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Úvodní slovo 

 

Občanské sdružení TVOR vzniklo v roce 2010. Jeho hlavní činností od počátku vzniku je vedení 

pravidelných výtvarných kurzů. Tak tomu bylo i v uplynulém roce 2012, přičemž jsme okruh 

činností sdružení rozšířili o několik nových témat. Začali jsme provozovat Galerii Pod kamennou 

žábou, pořádat veřejné výtvarné dílny, výtvarně zaměřené jednodenní i vícedenní akce a letní 

tábory. Úspěšně jsme navázali dalším ročníkem „Recyklart“ na ročníky předchozí. O svoje 

zkušenosti jsme se podělili s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení v rámci seminářů, 

které jsme zorganizovali a vedli.  Mimo to jsme spolupracovali na různých projektech s dalšími 

subjekty z podnikatelské i neziskové sféry. 

Obsáhnout všechny činnosti sdružení v několika větách prakticky ani není možné. Proto mi dovolte 

zmínit nejdůležitější fakta a události naší činnosti v roce minulém. 

Veškeré výše popsané aktivity sdružení by nebyly realizovatelné bez podpory, která je velmi 

různorodá a pro sdružení ve všech svých podobách velmi důležitá. Proto je zde na místě především 

poděkovat Statutárnímu městu České Budějovice, které činnosti sdružení finančně podporuje hned 

v několika odvětvích z prostředků svých dotačních programů.  

Další poděkování náleží firmám: Galileo Production s.r.o. a Tiskárně Vyšehrad s.r.o., od kterých 

jsme i v roce 2012 získali velké množství využitelného materiálu nejen pro projekt „Recyklart“. 

Také bychom rádi vyjádřili dík všem spolupracujícím neziskovým organizacím, mezi nimiž jsou 

jak takříkajíc „staří známí“ tak i nově spolupracující organizace. 

V neposlední řadě jsme vděčni 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 směřujících do oblasti 

vzdělávání, výchovy a osvěty dětí a mládeže zejména ve výtvarném umění.  

V současné době se činnost ateliéru TVOR soustřeďuje na pořádání kurzů, dílen, besed, výstav 

a jednorázových akcí pro děti, mládež i širokou veřejnost. Pořádá různorodé kulturní akce 

a provozuje Galerii Pod kamennou žábou v Českých Budějovicích. Spolupracuje na pedagogických 

projektech v oblasti kultury a environmentálního vzdělávání. V oblasti ochrany životního prostředí 

šíří myšlenku dalšího využití nezávadného odpadového materiálu, který je pro někoho nepotřebný, 

ale pro další subjekty dobře upotřebitelný. 

 

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. 2012 se konalo zasedání Valného 

shromáždění TVOR o. s. Činnost v roce 2012 proběhla podle plánu. K 20. 12. 2012 mělo občanské 

sdružení 104 členů, z toho 85 členů jsou děti a mládež do 26 let. 

Výkonná a kontrolní rada: 

Mgr. Marta Vaverková 

statutární zástupkyně a předsedkyně sdružení  

ve funkci od 6. 8. 2010 

 

Marie Ondřichová 

člen a zástupce Výkonné 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 

od 20. 12. 2012 

 

Pavel Vaverka 

odstoupený člen a zástupce Výkonné kontrolní rady sdružení  

ve funkci od 6. 8. 2010 do 20. 12. 2012 

 



Spolupracovníci sdružení 

 

Největším dílem se na aktivitách TVOR o. s. podílejí organizačně i lektorsky Marta Vaverková 

a Marie Ondřichová. Pro různé projekty a aktivity organizace využívá služeb dobrovolníků 

i externích lektorů.  

Mimo to spolupracuje občanské sdružení TVOR na různých vzdělávacích a osvětových projektech 

a akcích s mnoha institucemi. Mezi něž patří: 

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 

organizace pracující s hendikepovanými dětmi 

a další 

 

 

TVOR o. s. v roce 2012 

 

VÝTVARNÝ ATELIER TVOR 
navazuje na dvacetiletou tradici Dětského atelieru Mileny Švecové, který byl od roku 2007 

přejmenován na Výtvarný atelier TVOR pod vedením Marty Vaverkové a od roku 2010 se stal 

součástí občanského sdružení TVOR. 

Po celý rok jsme pro děti a mládež realizovali kromě pravidelných kurzů i další aktivity, jako 

například workshopy, výstavy, plenéry i akce veřejné. Takže v září jsme měli dobrý start 

i pro zahájení nového školního roku. 

V rámci pravidelných výtvarných kurzů, které vedeme pro všechny věkové kategorie, připravujeme 

naše studenty i na talentové zkoušky. I rok 2012 se pro mnohé z nich stal rokem úspěšným 

a studenti, kteří absolvovali talentové zkoušky, byli přijati na odborné školy.  

V roce 2012 se aktivit výtvarného atelieru zúčastnilo na 600 osob. 

ATELIEREM POŘÁDANÉ VÝSTAVY (tematicky zaměřené výstavy našich studentů) 

Výstava V knize ukryté - AJG v Hluboké nad Vltavou – březen 2012 

Výstava celoroční práce atelieru TVOR – DK Metropol – červen 2012 

Výstava Recyklart - Mašinérie stroje se srdcem – Galerie Pod kamennou žábou – listopad 2012 

Vánoční výstava Cesta do Betléma - Galerie Pod kamennou žábou – prosinec 2012 



GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 
S vedením galerie jsme spolupracovali již v roce 2011. Od 1. 1. 2012 jsme převzali za její chod plnou 

zodpovědnost.  

Rok 2012 se pro nás stal premiérovým rokem ve vedení galerie. Abychom nic nezanedbali tak jsme 

si na začátku roku připravili harmonogram akcí, které bychom rádi v galerii během celého roku 

zorganizovali. Po zhodnocení uplynulého období musíme zkonstatovat, že jsme pracovali s plným 

nasazením a daný úkol jsme v plném rozsahu úspěšně splnili. Během roku se podařilo zorganizovat 

devět výstav s doprovodným programem - výtvarných dílen, besed, dále jsme pořádali koncerty, 

pohádky, promítání a další kulturní akce, na které jsme zvali organizované skupiny, ale i širokou 

veřejnost.  

Zkušenosti načerpané v prvním roce provozování galerie jsou nám motivací pokračovat ve vedení 

galerie i nadále. 

V roce 2012 navštívilo Galerii Pod kamennou žábou přibližně 3000 lidí. 

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V PRŮBĚHU ROKU 2012 

výstavy:    9 

koncerty:  3 

pohádky:  4 

další kulturní akce – výtvarné dílny, projekce, lidové tradice:  22 

 



Výběr akcí konaných v Galerii Pod kamennou žábou 
 
SOCHAŘSKÉ SYMPÓZIUM  
5. - 6. 10. 2012 
Projektem jsme chtěli 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 žáby. Nejmladšímu účastníku bylo jenom osm let.  

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 6. 10. - 31. 10. 2012  

počet účastníků sympozia: 18 

celkový počet návštěvníků: 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOUTKA HROU – POKRAČOVÁNÍ OZVĚN ANIFESTU 

celý projekt: květen – prosinec 2012  

výstava: 31. 5. - 1. 7. 2012 

Projektem Loutka hrou jsme úspěšně navázali na předešlé ročníky Ozvěn AniFestu, vedené 

občanským sdružení Kyvadlo. Hlavními aktivitami projektu bylo pravidelné promítání a výstava 

Autopohádky. 

První promítání Ozvěn AniFestu bylo zahájeno první úterý v měsíci tj. 5. června, pásmem vítězných 

filmů. Téma letošního AniFestu 2012 bylo „Magie filmové loutky“ v souvislosti s oslavou stého 

výročí narození Jiřího Trnky. Nám se podařilo zorganizovat k danému tématu rozsáhlou loutkovou 

výstavu Autopohádky, která vychází ze stejnojmenného animovaného celovečerního filmu. Výstava 

byla zahájena 30. května vernisáží a besedou s předním českým výtvarníkem Michalem Žabkou, 

který svým ztvárněním povídky O účetním a víle, byl nejvíce zastoupen na naší výstavě. Technika, 

kterou na tomto díle pracoval, byla klasická loutka a to nás inspirovalo k výrobě loutek na našich 

výtvarných dílnách. Takže návštěvníci si u nás mohli prohlédnout zajímavou výstavu, ale i sami 

při našich dílnách vyzkoušet, co to obnáší si takovou vlastní loutku vyrobit. Výsledky byly úžasné 

a zejména děti si spokojeně a hrdě odnášely svoje loutky domů. Za celou dobu trvání výstavy 

se nám podařilo zrealizovat šest výtvarných dílen. Výstava i dílny byly velmi úspěšné 

jak pro malého, tak i velkého návštěvníka.  

Projekt nekončil demontáží výstavy, ale pokračoval ve výše zmíněných pravidelných cyklech 

promítání, každé první úterý v měsíci. Přes prázdniny /červenec a srpen/ jsme si udělali takové 

malé letní kino na dvorku galerie, kde jsme promítali vždy od 21.30 hod. V ostatních měsících 

začínalo promítání realizováno ve vnitřním prostoru galerie a to vždy v 19.00 hod.  

počet návštěvníků:  695 

beseda: 1 

promítání: 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECYKLART 2012 

celoroční projekt – realizace výtvarných dílen a seminářů s využitím odpadového materiálu, 

šíření myšlenky využívání odpadového materiálu ve výtvarném umění, zapojení podnikatelských 

a neziskových subjektů  

výstava: 9. - 28. 11. 2012 

Hlavním cílem projektu je vést k dalšímu využívání odpadového zdravotně nezávadného materiál, 

jak z domácností, tak z výroby nejen ve výtvarné výchově.  

Spolupracujeme se školami a dalšími organizacemi. Materiál byl poskytnut firmami Galilelo 

Production s.r.o. a Tiskárna Vyšehrad s.r.o. 

V rámci vzájemné spolupráce v roce 2012 proběhla společná výstava Recyklart Mašinérie stroje 

se srdcem v Galerii Pod kamennou žábou, na které se podílelo s námi dalších šest subjektů, 

MŠ Čéčova, MŠ Dlouhá oddělené pracoviště Fr. Ondříčka, ZŠ J. Š. Baara, Gymnázium Česká a 

Olympijských nadějí, SNN v ČR Pobočka České Budějovice, Centrum Bazalka o.p.s.  

počet zapojených organizací: 7 

počet návštěvníků výstavy: 400 

 

 
 
 



Finanční a ekonomické údaje 

 

Přehled příjmů a výdajů TVOR o. s. v Kč: 1. 1. - 31. 12. 2012 

PŘÍJMY 

prodej výrobků a služeb       381 889,13 

obecní dotace a granty        148 000,00 

příjmy celkem                       529 889,13 

 

VÝDAJE 

nákup materiálu                    15 036,00 

provozní režie                      534 316,00 

výdaje celkem                     549 352,00    

 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

Velké díky patří Statutárnímu městu České Budějovice, kde naše organizace pro rok 2012 byla 

podpořena šesti granty z Odboru ochrany životního prostředí, Odboru kultury a cestovního ruchu 

a Odboru školství a tělovýchovy. 

RECYKLART 2012 

Využívání odpadového zdravotně nezávadného materiálu ve výtvarné výchově, propojení 

neziskového sektoru s podnikatelským, spolupráce s neziskovými organizacemi, pořádání 

výtvarných dílen, výstav v duchu projektu 

poskytnutá dotace: 30 000,-    

 

ATELIER DĚTEM 

Dotace na podporu a rozvoj atelieru, provozování učebny v ZŠ J. Š. BAARA. 

Velkým přínosem pro atelier bylo pořízení malířských stojanů díky dotaci. Studentům jsme 

tak mohli nabídnout lepší kvalitu výuky.  Zbývající část dotace jsme pak využili k zaplacení 

nájemného. 

poskytnutá dotace: 25 000,-     

 

MY ALCHYMISTÉ 

Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v ZŠ. J. Š. BAARA. 

poskytnutá dotace: 10000,-     

 

LOUTKA HROU 

Dotace na realizaci projektu Ozvěn AniFestu v Českých Budějovicích - promítání krátkého 

animovaného filmu pro širokou veřejnost, školy, organizační zajištění výstavy AUTOPOHÁDKY. 

poskytnutá dotace: 30 000,-     



 

SOCHAŘINA NENÍ JEN DŘINA 

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

sochařské řemeslo. 

Finanční prostředky využity na nákup materiálů, pomůcek ale i na zajištění odborného dozoru 

poskytnutá dotace: 33 000,-     

 

ŽABAŘENÍ 

Dotace na podporu a udržení Galerie Pod kamennou žábou. Zajištění celoročního programu a 

chodu galerie - výstavy, divadla, koncerty.  

poskytnutá dotace: 20 000,-     

 

Plán činností na rok 2013 

 

VÝTVARNÝ ATELIER TVOR 

Pravidelné vedení výtvarných kurzů 

Příprava na talentové zkoušky 

Zapojení do výtvarné soutěže Nebojte se strašidel 

Pořádání tematických výstav studentů atelieru 

(zodpovídá Marta Vaverková, Marie Ondřichová) 

 

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 

Výstavní sezona v galerii 

Animační program k výstavám 

Ozvěny AniFestu 

Léto v Žábě 

Vánoce v Žábě 

(zodpovídá Marta Vaverková, Marie Ondřichová, Miroslav Vaverka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

603 140 201 
 

ADRESA ATELIERU 
Výtvarný atelier TVOR 

ZŠ J. Š. Baara 
Jírovcova 9/a 

370 01 České Budějovice 
 
 

ADRESA GALERIE 
Galerie Pod kamennou žábou 

Piaristické nám. 2 
370 01 České Budějovice 

 
 
 


