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Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, o.p.s. 
Leden 2017 



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 
Web:   www.synagoga-ckyne.cz 
 
Členové:  Společnost tvoří 9 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 zajistila fy Účetnictví František Kalaš, Vimperk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Činnost v r. 2017 
 
Zemřel nejstarší člen naší společnosti a jeden z jejích zakladatelů pan PhDr. Jan Podlešák, 
Th.D.  Zemřel 6. března po dlouhém nemoci, je pochován v Bohumilicích. Jeho památku 
jsme mimo jiné uctili společnou návštěvou čkyňského ţidovského hřbitova 9. prosince, v den 
jeho nedoţitých sedmdesátých pátých narozenin a vydáním letáku o ţidovském hřbitovu ve 
Čkyni. 
 
Stejně jako v jiných letech těţiště aktivit Společnosti v r. 2017 spočívalo v organizaci 
kulturních akcí pro místní a návštěvnickou veřejnost. Nosným tématem roku byl projekt  
„Zase jednou po ţidovsku“, podpořený grantem na podporu kultury 2017 Jihočeského kraje. 
 
Ve spolupráci s Obcí Čkyně, vlastníkem objektu synagogy, i díky grantové podpoře  byly 
uspořádány následující akce: 
 
Výstavy  
V prostorách synagogy se podařilo uspořádat celkem tři výstavy. 
V galerii naše Společnost uspořádala výstavu obrazů a kreseb jednoho z Wintonových dětí  
„Svět očima Ruth Hálové“. V zimní modlitebně mohli návštěvníci synagogy shlédnout 
výstavu „Ješiva – ţidovská škola v Kyjevě“ od fotografa Jindřicha Buxbauma. Třetí výstavou 
byla výstava Českého spolku včelařů ve Čkyni k 85. výročí zaloţení organizace ve Čkyni. 
Hojně navštěvovaná výstava byla umístěna v galerii synagogy a trvala od 20.srpna do konce 
října. 
 
Koncerty a další vystoupení 
Ţánrové spektrum bylo, ostatně jako vţdy, poměrně pestré. Mnoţství koncertů je dáno 
zejména finančními moţnostmi Společnosti.  
Vernisáţe výše uvedených výstav byly provázány s koncerty vesměs klasické hudby.  
Synagoga je stálým zázemím pro 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.  
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.  
Ţánrovým oţivením bylo vystoupení ghanského tanečního souboru – Hudební i taneční 
rytmy západní Afriky, jeţ navštívilo více neţ 200 zvědavých a spokojených diváků. 
Synagoga byla opět zázemím pro koncerty místní Základní umělecké školy. 
 
Přednášky a další prezentace 
V srpnu proběhla v synagoze přednáška se včelí tématikou a přednáška J. Buxbauma o 
ţidovské škole v Kyjevě. 
 
Tisky  
Díky finanční podpoře z kulturního grantu od Jihočeského kraje jsme mohli vydat informační 
materiál o ţidovském hřbitovu ve Čkyni. Do ţivota byl uveden při odpoledni o ţidovském 
hřbitově počátkem prosince. Členové společnosti pravidelně přispívali do Aktualit ze ţivota 
Čkyně. 
 
Židovské tradice  
K naplnění motta roku 2017 – Zase jednou po ţidovsku - bylo uspořádáno několik akcí: 
Pesachová večeře s přáteli ze synagogy v Českém Krumlově, slavnost Bar micva s Fredem 
Chvátalem a jeho dvěma syny, účast na oslavách Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u 
Hartmanic, výstava a přednáška o ţidovské škole v Kyjevě s Jindřichem Buxbaumem, 
odpoledne o ţidovském hřbitovu s Achabem Haidlerem a vydali jsme leták o ţidovském 



hřbitovu. Člen Společnosti prezentoval naši synagogu na mezinárodní konferenci o ţidovství 
na Šumavě v Sušici. 
Společně s Matanou se nám podařilo zajistit osazení hrobové desky M. Blocha na hřbitově. 
Členové Společnosti se účastnili oslav  několika svátků Šabat u přátel v krumlovské 
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. 
 
Přehled akcí uskutečněných v synagoze v r. 2017: 
 

10.4. Sederová večeře ke svátku Pesach 
21.4. Koncert čkyňských pěveckých sborů 
22.4. Slavnost Bar micva v synagoze (F. Chvátal) 
22.4.  „Svět očima Ruth Hálové“  

Vernisáţ výstavy obrazů a kreseb jednoho z „Wintonových dětí“ 
12.5. „Můj tanec se světem“ 

divadelní představení studentského divadelního souboru z Vimperk 
 19.5. Koncert čkyňských pěveckých sborů 

3.6.  „Hudební a taneční rytmy Západní Afriky“ 
Vystoupení černošských tanečníků v rámci festivalu Tanec Praha 

 8.6. Závěrečný koncert ZUŠ Čkyně 
30.6. „Jazz, bossa, latinskoamerické písně v synagoze“ 

Koncert Martiny Pivoňkové a Davida Holce  
6.7. Ţesťový koncert – ţidovští autoři v části programu 
22.7. „Ješiva – Ţidovská škola v Kyjevě“ 

  Vernisáţ výstavy Jindřicha Buxbauma spojená s přednáškou o ţid. školství 
13.8. Den ţidovských památek 
20.8. Včelařská výstava – zahájení, přednáška 
16.9. Celodenní oslava 85. výročí ZO Českého svazu včelařů ve Čkyni 
29.9. „Vysoké svátky“ 

Přednáška PhDr. Ing. Václava Freda Chvátala o ţidovských svátcích 
 30.9.  Ranní šachrit v synagoze (F. Chvátal) 

30.9. Klenoty barokní ţidovské hudby a sefardské písně 
Koncert housle flétna a cembalo 

 14.- 
 15.10. Dny otevřených ateliérů s Jihočeským krajem 
  2.12. Adventní koncert – Písňový večer (P. Filous a J. Toman) 
  8.12. Pohoda v synagoze – koncert Pohody, jejích hostů a dětského sboru  
  9.12. Odpoledne o ţidovském hřbitovu (A. Haidler) 
  Prezentace nového letáku o ţidovském hřbitovu ve Čkyni 
 17.12. Adventní koncert – klarinetový soubor Prachatice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodaření Společnosti  
 

Bankovní převody    

    

ze dne popis příjmy výdaje zůstatek 

  Počáteční stav účtu k 1.1. 2017     14 753 

1. poplatky / úrok    119 14 634 

2. poplatky / úrok    198 14 436 

3. poplatky / úrok   198 14 238 

4. poplatky / úrok   198 14 040 

2.5. Autorský poplatek   697   

2.5. Převod do pokladny   8 000   

5.5. Příspěvek obce Čkyně 8 000     

19.5. Dotace od Jihočeského kraje 25 000     

23.5. Zpracování účetnictví 2016   2 931   

5. poplatky / úrok   278 35 134 

6. poplatky / úrok   197 34 937 

21.7. doprava hudebníků   2 500   

7. poplatky / úrok   202 32 235 

7.8. Převod do pokladny   15 000   

8. poplatky / úrok   258 16 977 

9. poplatky / úrok   198 16 779 

27.10. Vydání letáku o čkyňském hřbitovu   11 858   

10. poplatky / úrok   202 4 719 

11. poplatky / úrok   198 4 521 

6.12. zakoupení knihy   546   

12. poplatky / úrok   281 3 694 

  Obrat účet 2016 33 000 44 059 -11 059 

  Konečný stav účtu k 31.12. 2016     3 694 

     

Pokladní hotovost    

  Pokladní hotovost k 1.1. 2017     7 191 

  Obrat pokladna 2017 44 665 51 513 -6 848 

  Pokladní hotovost k 31.12. 2016     343 

     

     

Hospodaření celkem    

  Hospodaření 2017 77 665 95 572 -17 907 

  Disponibilní zůstatek k 1.1. 2017     4 037 

 
Společnost čerpala kulturní grant Jihočeského kraje ve výši 25 000 Kč. 
Společnost obdrţela od Obce Čkyně příspěvek na činnost ve výši 8 000 Kč. 
Obě podpory byly řádně vyúčtovány. 
 
Společnost v r. 2017 hospodařila se ztrátou 17 907 Kč. 
Pokladní hotovost k 31.12. 2017 činila 343 Kč. 
Zůstatek na účtu Společnosti k 31.12. 2017 činil 4037 Kč. 
Disponibilní prostředky celkem k 31.12. 2017 činily 4 380 Kč. 
 
 

ve Čkyni, 8.1. 2018 


