
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Výroční zpráva 2016 
Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, o.p.s. 

Únor 2016 



Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, o.p.s. (dále jen Společnost) je obecně 
prospěšnou společností, jejímţ hlavním posláním je revitalizace synagogy ve Čkyni, a to jak 
po stránce fyzické, tak duchovní. Vedle činností souvisejících s obnovou synagogy se 
společnost podílí na správě budovy synagogy, jejím programovém vyuţití a provozu 
informačního zařízení. 
 
 
 
Název společnosti: Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, o.p.s. 
Sídlo společnosti: Čkyně 105, 384 81 Čkyně 
IČ:   260 84 775 
Tel.    388 320 295 
 
Členové:  Společnost tvoří 8 členů  
 
 
Orgány Společnosti: 
 
Ředitelka:  Mgr. Jindra Bromová 
 
Správní rada:  Ing. Petr Kučera, předseda Správní rady 
    Ing. Vladimír Silovský, člen Správní rady 
   Lucie Růţičková, členka Správní rady 
 
Dozorčí rada:  Mgr. Václava Komínová, předsedkyně Dozorčí rady 

MUDr. Marie Kučerová, člen Dozorčí rady 
Hana Brašnová, člen Dozorčí rady 

  
 
 
Pokladníka zastává V. Silovský 
 
Společnost nemá ţádné zaměstnance 
 
Účetnictví Společnosti zajišťuje fy Účetnictví František Kalač, Vimperk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Činnost v r. 2016 
 
Těţiště aktivit Společnosti v r. 2016 spočívalo v organizaci kulturních akcí pro místní a 
návštěvnickou veřejnost.   
Ve spolupráci s Obcí Čkyně, vlastníkem objektu synagogy, i díky podpoře z grantu na 
podporu kultury 2016 Jihočeského kraje byla uspořádány následující akce: 
 
Výstavy  
Hlavní výstavou roku byla výstava „Malíři Boškové“, výběr z tvorby malířského rodu Bošků 
z Vlachova Březí – Jana (1854-1933), Jindřicha st. (1893-1964) a Jindřicha ml. (1931). 
Výstava byla umístěna v galerii nad hlavním sálem. Vernisáţe 1.5. se účastnil pan Jindřich 
Boška ml., průvodní slovo drţel Karel Skalický z Volyňského muzea. K výstavě se nám 
podařilo vydat doplňující informační leták.  
 
Závěrečnou výstavou prací Krajina našeho ţivota byl dokončen společný projekt Společnosti 
pro obnovu synagogy a místní Základní školou Čkyně. Výstava byla otevřena vernisáţí 
19.11. a byla navštěvována zejména o Vánocích při adventních koncertech. Vítězné práce 
byly oceněny drobnými cenami. 
 
Koncerty 
Ţánrové spektrum bylo, ostatně jako vţdy, poměrně pestré. Mnoţství koncertů je dáno mj. 
finančními moţnostmi Společnosti.  
Vernisáţe výše uvedených výstav byly provázány s koncerty vesměs klasické hudby.  
Synagoga je zázemím koncertní činnost čkyňských sborů vedených učitelem místní ZŠ  
sbormistrem p. J. Fafejtou. Koncem dubna se konal jarní koncert, vyvrcholením roku byl 
hojně navštívený společný koncert hudební skupiny Pohoda s řadou hostů a dětským 
sborem. Tento koncert byl zároveň jedním ze tří adventních koncertů. Ţánrovou pestrost 
dokumentují koncerty vokálně-instrumentální skupiny Aúúna a písničkáře Oldřicha Janoty 
v létě o čkyňské pouti.   
Samostatnou, kaţdoročně opakovanou kapitolou je koncert účastníků Letních kurzů ţesťů 
v synagoze. Více neţ 30 hudebníků opět naplnilo synagogu hudbou všech ţánrů i 
posluchačů ze Čkyně i okolí. 
Synagoga byla opět zázemím pro koncerty místní Základní umělecké školy. 
 
Film 
V srpnu jsme uspořádali jiţ tradičně Festivalové ozvěny animovaných filmů v Třeboni. 
  
Tvoříme  
V březnu se malé děti bavily při velikonočním tvoření s pomlázkou, v květnu se dospělí 
krásně prošli při putování ke studánkám a samotám v okolí. 
 
Přednášky 
Začátkem září proběhla v synagoze přednáška Včelí produkty a jejich účinky na zdraví. 
 
Tisky  
Jako jiţ třetí publikaci vydanou naší Společností se nám v nákladu 1 000 ks podařilo vydat 
knihu našeho sympatizujícího člena a přítele p. Josefa Lávičky, čkyňské romaneto „Staník a 
Chaja“. U příleţitosti jejího uvedení do ţivota jsme uspořádali autogramiádu s autory knihy a 
ilustrací a jiţ uvedeným koncertem skupiny Aúúna. 
  
Židovské tradice  
Asi nejlepším způsobem propagace ţidovských tradic bylo právě vydání knihy „Staník a 
Chaja“, kde je popsán běţný ţivot ţidovské rodiny odehrávající se v jednom roce. 
Členové Společnosti se účastnili několika svátků Šabat u přátel v Krumlovské synagoze. 
Se stejnými přáteli se nám podařilo uspořádat společnou Sederovou večeři v synagoze. 



Přeshraniční spolupráce 
Společnost udrţovala kontakt se svými přeshraničními partnery z Landratsamtu Freyung-
Grafenau. V průběhu roku se uskutečnily dvě hromadné návštěvy německých partnerů 
v synagoze a několik schůzek na individuální bázi. 
 
 

Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni - hospodaření 2016    

      

Bankovní převody     

ze 
dne popis příjmy výdaje zůstatek  

  Počáteční stav účtu k 1.1. 2016     36 002  

5.1. Tisk plakátů   611    

1. poplatky / úrok    123 35 268  

23.2. Zboţí k drobnému prodeji   2 300    

2. poplatky / úrok    201 32 767  

3. poplatky / úrok   198 32 569  

22.4. dotace na činnost od Obce Čkyně 6 000      

4. poplatky / úrok   204 38 365  

12.5. Autorský poplatek   413    

12.5. vydání barevného tisku k výstavě   7 684    

31.5. převod peněz do pokladny   15 000    

5. poplatky / úrok   265 15 003  

27.6. dotace na činnost od Jihočeského kraje 20 000      

6. poplatky / úrok   210 35 793  

8.7. zapůjčení filmových pásem    1 000    

15.7. příspěvek na vydání broţury od Obce Čkyně 8 000      

25.7. vydání broţury    33 396    

29.7. doprava hudebníků   1 326    

7. poplatky / úrok   262 7 809  

8. poplatky / úrok   198 7 611  

22.9. Tisk plakátů   776    

9. poplatky / úrok   202 6 633  

10. poplatky / úrok   198 6 435  

25.11. oprava audiozáznamu   400    

11. poplatky / úrok   202 5 833  

5.12. ladění piana   800    

15.12. převod peněz z pokladny 10 000      

12. poplatky / úrok   280 14 753  

  Obrat účet 2016 44 000 65 249 -21 249  

  Konečný stav účtu k 31.12. 2016     14 753  

      

Pokladní hotovost     

  Pokladní hotovost k 1.1. 2016     1 491  

  Obrat pokladna 2016 61 104 55 404 5 700  

  Pokladní hotovost k 31.12. 2016     7 191  

      

Hospodaření celkem     

  Hospodaření 2016 
105 
104 120 653 -15 549  

  Disponibilní zůstatek k 1.1. 2017     21 944  

      

ve Čkyni, 11.1. 2017   



      

Společnost čerpala kulturní grant Jihočeského kraje ve výši 20 000 Kč. 
Společnost obdrţela od Obce Čkyně příspěvek na činnost ve výši 6 000 Kč. 
Obě podpory byly řádně vyúčtovány. 
 
Společnost v r. 2016 hospodařila se ztrátou 15 549 Kč. 
Pokladní hotovost k 31.12. 2016 činila 7 191 Kč. 
Zůstatek na účtu Společnosti k 31.12. 2016 činil 21 944 Kč. 
Disponibilní prostředky celkem k 31.12. 2016 činily 29 135 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 


