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Úvodní slovo 

 

Opět je za námi další rok fungování organizace TVOR. V roce 2014 slavil TVOR své páté 

narozeniny. I když je ještě v předškolním věku, můžeme říct, že má už toho hodně za sebou. 

Na začátku TVOR nabízel především pravidelné výtvarné kroužky pro děti, mládež a dospělé. 

Za pět let svojí existence se činnost a záběr organizace postupně rozšiřovaly.  

 

Začali jsme organizovat příměstské a pobytové tábory, plenéry, výtvarné soustředění 

i několikadenní výlety za kulturou, poznáním a inspirací. Galerie Pod kamennou žábou stejně 

jako projekt Recyklart se stali již nedílnou součástí organizace TVOR. 

 

Veřejnosti nabízíme tematické tvořivé dílny, které zpestřují kulturní dění v Jihočeském kraji.  

Chuť do další práce nám dodává úžasná atmosféra, která vzniká díky návštěvníkům různého 

věku, kteří se plně ponoří do společného tvoření. Tím bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

na naše dílny chodí. Práce s vámi je pro nás inspirací a životní silou. 

 

Dále bychom chtěli poděkovat školám, se kterými máme možnost rozvíjet spolupráci hned 

několika způsoby. Dílnami pro děti rozšiřujeme školní výuku a s pedagogy sdílíme nápady, 

znalosti a dovednosti v tvůrčí oblasti jednak pořádáním seminářů, tak i tvorbou metodických 

materiálů.  

 

Bohužel shrnout všechny aktivity a činnosti, kterým se TVOR věnuje, není v několika větách 

možné. Proto bychom se teď chtěli zmínit o nejdůležitějších událostech v roce 2014. 

 

V roce 2014 jsme měli možnost se podílet na celorepublikovém projektu polytechnického 

vzdělávání pedagogů mateřských škol. Vedli jsme dílny tradičních řemesel a připravovali 

metodické materiály pro pedagogy. Jsme vděčni za tuto příležitost, díky níž jsme získali 

cenné zkušenosti, které rozšířily naše obzory.  

 

Poděkování patří i firmám Galileo Production, Robert Bosch, Head Sports, Keytec a Tiskárně 

Vyšehrad, které nám bezplatně poskytují zdravotně nezávadný zbytkový materiál pro naši 

práci.  

 

Naše činnost by nikdy nemohla být realizována v takovém rozsahu, jak jsme zde popsali 

nebýt štědré finanční podpory ze strany Statutárního města Českých Budějovic, Jihočeského 

kraje a státního podniku Lesy ČR. Proto je zde na místě poděkovat všem, kteří nás podporují. 

 

Závěrem děkujeme všem našim členům, návštěvníkům a příznivcům, bez kterých by naše 

činnost pozbývala smysl.  

 

Marta Vaverková a Marie Ondřichová 



4 
 

Činnost organizace 

 

Organizace TVOR o.s. vznikla v roce 2010 a navázala na činnost výtvarného ateliéru TVOR, 

který vedla v té době jedna ze zakladatelek sdružení Marta Vaverková. Z důvodu 

legislativních změn se TVOR o.s. v roce 2014 přejmenoval na TVOR z.s. 

 

Posláním organizace je vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času dětí, 

mládeže a dospělých. TVOR z.s. podporuje a rozvíjí jejich zájmy, znalosti, dovednosti a osobní 

vlohy. Činí tak realizací aktivit pokrývajících oblast kultury, umění, řemesel a ochrany 

životního prostředí. Kromě volnočasových aktivit proniká i do vzdělávání. 

 

Od počátku fungování organice jsou stěžejní aktivitou pravidelné výtvarné kurzy pro děti 

a mládež. Činnost se každým rokem rozšiřuje. V současné době jsou již ve stálé nabídce 

jednorázové výtvarné dílny, výtvarné soustředění a plenéry pro děti, mládež i širokou 

veřejnost. Pro své členy pořádá několikadenní výlety do různých měst v ČR za účelem 

návštěvy výstav a poznání kulturních památek daného města. V létě organizuje pobytové 

i příměstské tábory pro děti. Až 95% všech aktivit je právě pro děti a mládež.  

 

V roce 2012 zahrnul TVOR z.s. do svého pole působnosti i vedení Galerie Pod kamennou 

žábou, která se postupně stává střediskem kulturních akcí pro veřejnost. Je možné zde 

navštívit výstavy výtvarného umění, divadelní představení, výtvarné dílny, koncerty, besedy, 

filmové projekce a o Vánocích i vánoční trhy. 

 

Spolupráce s MŠ i ZŠ z Jihočeského kraje je poměrně intenzivní. Výtvarnými dílnami doplňuje 

a zpestřuje dětem školní výuku. Zároveň i samotní pedagogové vyhledávají školení vedené 

lektorkami TVOR z.s. V rámci nich si osvojují nové výtvarné techniky, získávají inspiraci 

pro další práci s dětmi a dokonce i dostávají metodické materiály, které jim pedagogickou 

práci usnadňují. 

 

TVOR z.s. je proslulý přetvářením odpadového a zbytkového materiálu v umělecká díla. Stal 

se průkopníkem v propojování výtvarné a environmentální výchovy. Nejenom, že využívá 

a učí využívat nezávadný odpadový materiál při výtvarném tvoření, ale v rámci svojí činnosti 

i zprostředkovává školám a dalším zájemcům odběr odpadového materiálu z firem. Jeho 

cílem je rozšířit myšlenku opětovného využívání odpadového a zbytkového materiálu 

a šetrného zacházení s přírodními zdroji. 
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Organizační struktura 

 

Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění /VS/ , tvořené všemi členy spolku. VS volí 

statutární orgány spolku na dobu neurčitou. Statutární orgány – předseda a místopředseda, 

jsou oprávněny jednat jménem spolku samostatně.  

 

Dne 19. 12. 2014 se konalo zasedání Valného shromáždění TVOR z.s.  

Nejdůležitějším bodem programu byla změna názvu a stanov organizace. Účinností nového 

občanského zákoníku, tj. dnem 1.1.2014 se automaticky změnila právní forma občanských 

sdružení na spolky. Z tohoto důvodu Valné shromáždění odhlasovalo změnu dosavadního 

názvu TVOR o.s. na TVOR z.s. a nové znění stanov odpovídající platné legislativě. Dále byla 

shrnuta činnost v roce 2014 a plán na rok 2015.  

 

K 19. 12. 2014 měla organizace 115 členů, z toho 95 osob byly děti a mládež do 18 let. 

 

Statutární orgány TVOR z.s.: 

 

Mgr. Marta Vaverková 

statutární zástupkyně a předsedkyně sdružení 

ve funkci od 6. 8. 2010 

 

Marie Ondřichová 

statutární zástupkyně – ve funkci od 19. 12. 2014  

místopředsedkyně a pokladník sdružení od 20. 12. 2012 

 

 

Spolupracovníci spolku 

 

Největším dílem se na aktivitách TVOR z.s. podílí jeho zakladatelky Marta Vaverková a Marie 

Ondřichová.  

 

Mgr. Marta Vaverková – je tvůrčím duchem organizace. Její fantazie, umělecké založení, 

manuální dovednost a dlouhodobé zkušenosti v oblasti výtvarného umění jsou základem 

pro většinu aktivit a projektů, které se v TVOR z.s. zrodí. 

 

Marie Ondřichová – zajišťuje bezproblémový chod spolku. Její organizační schopnosti, 

rozhled, komunikační schopnosti a zkušenosti s propagací a realizací projektů vytváří ideální 

podmínky, aby se nové myšlenky a projekty rozvinuly, dostaly do povědomí veřejnosti 

a úspěšně realizovaly. 
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Největší uspokojení jim přináší přímá práce s dětmi i dospělými, které lektorsky vedou. 

Kromě nich se na aktivitách organizace podílí další lektoři a spolupracovníci.  

 

Z lektorů můžeme jmenovat například Mirku Kabešovou a Lucii Kacrovou. Lucie navíc 

spravuje internetové stránky a graficky upravuje propagační materiály. 

 

Bianka Machová spolupracuje na přípravě projektů, zpracovává projektové žádosti a jejich 

administraci a vypomáhá s různými administrativními a organizačními  náležitostmi.  

 

V oblasti divadla spolupracuje TVOR s lektorkami Vendulou Kecovou a Zuzanou Tampierovou. 

 

Na kulturních, osvětových i vzdělávacích projektech spolupracuje TVOR z.s. s následujícími 

institucemi:  

 

Statutární město České Budějovice 

Jihočeský kraj 

Jihočeská vědecká knihovna 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

Děti kapitána Grantu o.s. 

Divadlo Viďadlo 

Divadlo Víti Marčíka 

Bárováček 

EKOKOM 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

MŠ, ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji 

Centrum Bazalka o.p.s. 

CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest 

Alšova jihočeská galerie 

a další 
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TVOR z.s. v roce 2014  

 

Výtvarný ateliér TVOR 

Atelier Tvor svou činnost rozvíjí a přizpůsobuje potřebám svých svěřenců už od roku 2007, 

kdy navázal na dvacetiletou tradici Dětského atelieru Mileny Švecové. 

 

V roce 2014 pokračoval ve svých tradičních aktivitách, které obohatil o několik novinek.  

 

Byly otevřeny pravidelné výtvarné kurzy, pořádány jednorázové dílny pro školy i veřejnost, 

organizovány a realizovány výtvarné soustředění a plenéry, příměstské a pobytové tábory.  

Naši studenti a další účastníci námi pořádaných akcí měli možnost trávit svůj volný čas 

tvůrčím způsobem pod odborným vedením našich lektorů.  

 

Z novinek v roce 2014 stojí za zmínku nový grafický lis na linoryty, který jsme mohli zakoupit 

díky daru Lesů ČR. Lis jsme hned využili ve výuce. 

 

Oblasti, ze kterých čerpáme inspiraci, jsou různorodé. V roce 2014 jsme obrátili svoji 

pozornost na tradiční řemesla. Studenti si osvojují základní techniky, poznávají vlastnosti 

materiálů a to, co se naučí, aplikují při výtvarné tvorbě. Za zmínku stojí např. práce 

se dřevem, práce s voskem, s výšivkou atd.  V době, kdy zájem o tradiční řemesla pomalu 

upadá, se nám daří předat mladé generaci jejich základy. Rozvíjí si tím manuální zručnost, 

kterou jistě využijí ve svém dalším životě. V rozšiřování naší výuky o základní techniky 

tradičních řemesel budeme pokračovat i v dalším roce 

 

Atelier provozuje svoji činnost formou školního roku. Začátek roku 2014 byl vstupem 

do rozběhlých kurzů z předešlého roku. Zároveň probíhal nový nábor dětí na druhé pololetí. 

Úspěšně se nám podařilo pokračovat v otevřených kurzech i v dalším pololetí.  

 

V září 2014 jsme otevřeli 13 pravidelných výtvarných kurzů pro různé věkové kategorie 

(od nejmenších, maminky s dětmi, mládež až po dospělé). 

 

Výtvarně nadaní jedinci využili přípravné kurzy na talentové zkoušky, mnozí složili talentové 

zkoušky a byli přijati na vysněné školy. 

 

V roce 2014 se naši studenti zúčastnili svými výtvory různých výstav a soutěží. Za zmínku 

stojí: 

 Výstava celoroční práce atelieru Tvor v červnu 2014 – DK Metropol (organizovaná 

TVORem) 

 Výstava Recyklart 2014 v listopadu 2014 – DK Metropol (organizovaná TVORem) 

 Vánoční výstava výtvarného ateliéru TVOR v prosinci 2014 – Galerie Pod kamennou 

žábou (organizovaná TVORem) 
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Zároveň se atelier zúčastnil veřejných akcí jako například: Den země, Evropský den bez aut, 

Krajinské korzo, výtvarných dílen ve spolupráci s Jihočeským muzeem, Jihočeskou vědeckou 

knihovnou a EKOKOMem. 

Pravidelných kurzů se v roce 2014 zúčastnilo 95 dětí ve věku do 18 let. Výtvarných dílen 

se zúčastnilo cca 800 osob z řad široké veřejnosti.  

V roce 2014 získal TVOR finanční podporu na provoz výtvarného ateliéru pro děti a mládež 

z rozpočtu města České Budějovice a z rozpočtu Jihočeského kraje. Z finanční podpory jsme 

uhradili velkou část režijních nákladů a další provozní náklady. Dotace nám umožňují 

zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby. 

 

 
 

Výtvarné soustředění Praha studna tvůrčí inspirace (8. - 11. 5. 2014) 

Začátkem května jsme podnikli s dětmi, které navštěvují pravidelné výtvarné kurzy, cestu 

do Prahy za účelem výtvarného soustředění. Volba padla na Prahu, protože by se těžko 
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hledalo místo v ČR s bohatší nabídkou kulturních a uměleckých podnětů.  V průběhu pobytu 

jsme navštívily významné architektonické skvosty našeho hlavního města, a zábavnou 

formou seznámily děti s jejich historií a uměleckou hodnotou (Staré město, Pražský hrad, 

Tančící dům). Další součástí programu byla návštěva výstavy a muzea. 

V Domě U kamenného zvonu se konala jedinečná výstava Tima Burtona. Byly zde vystaveny 

exponáty, které zachycovaly celou šíři Burtonovi celoživotní tvorby. K vidění zde byla jeho 

první kniha, básničky, plakáty, obrazy, televizní reklamy, loutky. Největší část tvořily skici 

scén z jeho filmů, které jsou celosvětově známé (např. Alenka v říši divů, 

Karlík a továrna na čokoládu, Mrtvá nevěsta atd.).  

Další zastávkou bylo Muzeum Karla Zemana, nezapomenutelného výtvarníka a tvůrce 

filmových triků.  

Jeden den byl věnován volnější výtvarné tvorbě, pro kterou jsme načerpali inspiraci v pražské 

ZOO, kam jsme dopluli parníkem po Vltavě. Děti si během dne vše poznávané zaznamenávaly 

do svých skicáků a večer svoje prožitky výtvarně ztvárnily. Cílem soustředění bylo seznámení 

se s hlavním městem prostřednictvím výtvarné tvorby. 
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Plenér na Šumavě (13. - 15. 6. 2014) 

O měsíc později se konal v krásném prostředí Borové Lady plenér pro dospělé. V průběhu 

víkendu jsme se věnovali perokresbě, lavírované kresbě, kresbě uhlem a malbě akrylem. 

Výtvarně jsme se snažili zachytit a ztvárnit malebnou šumavskou přírodu, ale svoje místo 

si zde našla i fantazie každého z nás. 

 

Letní tábory 

V období letních prázdnin jsme zorganizovali dva příměstské a jeden pobytový tábor. 

Příměstské tábory se konaly v prostorech DDM České Budějovice. Od 14. – 18. 7. se konal 

příměstský tábor „Cesta tam a zase zpátky“ pro děti 5. – 7. let. O měsíc později (11. – 15. 8.) 

to byl „Nekonečný příběh“ pro starší děti 7. – 14. let. 

Tábor vycházel z knižní a filmové předlohy. Děti se rozdělily do dvou skupin a během dne 

se střídaly v dramatickém a výtvarném tvoření.  

Děti si rozvíjely svoje výtvarné dovednosti, rozšiřovaly fantazii, učily se spolupracovat 

a v interakci s ostatními poznávaly samy sebe. 

 

Cesta tam a zase zpátky 

 

 

Od 17. – 23. 8. se konal pobytový tábor na Šumavě určený dětem od 6. do 12. let. Tématem 

tábora, od kterého se odvíjely všechny aktivity, byly Hobiti, skřítci a elfové. Ubytovaní jsme 

byly v penzionu na samotě poblíž Vimperka. 

Každý tábor měl svůj program a svá specifika.  

 

Nekonečný příběh, který se odehrával v ČB, jsme zahájili každé ráno rozcvičkou, abychom 

byli připraveni plnit úkoly od Dětské císařovny – vládkyně Fantazie. Na naší cestě nás 

ochraňoval její amulet – Auryn. Každý z nás si musel vyrobit knihu svého Nekonečného 

příběhu. Hned poté jsme začali podporovat, rozšiřovat a zvětšovat vlastní fantazii, která byla 

a stále je součástí celé říše Fantazie. Pomocí dramatických her jsme se připravovaly 

na záchranu říše Fantazie. Prošli jsme si sebepoznáním a procvičili spolupráci ve skupině. 

To nám pak pomohlo k zdolání nesčetných překážek jako například v boji proti mnohočetné 

Ygramul. Naše snaha se však vyplatila. Na konci tábora nás přišla navštívit samotná Dětská 
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císařovna a poděkovala nám, že jsme dokázali zachránit její říši a nedali jsme šanci Temnotě, 

aby jí pohltila.  

 

Hobiti, skřítci a elfové 

 

 

Nekonečný příběh 

 

 

Výtvarná soutěž Dračí pohled 

V dubnu 2014 byla vyhlášena výtvarná soutěž „Dračí pohled“. Soutěž byla určena dětem 

od 8 do 15 let z celého Jihočeského kraje. Úkolem základního kola bylo ztvárnit vlastní 

představu draka, technikou černobílé kresby ve formátu A3. Do soutěže bylo zasláno 
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700 výtvarných návrhů. Tříčlenná porota vybrala 8 nejlepších děl ze základního kola. Jejich 

autorům byla nabídnuta možnost zúčastnit se finálového kola soutěže „Dračí pohled“. 

Finálové kolo se konalo v Galerii Pod kamennou žábou v Českých Budějovicích dne 13. 9. 

2014. Finálové kolo bylo sice soutěžní, ale odměnou pro všechny finalisty bylo už to, že se ho 

mohli zúčastnit. Bylo realizováno formou sochařského sympozia. Účastníci se pod vedením 

lektorů seznámili se základními technikami sekání do kamene. K samotné práci byl využit 

umělý kámen Ytong. Svoje dovednosti malí výtvarníci hned využili při tvorbě kamenné 

skulptury „Draka“. 

Vytvořené reliéfy byly vystaveny v Galerii Pod kamennou žábou až do 31. 10. 2014.  

Všechna zaslaná díla ze základního kola si lze prohlédnout ve fotogalerii 

na www.ateliertvor.cz. 

 

Sochařina není jen dřina 

14. 9. 2014 v Galerii Pod kamennou žábou se konal již třetí ročník sochařského sympózia. 

Tématem letošního sympozia byla tvorba reliéfní skulptury „Draka“ (obdobně jako u finalistů 

výtvarné soutěže „ Dračí pohled“).  Sympozia se zúčastnilo 8 dětí, které pod vedením lektorů 

zpracovávaly svoji představu „Draka“ formou kamenného reliéfu. Nejdříve si vytvořily 

skicu/náčrt draka na papír, a pak ho převáděly do kamenné skulptury. Některé z nich musely 

nejdříve překonat prvotní ostych a nasbírat odvahu, aby se pustily do samotné práce 

na vlastní skulptuře. Jednalo se o jejich první kontakt se sochařstvím.  

  

Díky finanční podpoře města České Budějovice se již 3. rokem děti i širší veřejnost seznamují 

se sochařstvím. Je to mimořádná příležitost i pro veřejnost, protože mohou přihlížet práci 

malých i velkých umělců. Mají možnost vidět vznik díla v jeho jednotlivých fázích, „osahat si“ 

materiály a nástroje a rovněž si vyzkoušet práci („sekání”) do ytongu.  

 

 
 

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 

 

V roce 2014 jsme provozovali Galerii Pod kamennou žábou již třetím rokem. Díky široké 

nabídce akcí, které zde pořádáme, ji začíná veřejnost postupně vnímat jako středisko 

kulturních akcí pro veřejnost.  

http://www.ateliertvor.cz/
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Na začátku roku byl připraven plán akcí, které jsme pak během celého roku realizovaly. 

Kromě výstav jsme do kulturního programu galerie zařadili výtvarné dílny pro veřejnost, 

divadelní představení, trhy, besedy, zpívání apod. 

   

Výstavy v roce 2014  

 

 

4.4. – 29.4.2014 Intarzie – Marquetry – obrazy – 

malba dřevem 

Nella Lariková 

2.5. – 28.5.2014 Toulky krajinou – fotografie Jan Mark  

 

30.5. – 5.6.2014  Od soumraku do úsvitu  Atelier Tvor a návštěvníci 

Galerijní noci 

6.6. – 26.6.2014 Ještě čáry Tomáš Edl 

 

15.9. – 31.10. 2014 Dračí pohled – kamenné skulptury Účastníci sochařského 

sympozia 

24.9. – 21.10. 2014 Jižní Čechy očima… Výtvarný ateliér Domova sv. 

Anežky české o.p.s. 

25.11. – 21.12. 2014 Vánoční výstava výstava dětských prací 

atelieru TVOR s vánoční 

tématikou 

 

V průběhu celého roku se konají v galerii tematické programy k lidovým tradicím. V roce 

2014 to byla např. výtvarná dílna s průvodem k tématu Vynášení Morany, velikonoční 

výtvarné dílny a Vánoce v Žábě (adventní výtvarné dílny, řemeslné trhy, zpívání, divadelní 

představení). 

 

Prostory Galerie Pod kamennou žábou jsou využívány různorodým způsobem. Zajímavým 

lákadlem byly opět Ozvěny Anifilmu a Sochařské sympozium.   

 

RECYKLART 2014 

 

Recyklart je celoročním projektem TVOR z.s. V roce 2014 jsme úspěšně navázali na předchozí 

ročníky Recyklartu, tentokrát pod názvem RECYKLART 2014. 

 

Naším cílem je vést cílové skupiny k zamyšlení nad vznikem odpadů, nad vyčerpáváním 

přírodních zdrojů a motivovat je k umírněné spotřebě.   

 

Jako prostředek k dosažení tohoto cíle jsme využili šíření myšlenky využívání ekologicky 

zdravotně nezávadného odpadového materiálu (jinak určeného k likvidaci) ve výtvarném 

umění.  
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První část projektu byla věnována propojení podnikatelské a neziskové sféry. 

 

Během celého roku jsme zprostředkovávali MŠ, ZŠ, SŠ a neziskovým organizacím nezávadný 

odpadový materiál z firem Galileo Production s.r.o., Tiskárna Vyšehrad s.r.o., Head Sport 

s.r.o., Robert Bosch spol. s r.o.,  Keytec  České Budějovice s.r.o. atd. V těchto firmách jsme 

získávali velké množství různorodého tvůrčího materiálu, který byl dále využit při výtvarné 

tvorbě. 

 

Ze získaných materiálu jsme tvořili při realizaci dílen pro organizované skupiny i pro širokou 

veřejnost.  

 

12 škol a neziskových organizací představilo svoje umělecké výtvory (vyrobené z odebraného 

materiálu) na společné výstavě Recyklart Bludiště. Výstava se konala od 3.11. do 11.11.2014 

v DK Metropol v Českých Budějovicích. 

 

Vystavovatelé: MŠ Čéčova v ČB, MŠ Fr. Ondříčka ČB, MŠ Dasný, MŠ Dobrá Voda, 

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, ZŠ Hluboká nad Vltavou, ZŠ a MŠ J.Š.Baara ČB, ZŠ O. Nedbala 

ČB, ZŠ Bezdrevská ČB, Gymnázium Česká a olympijských nadějí ČB, Domov Sv. Anežky Týn 

nad Vltavou, výtvarný atelier TVOR z.s. 

 

Další aktivitou byla realizace 2 seminářů pro pedagogické pracovníky – 5.6. a 19.6.2014 – 

celkem 38 účastníků, všichni obdrželi i zpracované metodické listy. 

 

Kladné ohlasy a zájem o naši práci z řad široké veřejnosti, spolupracujících organizací, 

pedagogů nám ukazují, že jdeme tou správnou cestou a naší snahou je i nadále v projektu 

pokračovat. 
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DALŠÍ AKTIVITY 

 

Čéčováčci recyklují – MŠ Čéčova  

- využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění;  

7 výtvarných dílen pro děti; odpolední akce ke Dnu dětí 

 

 

Den Země - MŠ Dlouhá odloučené pracoviště MŠ Fr. Ondříčka  

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění 

formou výtvarných dílen na akci Den Země, ale i v průběhu celého roku v jednotlivých 

třídách 

 

Seminář pro pedagogické pracovníky a zpracování metodického materiálu -spolupráce 

na projektu Jihočeského kraje s EKOKOMem  

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění  

 

Výtvarné dílny pro děti MŠ spolupráce na projektu Jihočeského kraje s EKOKOMem 

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění 
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Evropský den bez aut 22.9.2014 

-ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice a CEGV Cassiopeiou ZČ HB Forest 

se naše organizace zapojila formou výtvarné dílny a šířením myšlenky využívání nezávadného 

odpadového materiálu ve výtvarném umění 

 

Seminář pro pedagogické pracovníky organizované Jihočeským krajem a zpracování 

metodiky – RecyklART  

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění 

s vánoční tématikou 

 

Dílny pro pedagogické pracovníky MŠ a zpracování metodického materiálu spolupráce 

s CRA UZS ČR na projektu Technika má zelenou  

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem v práci s dětmi MŠ 

 Práce s recyklovanými materiály 

  Výtvarné práce s voskem 

 

Léto ve městě - Krajinské Korzo – 29. 8. - 30. 8. 2014 

-společenská událost v centru města České Budějovice, jinak nezajímavá ulice změněná 

ve velký „piknik“, naše organizace se podílela na akci organizací programu pro děti – 

výtvarné dílny  
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Festival dětské knížky, časopisu a her 11. 10. 2014 

-ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou jsme realizovali program pro děti – 

divadélko Pověst o kamenné žábě a výtvarnou dílnu 

 

Výtvarné dílny pro veřejnost 

- celoroční vedení tematických dílen určených široké veřejnosti; spolupráce s Jihočeským 

muzeem, Jihočeskou vědeckou knihovnou… 

Z akcí: 

 Dvory, dvorky, dvorečky – akce k mezinárodnímu dni památek 12.4. a 13.9. 2014 

 Galerijní noc 30.5. 2014 

 dílna na tvrzi Žumberk – k výstavě Ryby a lidé 1.6. 2014 

 Den dětí v Jindřichově Hradci 7.6. 2014 

 

Výtvarné dílny pro skupiny 

- celoroční vedení tematických dílen určených menším skupinám do 30 dětí 

spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovými organizacemi 

Z akcí: 

 exkurze spojená s výtvarnou dílnou ve Faber-Castell 19.3., 9.4. 2014 

 Divadelní žabka  12.5. - 16.5. 2014 

 MŠ T.G. Masaryka České Budějovice 23.3. 2014 

 ZŠ J.Š. Baara 29.4. 2014 

 MŠ Dlouhá 29.9. 2014 a mnoho dalších 
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Finanční a ekonomické údaje  

 

Přehled příjmů a výdajů TVOR z.s. v Kč: 1. 1. - 31. 12. 2014 

 

Prodej zboží                                       0   Nákup materiálu                                   0      

Prodej výrobků,služeb         987 751   Nákup zboží                                           0 

Ostatní příjmy                                   0 Mzdy zaměstnanců                              0 

  Zdravotní a sociální pojistné              0 

 Provozní režie, ostatní              914 615 

Příjmy celkem                      987 751      Výdaje celkem                           914 615 

 

V roce 2014 byl TVOR z.s. navíc podpořen z několika dotačních programů. Celkem jsme 

získali na dotacích pěknou částku ve výši 216 550 Kč. 

 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

 

Velké díky patří Statutárnímu městu České Budějovice, které naši organizaci štědře 

podporuje. V roce 2014 jsme uspěli čtyřmi projekty na Odboru kultury a cestovního ruchu 

a Odboru školství a tělovýchovy. Z důvodu změny grantových pravidel jsme se nemohli 

ucházet o grant na Odboru životního prostředí, který nám však svoji podporu vyjádřil 

objednávkou programů pro školy z Českých Budějovic. 

 

V roce 2014 jsme poprvé žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 

Zde byly podpořeny hned tři naše žádosti v programu Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže a v programu Rozvoj venkova – oblast environmentální vzdělávání. S Jihočeským 

krajem se nám povedlo navázat spolupráci i v oblasti osvěty nakládaní s odpady. Jsme vděční 

za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta. 

 

Také bychom rádi poděkovali státnímu podniku Lesy ČR, který nám dal finanční dar ve výši 

10 000 Kč, za který jsme pořídili grafický lis.  

 

Podpořené projekty 

 

ŽÁBA VÁNOČNÍ 2014 

Kulturní program v Galerii Pod kamennou žábou – výtvarné dílny, vánoční trhy, adventní 

zpívání, divadelní představení 

poskytnutá dotace města ČB: 30 000,- 

 

ROK S TVOREM 2014 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného ateliéru TVOR 

poskytnutá dotace města ČB: 45 000,-  
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NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 

Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v DDM v Českých Budějovicích 

poskytnutá dotace města ČB: 26 550,- 

 

SOCHAŘINA NENÍ (JEN) DŘINA  

Realizace sochařského sympozia, kde si všichni zúčastnění měli možnost vyzkoušet tradiční 

sochařské řemeslo. 

poskytnutá dotace města ČB: 20 000,- 

 

RECYKLART 2014 

Využívání odpadového zdravotně nezávadného materiálu ve výtvarné výchově, propojení 

neziskového sektoru s podnikatelským, spolupráce s neziskovými organizacemi, pořádání 

seminářů pro pedagogické pracovníky, tvorba metodických materiálů, realizace závěrečné 

výstavy zapojených subjektů 

poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 50 000,- 

 

TVOR – výtvarný atelier pro děti a mládež 2014 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného ateliéru TVOR 

poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 20 000,- 

 

SOCHAŘINA NENÍ (JEN) DŘINA – výtvarná soutěž 

Výtvarná soutěž Dračí pohled pro děti a mládež z Jihočeského kraje. Tvorba návrhu 

na skulpturu Draka. Postupující ze základního kola se zúčastnili finálního kola, které bylo 

pojato jako sochařské sympózium. Účastníci svoje návrhy vytesali pod odborným vedením 

lektorů do ytongu. 

poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 15 000,- 
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Plán činností na rok 2015 

 

 Vedení pravidelných výtvarných kurzů  

 Příprava na talentové zkoušky 

 Pořádání tematických výstav členů atelieru 

 Realizace výtvarných dílen pro MŠ a ZŠ v Jihočeském kraji  

 Realizace výtvarných soustředění a plenérů 

 Příměstské a pobytové tábory - tematicky zaměřený denní program ve výtvarném 

a dramatickém umění, jak plnohodnotně a aktivně trávit čas prázdnin 

 Vedení seminářů pro pedagogické pracovníky 

 Zpracovávání metodických materiálů 

 Výstavy v Galerii Pod kamennou žábou + doprovodný program k výstavám 

 Lidové tradice v galerii - tematické výtvarné dílny k lidovým tradicím během celého 

roku v Galerii Pod kamennou žábou  

 Projekt „Tradiční české Velikonoce v Žábě“ - velikonoční program v Galerii 

Pod kamennou žábou – řemeslné trhy, ukázky lidových řemesel, řemeslné dílny, 

výtvarné dílny, zpívání, divadelní představení 

 Projekt „Hravé Budějovice“ – poznávání historicky zajímavé lokality ČB – Piaristického 

náměstí, přilehlého klášterního konviktu a kostela, Galerie Pod kamennou žábou 

prostřednictvím pouliční hry. Program doplní výtvarná dílna a hráčská základna 

vybavena deskovými hrami  

 Projekt „Recyklart 2015“ - využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních 

firem ve výtvarném umění formou výtvarných dílen, seminářů, výstav 

 Projekt „Žába vánoční“ - vánoční program v období adventu v Galerii Pod kamennou 

žábou v Českých Budějovicích – výstava, výtvarné dílny, řemeslné trhy, pohádky, 

zpívání 

 Projekt „Zabydli se u předků“ – rozšíření kulturní nabídky hradů a zámků jižních Čech 

o výtvarně tvořivé dílny, které budou vycházet z historie daného hradu či zámku 

a jeho zaměření 

 Projekt „Vím, kudy chodím“ – rozšíření kulturní nabídky v malých městech a obcích 

o divadelní představení s navazující výtvarnou dílnou 
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