L
'no..!&é
v l.to době,E počá{u{h&ít'ýoh16! e 3!iíob1l c|rý!dB&ýnsn.řm Fmliřrm
Bfl(fu' z úažró!"ájoníé koBpolldaÉ a lůhě e Ý,pmin€t, h.ii mi &. s@d€t
3děk'El, |z. odh.&'o'4 žée &*íy ód @bBti
klérémfu ěim e twijm oboh'ťÍ
vodb dloúércdDloÍt o dehúúú obelÍt hulibtú č.s&é
rcfo.ne ! o F6ti.i č.s*éno
nlóda souó.t v obdoh ď{W @ 3tá\óuHl|!M poú!ítaÝ Tiboňoffi
ifum' s|'yj*b
r.átiei b{ poěřm E Bit.lq Úž ý i d'lo. výEi.d!éd|o !@ dopy so!čkoB íl'{.'l ! j.lto
cI'4ÉníóDMiďého óDIEvI1io výwj. nuitlltí počíújcKoá! |j.ádr@ Gá{Úí} ďs
r.Ňi.&é r{ed (dopiÍy)'|ofiiotou nfuici (!ěn6l FfiÉ)' fuzpmd obrány Hum
dědi.M (Í@b@ . p&i6fu) &onóo'souětei :álež.loB lďr Óy rIB n6dl v dÁma@h
(BĎ|i)' ..by.út obiilm l o.ítu
na v n*o
!o@ v pÍffitém vz€pčd' ale
"lúmo.
'by
něí! Tióora' (!lěhď láldĚd od'i r'ýi toliŽíáar & !y Í{u nčl Jíeděl t nádraži"a dm
měIa &ď sW
"p..!du"')
htó2j9í lpolÚpráe so!čb ! BiÍch & dÍb fuňij.b v obdobipt.íplryB žterění
čt'ř tdiéÍ!'lddé m.ly !ý't utdífuy B č.lcchI,ta9ďýM dmm (plo olú!@) a m Íěj
|l'MjíoíD donrM ch.do|ty Masykové (!ío dětÉd.).souč.r& óáo(! prc č'ři ňoti'''
a Elil pre ně id@. .h'rttqbd.y: Jm z K'ÍcrB " v přilotnjnlo boj.. *lďý nóyl
dobojoúlN'Jď ch.lčicl.ý. úryil6!ol.t &bě doužnik.ž.!ýpodléz\,'á!tího deu sbč
&ného{'
bojMiď.
Žaý' Ptql dq bíy Mnu!át'y. jreu uiííčny e
buddrěrc"Bo'
smct.no!čÚlioi "Tilu*é
Druté du jsou e .l'!t.čnédir6ú v sáďc a byv líoždv
vl4dď}dďě domo!ě;*dyžbylabúM .r&ún
oót.ra cirai pÍoúó.v int.ínáb
pdí NndoÝd'
z|.óbtni Nroly'b''ly !řenl'Éíy F nll'lm
'5.n@ d.4y mělcq do BilrM .tdid
v cnýno\č(1962),kd.j@ doóB' Péčí
Gdďi. IÍ' n !Ťahyl4''lyÉt.loÝády v fu 1994
jm
j.!a
j.
jc
ž.
iBt'loýdq
d{t|ý
v de!o'|áli !č*o|ip.dí t sobé).TQ{!u ÉliéÍú
@od.'

6i'mo!al B. souče&
l poDei.peáž' LrEo! d.'slítla od rcdióůj€no nEž|Í' véÍo{álj€
č!9*otťaE*ému
Mlgcnckimu sbm v Tiboio' ktsťýje Mdál€ jejioh vÁtljrm. c!€nové
sborus. podíclipouzEóětm bďduýcn ro!úna odli{
Pelsinim réo'tEn ÍoáMů součlB Birfu lýla oÉ2}jrolo ú!6týth bdi|ólů'
' ž. Tlibď ďttá i jiú didůojrýpMn!úk'
v ději.ÁcIl součď t}' pr6čdčd!
"Pilortů"
v chúiickái! až fealic*éÍ! nýlctd pik!íi' čsto ncEažné zrÍBbuíán 6oudo!ýni
swdb' s.uč.k ÚzpozúBl Ňcé jň lio6tou lizi cilil suběh M|to ÍD,ílóí s j.jiď
nizďy' ŽÓ & cI .6 ! !íno pň.u.IEbiii nÓpměňÚjl alej&u
óelMl
"poltjň
'mdún
přítdblosli Ki,to\ý.(ož po.t] |.tg.h t'li!.l zÝiňg|i) žé
Mi v trói a|. v dot4l'h
"Búhkáloulví Bo'idl ohÁpméb
|id@h deíin. v pet|c, v lidéh áých"' ž.* v ÉchÁrcjicím
'lc d.ně"' a Ž. se nmými tdyž kista nÁ4ý*li
pomlly'' .Jlcbulou p]alit
brah€n.'
soč.t u Íicň .o4oaí!ál ýiráíí \Ékuíoim.Imq . v jEjicn obnidru '!výn
oč.rávinín.4d
Bpoi&leé spol€čnostib€z bimm oílwihÓ
! Wbm$.ful.ého úit.I'!'
ulopioké
Mděj€ EmMIy tak' v Bi|iotépi,dí&é 3l.p6úúpaÍcíoh
Ý tqÚoúcn ú @stě
'.jich
a slddm'
B0.k ía áIdadčsoučloly obje&áúy 9,t@řl:l(ei 1937-33)n*ltou 8ádrMu nnědě
púDfuou *jcu úboÁljch wiď'ň upáIMýú pÍ.gmli.*}fi Žjlou' Na R|jeli údine
dvÉpcllw slojii v pl'mď|!
.n.d Kini.. ! 'jei€ j.&oho |m.e". tfu zi'l osobné
jejichž
l1Bfýcl'í a
i.í:afy oúnitr součet 3 koncepcísut| il RoaiNť Íqdatky do
dfxtojného
fomífu pie*.zl mzp.d Č4loslorfulq válk a Bikďa fuí (194r).
souék chďal rcliéfM ďcdÍímnistčncjprc E wépÉc@ě E sÍEt!íwě ú4 3 od
rohl 1952,kdy ď.šcl do dúchď'! v PÍíblni.ké
ulici' Pďátkm š.d$á'th lď ňé poád.l
abyoh& potTd rctiéfnehlt odlit d. brom' Měl * ionu íÚťídáÍy (héb.thy odp'dkĎ
svifu
bdÓhých ldúL Podaiilo & ni ,iBld
dvou úlévačÚ'
b.říjcj odÚ|iE !lé!Émě
v sé2ihd|€ Úú z. s@ pr{ci reád.|i 'jd
o(btÉnu'Úi ÍŤlij.ti M!íhý kw. Li!Úi ž!
3i n@!fult.ji jcji.1'jňéiqEórÚŽfiíi l.lt.
'idÚuž.i!{/lo!Ío nĚ ;'cťod|tď t.t@u n'jičto.t pre
pirúlt! dí. ni'tÍ! Biltnq.b *lkou n.hodu porudán st!t.čMt, ž. di ď|éváú aild
BÍkh7íádÚÚ ďiqinál. Mosaý o<!it.tj. úi!.áial! 2 op.hoďi by bylo pďiobnépořídit
epoň jed'u !ád@ou kpn'
D.|Ěíúkokm býo so!čkom .'éhnní fu Jihď€ýt@ 3pol..n6l p@ Úhován!
nuib.l.ýc! p!Dit.r.' aby Ígliéfr'DdÍýn 4i$bfu ÚmÍí!4 néj|ép€Ý r.b*ot€.I! Téněř M
r.ždé e!ů,i spďďíodi počáúm í.nqúých lí nyb úto o!á,}t ú pďadn j.nííní
Nejpiían/ějíóm
oMobímDrc tontoŽÉměr
bylo
|á!ú"rclo 1968.Dň tlokolstépopt*y
'jmú
nďi aítr', ale soÚóet fuvil d.nh 21' Í!í., kď v re 1421b}'libáo&Drím mu&ickno
aÍcibilkupaKfuáda Ňltsií piÍali n.á nini rýeÍdÍt{u]G' pop..qi. Jcdo'!pÍ!átí *onicl
byl9slÁt! .hy je núčóim oduá|il od uudů'
ale pť&ili:N. my' .le }y Mdeni
'Ne!owu!
bl'dným loěžJhm bloudí€ a H.b&e přgdstwřňín\
todžcblcb.Í\ ! byli z rcÍéhoshru
upál.íi ab.dnčniv !udě."aíiňuji ttto zpiíW Z !r,ni tmj\y' pÍotož.|u přgdpoN]ída!
že
byIl láIépř.ót!čtanreádlqů n.' souě&.m. Bilkft'
v l@ 1968!'aiÍ'Í. Jihoč.stálpolďnGt ldiké &ni ld telnit ř.du ýých záněÍú'
Uspoř&lá|áp@ť M horu Tábm u Nm.ji., @ž po fuoho let nelry'lofuhél rc spolupnici
3 obl@íýn Kbbín čBkoíďedďch luristůÍ.á|iŤrá|n .ldšíe s@&ový!h po&gfu
. poctávilÁlkomý pmfujr
B hoď. M hoř€ Bďánok u Blaik' N.pod'řilo & í v!.r
"pou{
podpm
,í'lot
llb.{ských ! íorotlkýon
t1eříblli zldňi fubnml doby' í.
pcl.Ml pmnot T{bonkýn Bd'}íůh' 'ředíavitgE
Kánd ía upfr'ěnl Éliéfub' !ic' zjišlěa d. bylo
pli ÍíLhy byl. dfuto]něpř.d!|aMa
reáodnuto upďíd't poE \zpminrom
'tzno!(
! r.
BiltM ptie Dn.2r. s.Píi loho fuk! tyli všlkrcl.jnBt el. alj.tajiÍýni
'ÍošEni
dobu
stMBli lsdošlo.Bý! odložoBm da|í Útr alc danh 2l. sÍplE dlr.lo m (!ouno!
ncúo'|nýn
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