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Úvodní slovo

Občanské  sdružení  Tvor  se  i  v  roce  2013  věnovalo  ve  všech  směrech  především 
výtvarné  práci  s dětmi,  ale  nezanevřelo  ani  na  dospělé  a  širokou  veřejnost.  Kromě 
kurzů vedených v ateliéru nadále provozuje  Galerii  Pod kamennou žábou a účastní  se 
veřejných kulturních akcí.  Pořádá semináře pro učitele, soustředění a tábory pro děti.  
Prezentuje se výstavami.

Veškeré výše popsané aktivity sdružení by nebyly realizovatelné bez podpory, která je  
velmi různá, ale pro sdružení ve všech svých podobách velmi důležitá. Proto je zde na  
místě především poděkovat.

V první  řadě  patří  velký  dík  Statutárnímu  městu  České  Budějovice,  které  činnost  
sdružení  finančně  podporuje  hned v  několika  odvětvích  z  prostředků svých  dotačních 
programů.  Obdobně  ateliér  podpořili  i  Lesy  ČR  s.p.,  kteří  ateliéru  poskytli  finanční  
prostředky na nákup malířských stojanů.

Další  poděkování  náleží  firmám:  Galileo  Production  s.r.o.  a  Tiskárně  Vyšehrad  s.r.o.,  
od  kterých  jsme  i  v  letošním  roce  získali  velké  množství  materiálu  nejen  pro  projekt  
Recyklart   a  také  dalším  již  tradičně  zapojeným  partnerům  v  tomto  projektu:  Head 
Sport s.r.o., Robert Bosch spol. s  r.o.,  Keytec  České Budějovice s.r.o. atd.

Také  bychom  rádi  vyjádřili  dík  všem  spolupracujícím  neziskovým  organizacím,  mezi  
nimiž jsou jak takříkajíc „staří známí“ tak nově přibylé organizace.

V neposlední  řadě  je  třeba  poděkovat  všem  našim  členům,  příznivcům  a 
návštěvníkům, bez jejichž zájmu by činnosti sdružení pozbývaly smyslu.

Mgr. Marta Vaverková
předsedkyně sdružení



Činnost organizace

Občanské  sdružení  TVOR  bylo  založeno  za  účelem  realizace  aktivit  zasahujících  do vzdělávání, 
výchovy a osvěty dětí a mládeže prostřednictvím výtvarného umění. V současné době se činnost 
ateliéru TVOR soustřeďuje především na pořádání kurzů, dílen, besed, výstav a jednorázových akcí  
pro děti, mládež i širokou veřejnost. Organizuje různorodé kulturní akce a provozuje Galerii Pod 
kamennou žábou v Českých Budějovicích. Spolupracuje s různými organizacemi na pedagogických 
projektech v oblasti kultury a environmentálního vzdělávání. 

V  oblasti  ochrany  životního  prostředí  se  TVOR  o.s.  stal  průkopníkem  využívání  nezávadného 
odpadového  materiálu  ve  výtvarné  tvorbě.  Myšlenku  opětovného  využívání  odpadového 
a zbytkového  materiálu  z domácnosti  i  z výroby  šíří  do  škol,  volnočasových  sdružení  i  mezi 
veřejnost.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem sdružení je Valné shromáždění /VS/ , tvořené všemi členy sdružení. VS volí a 
odvolává tříčlennou výkonnou a kontrolní radu /VKR/. VKR řídí činnost sdružení a je oprávněna 
jednat jeho jménem. Je volena na dobu neurčitou. 

Dne 20. 12. 2013 se konalo zasedání Valného shromáždění TVOR o. s. Činnost v roce 2013 proběhla 
podle plánu. K 20. 12. 2013 mělo občanské sdružení 119 členů, z toho 97 osob byly děti a mládež 
do 18 let.

Členové Výkonné a kontrolní rady:

Mgr. Marta Vaverková
statutární zástupkyně a předsedkyně sdružení
ve funkci od 6. 8. 2010

Marie Ondřichová
člen a zástupce Výkonné a kontrolní rady sdružení od 6. 8. 2010
místopředsedkyně a pokladník sdružení od 20. 12. 2012

Mgr. Miroslav Vaverka
člen a zástupce Výkonné kontrolní rady sdružení
ve funkci od 20. 12. 2012



Spolupracovníci sdružení

Největším dílem se na aktivitách TVOR o. s. podílejí jeho zakladatelky Marta Vaverková a Marie 
Ondřichová, které je zaštiťují po organizační i lektorské stránce. Na různých projektech a aktivitách 
organizace se podílejí také externí lektoři a dobrovolníci. 

Nezanedbatelnou část aktivit občanského sdružení TVOR tvoří vzdělávací a osvětové projekty, na 
kterých spolupracuje s následujícími institucemi: 

Statutární město České Budějovice
Jihočeský Kraj
Jihočeská vědecká knihovna
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest
Alšova jihočeská galerie
MŠ, ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji
Centrum Bazalka o.p.s.
a další

TVOR o. s. v roce 2013

VÝTVARNÝ ATELIER TVOR

pokračoval i v roce 2013 ve svých tradičních aktivitách, které obohatil o několik novinek. 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 2013 byly opět otevřeny pravidelné výtvarné kurzy, dílny pro různé věkové kategorie (od 
nejmenších, maminky s dětmi, mládež a dospělé). V rámci nich si studenti pod odborným vedením 
lektorů osvojili nové výtvarné techniky jako například. 

Výtvarně nadaní jedinci využili  přípravné kurzy na talentové zkoušky. I v roce 2013 byli  studenti 
Tvor o.s. úspěšní. Mnozí složili talentové zkoušky a byli přijati na vysněné školy. 
Činnost atelieru běží formou školního roku. Začátek roku 2013 byl vstupem do již rozjetých kurzů z 
předešlého roku. Zároveň proběhl nový nábor dětí  na druhé pololetí.  Po celý rok byly pro děti  
připravené kromě pravidelných kurzů i další aktivity jako například výstavy, nové projekty, plenéry, 
návštěvy výstav známých umělců či výtvarné sympózia. 

V roce 2013 se studenti zúčastnili svými výtvory různých výstav a soutěží. Za zmínku stojí:
• Výstava  celoroční  práce  atelieru  Tvor  v červnu  2013  –  DK  Metropol  (organizovaná 

občanským sdružením TVOR)
• Výstava  Recyklart  2013  v listopadu  2013  –  DK  Metropol  (organizovaná  občanským 

sdružením TVOR) 
• Vánoční výstava výtvarného ateliéru TVOR v prosinci 2013 – Galerie Pod kamennou žábou 

(organizovaná občanským sdružením TVOR)
Pro veřejnost byly připraveny jednorázové akce k oslavám lidových tradic:  Morana,  Velikonoce, 
Čarodějnický  slet,  Svatováclavská  družina,  Sochařské  symposium,  Halloween,  Svatomartinská 
slavnost, Adventní výtvarné dílny a mnoho dalších. Zároveň se atelier zúčastnil veřejných akcí jako 



například: Den země, Evropský den bez aut, výtvarné dílny ve spolupráci s Jihočeským muzeem 
České Budějovice a Jihočeskou vědeckou knihovnou.
Pravidelných kurzů se v roce 2013 zúčastnilo 97 dětí ve věku do 18 let.
Výtvarných dílen a ostatních aktivit  výtvarného ateliéru se zúčastnilo cca 700 osob z řad široké 
veřejnosti.
V roce 2013 TVOR o.s získal finanční podporu z dotace města České Budějovice. Část peněz byla 
využita  na  tvorbu  internetových  stránek  www.ateliertvor.cz,  na  kterých  mají  zájemci  vždy 
k dispozici aktuální informace. 

http://www.ateliertvor.cz/


Příměstský tábor PLAVBA PO MOŘI
Tábor se konal v týdnu 19. - 23. srpna v prostorech DDM České Budějovice a zúčastnilo se ho 31 
dětí.
Hned na začátku byly děti  rozděleny do dvou skupin, které se střídaly v dramatické a výtvarné 
tvorbě. Každá skupinka si vymyslela název své lodi a měla za úkol společnými silami složit svoji  
hymnu, kterou se následně prezentovala každý den při ranním nástupu před kapitánem plavební 
eskorty. Lodě se jmenovaly: Koráb královny Marty a Nový svět.
Během  celé  plavby  námořníci  poznávali  dobytá  území,  hledali  poklad  a  učili  se  novým 
dovednostem.
Ve výtvarné části si posádky vyráběly nezbytnou výbavu správného námořníka. Prvním úkolem bylo 
pomalovat si tričko, dále vytvořit talisman, buben, vlaječku, námořnický šátek, deník a nechyběly a 
společným dílem byly vlajky lodí.
Na konci tábora obě skupiny vše předvedly svým rodičům formou krátkého divadelního představení 
plavbu v plné parádě, s náhlým ztroskotáním u neznámého ostrova plného domorodců. Naštěstí 
vše se obrátilo v dobré, když se objevila na obzoru loď, která jim poskytla útočiště.
Děti sklidily za svoje výkony velký potlesk.



Příměstský tábor INDIÁNI VE MĚSTĚ

Tento příměstský  tábor  byl  určen našim nejmenším pěti  až  sedmi  letým dětičkám. Konal  se  v 
prostorech DDM České Budějovice v týdnu od 5. do 9. srpna a zúčastnilo se ho 21 dětí.
Měli jsme štěstí na počasí, tak jsme mohli být pocelou dobu venku ve stínu stromů. Kde jsme měli 
postavenou indiánskou osadu v centru města.  Děti  po celou dobu tábora si  vyráběli  indiánské 
oblečení, čelenky, talismany, bubny a nesměly chybět ani tomahavky. 
Poslední  den  čekala  naš  malé  indiány  zkouška  velkého  náčelníka.  Děti  musely  prokázat  svojí 
udatnost a odvahu a zároveň  si poradit i s průtrží mračen, ktrá nás všechny překvapila, naštěstí až 
na konci tábora.



GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU

V roce 2013 byla Galerie Pod kamennou žábou druhým rokem provozována občanským sdružením 
TVOR.  
Na začátku roku byl připraven plán akcí, které by se měly v galerii během celého roku uskutečnit.  
Plán se povedlo s malými úpravami naplnit. 
Během roku se konalo sedm výstav s doprovodným programem (výtvarné dílny, besedy).  

1.3. – 29.3.2013 L´accenno delle mascherte -
Výstava fotografií „Benátský 
festival“

Alex Sidoniac

2.4. – 30.4.2013 Krajina vždy jiná Kristýna Pěčová 
6.5. – 25.5.2013 Budějovický majáles Střední školy řemeslná a Základní škola Soběslav
3.6. – 5.6.2013 Přes noc Atelier Tvor a návštěvníci Galerijní noci
8.6. – 28.6.2013 Eva a Adam Martina Michalová
31.7. – 30.8. 
2013

Rajské lázně Lucie Suchá

27.11. – 22.12. 
2013

Vánoční výstava výstava dětských prací s vánoční tématikou

Četné výstavy v Galerii  Pod kamennou žábou, jejich rozmanitost a doprovodný program přitáhli 
pozornost vyššího počtu návštěvníků, než bylo plánováno. 

Tematické výtvarné dílny k lidovým tradicím se konají v galerii během celého roku.
Za  zmínku  stojí  výtvarná  dílna  Morana,  Velikonoce,  Svatováclavská  družina,  Svatomartinská 
slavnost a Vánoce v Žábě (vánoční výstava, adventní výtvarné dílny, řemeslné trhy, zpívání).

Prostory Galerie Pod kamennou žábou jsou využívány různým způsobem. Například v létě bylo 
nádvoří galerie zpřístupněno veřejnosti, kde měli návštěvníci možnost posedět v příjemném a pro 
děti přátelském prostředí a i něco hezkého si vytvořit. 
Zajímavým lákadlem byly Ozvěny Anifestu i Sochařské sympozium. 

SOCHAŘSKÉ SYMPÓZIUM
20.-21.9. 2013
Již druhým rokem jsme mohli  přiblížit  sochařské řemeslo široké veřejnosti a všeobecně přilákat 
pozornost  k  řemeslnému umění.  Znovu připomenout  hodnotu  ruční  práce  a  neopakovatelnost 
originálního  uměleckého  artefaktu,  která  bývá  v  současné  době  opomíjena.  Jednalo  se  o 
dvoudenní  sympozium,  které  probíhalo na  nádvoří  Galerie  Pod kamennou žábou.  Na akci  byli  
přizváni studenti SUPŠ Sv. Anežky České z Č. Krumlova oboru kamenosochařství, kteří opracovávali 
pískovec. Dále byl připraven umělý kámen - ytong cca 60x25x35 cm pro dvě skupiny dětí po osmi, 
které si vyrobily své vlastní plastiky, tentokrát na téma maska. 
Vše probíhalo pod odborným dohledem sochaře Davida Kubce. Celá akce byla zpřístupněna široké 
veřejnosti, která měla možnost pozorovat profesionály, ale i "malé sochaře" v akci. Zájemcům bylo 
umožněno si osahat sochařské materiály, nástroje a rovněž samotné sekání.
Sympozium bylo zakončeno slavnostní vernisáží vzniklé exteriérové výstavy přístupné veřejnosti v 
období 21.9.  - 31. 10. 2013

počet účastníků sympozia: 14
celkový počet návštěvníků: 350

http://ateliertvor.cz/zaba/vystava-umeleckeho-kovarstvi/




OZVĚNY ANIFESTU
Ozvěny  Anifestu  se  stávají  pomalu  tradicí  Galerie  Pod  kamennou  žábou.  Letošní  Ozvěny  byly 
zahájeny 4.6.2013 filmovou projekcí  Vítězných animovaných filmů z Anifestu 2013.  V červenci  a 
srpnu filmové projekce pokračovaly formou letního kina a nabídly ochutnávku asijské animované 
tvorby  (Čína,  Japonsko  a  Jižní  Korea).  Filmové  projekce  pokračovaly  dále  během  září,  října  a 
listopadu  již  v prostorách  galerie.  Dvě  akce  kulturní  akce  Ozvěn  Anifestu  (Japonský  večer  a 
Mezilidské vztahy) se uskutečnily i v prostorách Kulturního prostoru Kredance.
Každé filmové projekci předcházela krátká přednáška, během níž byl divák seznámen se základy 
animované tvorby a s autory a  jejich tvorbou. Pro diváky bylo velmi  atraktivní  podílet  se svým 
hlasováním  (během  jednotlivých  filmových  projekcí)  na  skladbě  bloku  BEST  OF 
ČESKOBUĎEJOVICKÉHO  PUBLIKA,  který  proběhl  5.11.2013.  Během  Adventních  trhů,  proběhla 
závěrečná filmová projekce, blok s názvem  VÁNOČNÍ OZVĚNY ANIFESTŮ,  který nabídl  tematické 
filmy pro celou rodinu.
 V září se konala výstava přední české ilustrátorky Dagmar Urbánkové s názvem Cirkus ulice. Diváci 
měli příležitost shlédnout její originální koláže a její jedinečnou, ve světě velmi uznávanou, knižní 
tvorbu, kterou bylo v galerii možné zároveň zakoupit. Na tuto výstavu navázala druhá doprovodná 
výstava,  na které byly ke shlédnutí  díla  Dagmar Kýrové  a Anety Žabkové  s názvem Malované 
básničky pro kluky a holčičky. Spojením tvorby přední české animátorky a ilustrátorky s texty svojí 
maminky,  došlo  k pozoruhodné mezigenerační  výtvarné  spolupráci,  která přívětivým způsobem 
glosuje „starosti i radosti každodenního života”. 
Rozmanitý program Ozvěn Anifestu doplnila veřejná výtvarná dílna na téma Papírové loutkohraní, 
na níž si mohli zájemci vyrobit svojí vlastní papírovou loutku určenou k animaci. 
Součástí  projektu  bylo  zároveň  vytvoření  komplexního  edukačního  programu  pro  mateřské  a 
základní školy, zaměřený na Mezilidské vztahy ve filmové animaci, který žákům formou přednášky 
představil základy filmové animace, jednotlivé autory a jejich tvorbu a výtvarnou dílnu zaměřenou 
na výrobu papírové loutky určené k animaci. 
Projekt, který navštívilo  přes 900 návštěvníků, nabídl celkem 12 filmových projekcí, 2 výstavy, 1 
veřejnou výtvarnou dílnu a 4 výtvarné dílny Mezilidské vztahy.

Text: Dagmar Kýrová, Ilustrace: Aneta Žabková



RECYKLART 2013

Je  celoročním  projektem  TVOR  o.s.,  kterým  se  sdružení  podílí  na  šíření  myšlenky  využívání  
odpadového  materiálu  ve  výtvarném  umění.  Hlavním  cílem  projektu  je  motivovat  k  dalšímu 
využívání  odpadového  zdravotně  nezávadného  odpadového  a  zbytkového  materiál,  jak  z 
domácností, tak z výroby  a to nejen ve výtvarné výchově. 

Během  celého  roku  probíhala  spolupráce  s  MŠ,  ZŠ  formou  zprostředkování  nezávadného 
odpadového materiálu z firem Galileo Production s.r.o., Tiskárna Vyšehrad s.r.o., Rober Bosch s.r.o., 
Head Sport spol. s r.o, Tiskárna Josef Posekaný, KeyTec České Budějovice s.r.o. Souběžně se konaly 
výtvarné dílny ve školách, kde si děti vytvořily něco zajímavého a pedagogové získali další inspiraci 
jak odpadový materiál ve výuce využívat.

V rámci vzájemné spolupráce proběhla v termínu 4.11. - 21. 11. 2013 společná výstava „Jak se tváří  
odpad“ v DK Metropolu, na které se podílelo společně s TVOR o.s. dalších jedenáct subjektů, MŠ 
Čéčova,  MŠ  Dlouhá  odloučené  pracoviště  Fr.  Ondříčka,  ZŠ  J.  Š.  Baara,  Gymnázium  Česká  a 
olympijských nadějí, M-centrum pro mladou rodinu, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, SOŠ VMZ 
A JŠ Rudolfovská, MŠ ZŠ a praktická škola Štítného, ZŠ Dukelská, ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, 
Centrum Bazalka, o.p.s. Zároveň byly k výstavě připraveny výtvarné dílny.



Pro pedagogy byl   ve spolupráci  s  Jihočeským krajem realizován dne 11.4.2013 seminář  Jarně 
probuzený odpad  a pro pracovníky M Center výtvarný workshop dne 25.11.2013.  Účastníci  se 
seznámili s různými druhy odpadového materiálu z výroby i s možnostmi jeho využití ve výtvarném 
umění.

V rámci  projektu  se  lektorky  TVOR  o.s.  zúčastnily  s výtvarnými  dílnami  na  Dnu Země -  MŠ Fr. 
Ondříčka, na Trzích U Vrby (pod názvem RECYKLOHRANÍ – 6 dílen) 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 
11., 23. 11. 2013 i na Evropském dnu bez aut , který každoročně pořádá  Statutární město České 
Budějovice.



LÉTO VE MĚSTĚ

-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 
cílová skupina: děti

Krajinské Korzo – 30. 8. - 31. 8. 2013

FESTIVAL DĚTSKÉ KNÍŽKY, ČASOPISU A HER 20. - 22. 11. 2013

-ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou jsme realizovali program pro děti – výtvarné dílny 
a divadélko Pověst o kamenné žábě
cílová skupina: děti



Finanční a ekonomické údaje

Přehled příjmů a výdajů TVOR o. s. v Kč: 1. 1. - 31. 12. 2013

PŘÍJMY
prodej výrobků a služeb 727 911,00
příjmy celkem 727 911,00

VÝDAJE
provozní režie 623 319,00
výdaje celkem 623 319,00

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací
Velké díky patří  Statutárnímu městu České Budějovice,  kde naše organizace pro rok 2013 byla 
podpořena šesti granty z Odboru ochrany životního prostředí, Odboru kultury a cestovního ruchu a 
Odboru školství a tělovýchovy.

RECYKLART 2013
Využívání od padového  zdravotně  nezávadného  materiálu  ve  výtvarné  výchově,  propojení
neziskového  sektoru  s  podnikatelským, spolupráce  s  neziskovými   organizacemi,  pořádání
výtvarných dílen, výstav v duchu projektu
poskytnutá dotace: 40 000,-

ROK  S TVOREM
Dotace na podporu a rozvoj atelieru, provozování učebny v ZŠ J. Š. BAARA.
poskytnutá dotace: 30 000,-

PLAVBA PO MOŘI
Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v ZŠ. J. Š. BAARA.
poskytnutá dotace: 10 000,-

PLENÉR PRO DĚTI
Příspěvek na nákup plenérových stojanů pro děti z Ateliéru TVOR. 
Poskytnutá dotace: 10 000,-

OZVĚNY ANIFESTU
Dotace na realizaci projektu  Ozvěn  AniFestu v   Českých  Budějovicích  -  promítání  krátkého
animovaného filmu pro širokou veřejnost, školy, organizační zajištění výstav, výtvarné dílny.
poskytnutá dotace: 30 000,-

SOCHAŘINA NENÍ (JEN) DŘINA
Realizace sochařského sympozia, kde si všichni  zúčastnění  měli  možnost  vyzkoušet  tradiční
sochařské řemeslo. 
poskytnutá dotace: 23 250,-



ŽABAŘENÍ
Dotace na podporu a udržení Galerie Pod kamennou žábou. Zajištění celoročního programu a 
chodu galerie - výstavy, divadla, koncerty.
poskytnutá dotace: 30 000,-



Plán činností na rok 2014

 Pravidelné vedení výtvarných kurzů 

 Příprava na talentové zkoušky

 Pořádání tematických výstav studentů atelieru

 Realizace výtvarných dílen pro MŠ a ZŠ v Jihočeském kraji 

 Výstavní sezona v Galerii Pod kamennou žábou + doprovodný program k výstavám

 Projekt  „Léto s Labyrintem“ -  hráčská odpoledne,  deskové hry ve městě,  výtvarné dílny, 
pohádky 

 Ozvěny AniFilmu - promítání krátkého animovaného filmu + edukativní program pro MŠ, ZŠ 
+ výtvarné dílny

 Recyklart  2014  -  využívání  nezávadného  odpadového  materiálu  z  výrobních  firem  ve 
výtvarném umění formou výtvarných dílen, seminářů, výstav

 Lidové tradice v galerii - -tematické výtvarné dílny k lidovým tradicím během celého roku v 
Galerii Pod kamennou žábou v Českých Budějovicích 

 Příměstský tábor - tematicky zaměřený denní program ve výtvarném a dramatickém umění, 
jak plnohodnotně a aktivně trávit čas prázdnin

 Žába vánoční - vánoční program v období adventu v Galerii Pod kamennou žábou v Českých 
Budějovicích – výstava, výtvarné dílny, řemeslné trhy, pohádky, zpívání



TVOR o. s.
registrováno 6. 8. 2010 u Ministerstva vnitra ČR

Grünwaldova 312/2
370 01 České Budějovice

IČ: 22859772
č.ú.: 43-8073630237/0100

e-mail: ateliertvor@email.cz
www.ateliertvor.cz

Mgr. Marta Vaverková
775 931 053

Marie Ondřichová
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Piaristické nám. 2
370 01 České Budějovice


