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Úvodní slovo 

 

Když se ohlédneme za rokem 2015, zjistíme, že byl pro nás rokem významných změn, které 

se projevily v rozšíření aktivit, v navýšení počtu lektorů a ve změně prostor našeho ateliéru. 

 

První pololetí proběhlo v podobném duchu jako roky předcházející. Nadále jsme provozovali 

Galerii Pod kamennou žábou, realizovali několik projektů, organizovali akce pro naše členy 

i  širokou veřejnost a nadále vedli volnočasové kroužky pro děti, mládež i dospělé 

v prostorech výtvarného ateliéru v ZŠ J.Š. Baara. 

 

Ke konci června jsme však museli prostory ateliéru v ZŠ J. Š. Baara uvolnit pro potřeby školy. 

A tak jsme stáli před úkolem najít nové prostory pro naši ateliérovou činnost. 

To se ze začátku zdálo téměř nemožné. Naštěstí nám vyšlo vstříc Centrum Bazalka a nabídlo 

část prostor, které má v užívání. 

 

Díky tomu jsme školní rok 2015/2016 zahájili v novém kabátku. Kromě příjemných 

ateliérových místností jsme pro naše členy připravili i rozšířenou nabídku celoročních 

kroužků. Začali jsme nabízet kroužky Hlínotvor, Dřevotvor, Divotvor, Sochařinu, Marquetry 

a Knoflenky.  

 

Měli jsme obavy, že stěhováním přijdeme o velkou část našich věrných členů, ale naštěstí 

se tak nestalo. Děkujeme vám za důvěru a podporu, kterou nám účastí na aktivitách 

TVOR z.s. prokazujete. 

 

Rádi bychom zde vyjmenovali vše, co se za celý rok událo, bohužel nám to rozsah této 

publikace neumožňuje, ale na dalších stránkách se dočtete alespoň o těch nejdůležitějších 

aktivitách, které jsme pro vás připravili. 

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě Galileo Production, Robert Bosch, Head Sports, 

které nám bezplatně poskytují zdravotně nezávadný zbytkový materiál pro naši práci.  

 

Poděkování patří i Statutárnímu městu České Budějovice, Jihočeskému kraji a státnímu 

podniku Lesy ČR za štědrou finanční podporu. 

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim členům, návštěvníkům a příznivcům. Díky 

zpětné vazbě, kterou dostáváme, víme, že jdeme tou správnou cestou. Vaše nadšení nám 

dodává energii pro další práci.    

 

 

 Marta Vaverková a Marie Ondřichová 
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Činnost organizace 

 

Organizace TVOR z.s. (původně o.s.) vznikla v roce 2010 a navázala na činnost výtvarného 

ateliéru TVOR, který vedla v té době jedna ze zakladatelek sdružení Marta Vaverková.  

 

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, se věnuje i vzdělávání. 

 

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

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

nejenom kroužky zaměřené výtvarně, ale i na další tvořivé a řemeslné činnosti. Dále sem 

patří jednorázové tematické 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 příměstské 

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

 

V roce 2012 převzal TVOR z.s. vedení Galerie Pod kamennou žábou, která se postupně stala 

střediskem kulturních akcí pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi. Je místem, 

kde je možné zúčastnit se různorodých kulturních akcí. Jsou zde pravidelně připravovány 

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

velikonoční i vánoční trhy. 

 

TVOR z.s. intenzivně spolupracuje s MŠ i ZŠ z Jihočeského kraje. Tvořivými 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 a řemeslné 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 v rámci svojí činnosti, ale 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.  

 

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 

 

15. 12. 2015 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo zhodnocení činnosti spolku 

v roce 2015 a plán činností na rok 2016. K 15. 12. 2015 měla organizace 96 členů, z toho 

80 osob byly děti a mládež do 18 let. 

 

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. 

 

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 je to například Lucie Kacrová, Martina Švambergová a Slávek Nechunaev. Lucie 

navíc dohlíží na správu internetových stránek a grafickou úpravu propagačních materiálů, 

Martina je zároveň i naší recepční a díky Slávkově manuální zručnosti se daří realizovat 

mnohé věci, které bylo nutné zajistit externě. 
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Bianka Machová spolupracuje na přípravě projektů, zpracovává projektové žádosti a jejich 

administraci a vypomáhá s různými administrativními a organizačními  náležitostmi.  

 

 

 
 

 

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

institucemi:  

 

 Statutární město České Budějovice 

 Jihočeský kraj 

 Lesy České republiky, s. p. 

 Jihočeská vědecká knihovna 

 Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích 

 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 

 Galerie Mariánská 

 Kultur Kontakt – Miroslav Mareš 

 a další
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TVOR z.s. v roce 2015  

 

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. 

 

I v roce 2015 jsme pokračovali ve vedení volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. 

Naše aktivity spočívaly ve vedení pravidelných volnočasových kroužků, v pořádání 

jednorázových dílen pro školy i veřejnost. S našimi studenty jsme strávili 3 dny v Plzni 

intenzivním poznáváním tvorby Jiřího Trnky a i samotným tvořením. V roce 2015 jsme 

připravili pro děti několik příměstských táborů. Dva v létě („Mysli na smysly“ a „Cirkus“) 

a jeden podzimní na téma „Star Wars“.  

 

Účastníci našich kroužků a akcí se seznamují pod vedením našich lektorů se základními 

i pokročilejšími výtvarnými i řemeslnými technikami.  Na činnosti TVOR z.s. se ke konci roku 

2015 podílelo 8 lektorů a dva lidi zajišťující činnost pro organizační stránku. 

 

Od ledna 2015 jsme pokračovali s vedením již otevřených volnočasových kroužků pro školní 

rok 2014/2015. Celkem se jednalo o 13 volnočasových kroužků pro různé věkové kategorie 

(od nejmenších, maminky s dětmi, mládež až po dospělé). Pravidelné kroužky jsme vedli 

v 1. pololetí roku 2015 v prostorech výtvarného ateliéru v ZŠ J. Š. Baara v Českých 

Budějovicích. O prázdninách proběhlo velké stěhování a nový školní rok 2015/2016 jsme 

zahájili v nových prostorech v Českých Budějovicích v ulici U Jeslí v Pětidomí (České 

Budějovice).  
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Abychom seznámili naše členy i další zájemce s novými prostory, lektory a nabídkou nových 

kroužků pořádali jsme začátkem září dvě propagační akce ateliéru.  

 

Na „Dnu s Tvorem“ na nádvoří Galerie Pod kamennou žábou se účastníci seznámili s lektory 

jednotlivých kroužků a vyzkoušeli si techniky, které se v rámci jednotlivých kroužků učí - práci 

se dřevem, výtvarné a textilní techniky, práci s hlínou, s dýhou a dokonce i sochání.  

 

V rámci Dne otevřených dveří jsme slavnostně zahájili naši činnost v ateliéru v ulici U Jeslí. 

Příjemně nás potěšilo, kolik lidí nás přišlo podpořit. Zároveň měli možnost se podívat 

na výukové místnosti, na materiální a technické vybavení ateliéru, seznámit se s lektory 

a rovnou se i zapsat do kroužků na školní rok 2015/2016.Pro realizaci kroužků i dílen máme 

teď k dispozici 2 výukové místnosti (+ sklad). Nový školní rok jsme přivítali s rozšířenou 

nabídkou pravidelných kroužků pro děti a mládež.  

 

 
 

Za úspěch považujeme, že se nám počet členů, navzdory stěhování, povedlo takřka zachovat.  

Z 22 nabízených celoročních kroužků jsme jich otevřeli 18 + 1 v MŠ Rudolfov. Mezi novinky 

patří textilní techniky (Knoflenky), práci se dřevem (Dřevotvor), výtvarně-dramatický 

(Divotvor) a sochařský kroužek (Sochařina). Již zavedené pravidelné kroužky TVOR jsou 

zaměřené na osvojení si různých výtvarných technik – malba, kresba, modelování, 

kombinované techniky apod., ale i základů vybraných řemesel. Oblasti, ze kterých čerpáme 

inspiraci, jsou různorodé. Účastníci našich aktivit si osvojují základní techniky, poznávají 

vlastnosti materiálů a to, co se naučí, aplikují při výtvarné a řemeslné tvorbě. V době, kdy 
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zájem o tradiční řemesla pomalu upadá, se nám daří předávat mladé generaci jejich základy. 

Rozvíjí si, musíme říct s nadšením, manuální zručnost, kterou jistě využijí ve svém dalším 

životě.  

 

Díky daru Lesů ČR jsme mohli koncem roku 2015 zakoupit pro naše členy 11 stolních 

otočných stojanů, které se začali hned využívat při sochání a při modelování z hlíny. 

 

Díla, našich umělců mohla i v roce 2015 veřejnost obdivovat na 2 výstavách organizovaných 

TVOR z.s.  (v červnu v DK Metropol a v prosinci výstava s vánoční tematikou 

v Galerii Pod kamennou žábou).  

 

Kromě volnočasových kroužků organizujeme i jednorázové aktivity pro dětskou veřejnost 

v různých místech Jihočeského kraje. Můžeme říci, že se naše aktivity těší stále větší oblibě. 

V roce 2015 jsme realizovali na 50 jednorázových tvořivých dílen pro děti, kterých 

se zúčastnilo cca 3500 dětí.  Výstav, soustředění a táborů se zúčastnilo v roce 2015 dalších 

cca 1500 osob z řad široké veřejnosti. 

 
Zúčastnili jsme se několika akcí a projektů organizovaných jinými subjekty. Za zmínku stojí: 

Krajská informační kampaň ve spolupráci s Jihočeským krajem – EKOKOM, Otevření Galerie 

Mariánská atd. Rozsáhlé aktivity jsme realizovali pod hlavičkou Galerie Pod kamennou žábou 

(vedená TVOR z.s.). 

 

V roce 2015 získal TVOR z.s. štědrou finanční podporu na provoz výtvarného ateliéru pro děti 

a mládež z rozpočtu města České Budějovice. Dotace nám umožňují zkvalitňovat a rozšiřovat 

naše služby.  
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 Výtvarné soustředění "Za Jiřím Trnkou do Plzně" (24. – 26. 4. 2015) 

Koncem dubna jsme podnikli s 12 malými výtvarníky cestu do Plzně. Cílem naší cesty byla 

návštěva dvou výstav z díla Jiřího Trnky – „Ateliér Jiřího Trnky“ a „Trnkova zahrada 2“, 

seznámení se s historií a památkami města Plzeň a nasbíraní inspirace pro další výtvarnou 

tvorbu.  

Výstava „Ateliér Jiřího Trnky“ byla obohacena doprovodným programem a doplněna 

o několik interaktivních prvků. Děti nejvíce zaujala animace s loutkou. Loutku rozpohybovaly, 

natočily a pak se mohly podívat na krátkou animaci, kterou vytvořily. Téma výstavy Jiřího 

Trnky krásně doplnila výstava loutek v Západočeském muzeu v Plzni, kterou jsme také 

navštívili. Děti po celý den sbírali inspiraci pro svoje výtvarné tvoření. Vše zajímavé 

si v průběhu dne zachytávaly do svých skicáků. Po večerech v pátek a v sobotu a v neděli 

ráno se věnovaly vlastní výtvarné tvorbě – výrobě loutky. Z časových důvodů jsme předem 

připravili drátěnou kostru loutky, takže děti postupně dotvářely hlavičku a tělo z tvrdnoucí 

hmoty. Za pomocí barev a látek vytvořily pak jedinečné loutky, které si jako památku z cesty 

odvezly domů.  

 

 
 

Plenér na Borové Ladě (19. - 21. 6. 2015) 

Malování dospělých v malebné a zároveň drsné šumavské krajině Borové Lady bylo tentokrát 

zaměřeno na perokresbu, akryl a akvarel. V pátek jsme absolvovali krátký teoretický vhled 

do technik malování v plenéru a prošli mnoho ukázek demonstrujících různé možnosti, 

jak se s danou problematikou vypořádat. V sobotu jsme již hledali témata k vlastnímu 
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malování a kreslení v okolí Chalupské Slatě. Hlavním nedělním tématem se pak stala křížová 

cesta a Kaple Svaté Anny v Borových Ladách. 

 

Příměstské tábory 

V období školních prázdnin jsme zorganizovali tři příměstské tábory. Dva letní se konaly 

v Lannově loděnici v Českých Budějovicích, která poskytla nám příjemné zázemí. Od 3. – 7. 8. 

se konal příměstský tábor „Cirkus“ pro děti 5 – 7 let, na který navázal tábor 

„Mysli na smysly“ (10. – 14. 8.) pro starší děti 7 – 14 let. Podzimní „Star Wars“ 

(26.  a 27. 10. 2015) proběhl v našem ateliéru v ulici U Jeslích. 

 

Cirkus 

Naši nejmladší členové zažili pět dní plných legrace doplněné o tvoření a hraní na cirkusové 

téma. Tak jako v cirkuse byl i náš program namíchaný z lákavých ingrediencí jako je smích, 

dobrodružství a překvapení. Nechyběl ani výlet za zvířátky do ZOO, návštěva klauna, hry 

v cirkusovém duchu a hlavně zábavné tvoření. Na konci tábora jsme pozvali i rodiče 

do našeho divokého cirkusového světa, ze kterého si každé dítě odneslo  kousek domů. 

 

 
 

Mysli na smysly 

Program tábora se odvíjel od cvičení a rozvíjení smyslů člověka. Účastníci pod vedením 
lektorů hráli hry, soutěžili a především se věnovali tvoření a dramatickým činnostem. 
Jednotlivé aktivity se v průběhu tábora prolínaly a vzájemně doplňovaly.  
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Celým táborem děti prováděl příběh z Knihy džunglí. V průběhu týdne získali účastníci 
mnohé zkušenosti jak v tvořivé a dramatické oblasti, tak i v oblasti mezilidských vztahů. 
Vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby některý ze smyslových orgánů nefungoval na takové 
úrovni, jak jsou zvyklé.  
 
Z tvořivých aktivit stojí za zmínku hledání a následné výtvarné ztvárnění svého vnitřního 
zvířete. Zvíře, se kterým vidí podobnost sebe sama. Objevily se mezi námi např. opice, kočky, 
ale i ryba (má ráda vodu), kluci nacházeli podobenství v šelmách jako tygr, jaguár, panter, 
lenochod (rád relaxuje) a dokonce i straka (ráda krade jídlo).  
 
Vyvrcholením tábora bylo divadelní představení pro rodiče adaptace příběhu z Knihy džunglí. 
Děti investovaly spoustu sil do výroby loutek i samotnému nácviku představení. Nebylo 
to nic jednoduché, protože loutky byly ovládány více dětmi najednou a bylo nutné 
zkoordinovat pohyby a vzájemně při představení spolupracovat. To, že byly děti na táboře 
aktivní i navzdory tropickým teplotám, předvedly rodičům přehlídkou svých výtvorů, které 
rodiče odměnily dlouhotrvajícím potleskem.  
 
 

 

 

Star Wars 

O podzimních prázdninách jsme se na dva dny přenesli do intergalaktického prostoru planety 

země. Stali se z nás hrdinové ovládající vesmírnou sílu a neminula nás ani bitva s Darth 

Vaderem. Na bitvu jsme se intenzivně připravovali. Vyrobili jsme si výzbroj i ochranný oděv 

(masky, pláště, meče, pistole) a vycvičili letku jedáju, sithu a rebelů.  
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Výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“ 

Ve spolupráci s Jihočeským krajem a autorizovanou společností EKO-KOM jsme začátkem září 

vyhlásili výtvarnou soutěž „Máme rádi zvířata“.  

Úkolem bylo vytvořit návrh eko-koutku pro ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou tak, 

aby to byl prostor, který bude zábavnou formou vyzívat k zamyšlení nad problematikou 

třídění a nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že koutek má být umístěn v prostorech 

ZOO Hluboká, se může téma propojit s tematikou zvířat. Zpracování mohlo být jak v 2D 

tak ve 3D formě, maximální rozměr je však 1m3.  

 

U zpracovaných návrhů se hodnotila míra využití odpadového materiálu na celkovém 

návrhu, soulad s tematikou třídění odpadů, vzdělávací a osvětový charakter eko-koutku, 

originalita a estetická stránka.  

 

Zaslaná soutěžní díla hodnotila 5-ti členná komise složená ze zástupců Jihočeského kraje, 

EKO-KOM a.s., ZOO Hluboká a TVOR z.s.  

 

Téma soutěže bylo pro děti ZŠ poměrně náročné, přesto se ho zhostily s pomocí svých 

pedagogů dobře. První místo získal návrh Eko-koutku, který vyrobili žáci ZŠ Oskara Nedbala 

z Českých Budějovic. Vítězný návrh bude inspirací k vytvoření reálného eko-koutku v ZOO 

Hluboká v roce 2016 pod záštitou Jihočeského kraje.  

 

Ze zaslaných děl byla připravena výstava, kterou bylo možné shlédnout od 23. 11. 2015 

do 3. 1. 2016 ve vstupních prostorech Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
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GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 

 

V roce 2015 jsme provozovali Galerii Pod kamennou žábou již čtvrtým rokem. Díky široké 

nabídce akcí, které zde pořádáme, ji veřejnost postupně vnímá jako středisko kulturních akcí 

pro veřejnost.  

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 2015  

 

 

29. 5. 2016 Zvukohraní – interaktivní výstava 

netradičních nástrojů, aneb zahrát 

se dá na všechno, co najdeme ve 

sklepě či na půdě 

Atelier Tvor 

15. 6. – 30. 9. 2015 České Budějovice v Žábě – 

interaktivní výstava pro děti i 

dospělé k příležitosti 750 let 

založení města České Budějovice 

Atelier Tvor 

 

21. 9. – 31. 10. 2015 Ochránci města Atelier Tvor a návštěvníci 

Galerijní noci 

2. 10. – 3. 11. 2015 Jihočeský výlov – výstava fotografií Josef Ptáček, Petr 

Velkoborský 

5. 11. – 26. 11. 2015  Paměť stromů, paměť měst Boris Čepek 

27. 11. – 20. 12. 2015 Vánoční výstava  výstava prací atelieru TVOR 

s vánoční tematikou 

 

V průběhu celého roku 2015 se konaly v galerii tematické programy k lidovým tradicím:  

 Vynášení Morany výtvarná dílna k tématu, po které následoval průvod;  

 Tradiční české Velikonoce v Žábě - výtvarné dílny, řemeslné trhy, zpívání, divadelní 

představení – ve spolupráci s Velikonočním hrkáním Víti Marčíka 

 Vánoce v Žábě - výtvarné dílny, řemeslné trhy, zpívání, divadelní představení 

 

Ozvěny Anifilmu 2015 

 večerní promítání animovaných filmů na dvorku galerie 

 

České Budějovice v Žábě 

Velkou novinkou, kterou se nám v roce 2015 povedlo zrealizovat k 750. výročí založení města 

České Budějovice, byla interaktivní výstava České Budějovice v Žábě. 
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Od dubna do půlky června jsme se věnovali přípravě výstavy. Bylo nutné výtvarně, obsahově 
a metodicky navrhnout a připravit jednotlivé exponáty.  
 

 
Výstava byla přístupná veřejnosti od 15. 6. – 30. 9. 2015 v prostorách Galerie Pod kamennou 
žábou. Zahájena byla slavnostní vernisáží dne 15. 6. 2015. O kulturní program se postaral 
herec Vyacheslav Nechunaev.  
 
Výstavné exponáty – interaktivní stanoviště byly rozmístněny ve všech prostorách galerie.  
 
Hned na nádvoří si mohli návštěvníci zahrát obří domino, kde jednotlivá políčka zobrazovaly 
zajímavosti ČB.  
 
V 1. patře galerie byly umístněny 3 hrací stolečky. U každého z nich bylo možné se seznámit 
s ČB z jiného pohledu a jiným způsobem. Například bylo možné si zahrát hru „Najdi zloděje“. 
Ve hře byly použity obrázky budov dřívějších hostinců v ČB. Další hru jsme pojmenovali 
„Magické náměstí“, jedná se o náměstí Přemysla Otakara II. s ukrytými symboly. 
U posledního stolku byla připravena hra „Chodí městem ponocný“. Paměťová karetní hra 
s typickými kresbami charakterizující město.  
 
V podkroví byl připraven velký hrací plán k deskové hře „Útěk z hořícího města“. Poslední 
stanoviště tvořila „Zeď slávy“ a „Zeď hanby“, která byla určena návštěvníkům k zachycení 
nejzajímavějších míst výtvarnou formou. 
 Výstava se dočkala velkého ohlasu. Můžeme říct, že to byla jedna z nejúspěšnějších výstav,  
 které jsme v Žábě realizovali. Počet návštěvníků čítá cca 1000 osob.  
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RECYKLART 2015 

 

Recyklart je celoročním projektem TVOR z.s., který realizujeme od počátku vzniku naší 

organizace. 

 

Naším cílem bylo 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 propagaci myšlenky využívání ekologicky 
zdravotně nezávadného odpadového materiálu (jinak určeného k likvidaci) ve výtvarném 
umění.  
 
První část projektu byla věnována propojení podnikatelské a neziskové sféry. 
Odpadový materiál z domácností i z podnikatelské sféry našel v rámci našeho projektu další 
využití ve školách a dalších organizacích. 
 
Do projektu byly zapojeny v tomto roce výrobní z Českých Budějovic: Head Sports, Robert 
Bosch a dále pokračovala velmi dobrá spolupráce s firmou Galileo Production s.r.o. V těchto 
firmách jsme získávali velké množství různorodého tvůrčího materiálu. 
 
Získané materiály jsme celý rok zprostředkovávali spolupracujícím organizacím 
(MŠ, ZŠ a dalším organizacím), ale i sami využívali při realizaci workshopů pro organizované 
skupiny i pro širokou veřejnost.  
 
V roce 2015 se do projektu zapojilo 25 škol a neziskových organizací, které zbytkový materiál 
odebíraly. 
 
Připravili jsme tvořivé dílny pro veřejnost v Galerii Pod kamennou žábou pod názvem 
„Ochránci města“. Účastníci vytvářeli z odpadového materiálu „Ochránce města“ dle svých 
představ.  Na výtvarné dílny pro veřejnost navázala exteriérová výstava na nádvoří Galerie 
Pod kamennou žábou.  
 
Další aktivitou byly 2 výtvarné workshopy pro pedagogické pracovníky, zaměřené na využití 
zbytkových a odpadových materiálů ve výtvarné výchově. Školení se zúčastnilo celkem 
41 osob. Každý účastník obdržel metodické listy. 
 
Velký zájem o naše aktivity z řad široké veřejnosti, pedagogů i škol dokládají, že naše činnost 
je pro ně prospěšná a dodává nám sílu pokračovat v projektu i v dalších letech. 
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DALŠÍ AKTIVITY 

 

Den Země - MŠ Dlouhá odloučené pracoviště Fr. Ondříčka 23. 4. 2015 

-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 

 

Výtvarné dílny pro veřejnost - spolupráce se Statutárním městem České Budějovice, AJG, 

Kultur kontaktem, Galerií Mariánská, Sladovnou Písek… 

Z akcí: 

 „Věže, věžičky“ akce k mezinárodnímu dni památek  

 Galerijní noc 

 Slavnosti města v Jindřichově Hradci  

 „Muzeum Sýpka“ Horní Stropnice  

 „Slavnostní otevření Galerie Mariánská“ České Budějovice 

 

 

 

Výtvarné dílny pro skupiny - spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovými organizacemi 

- celoroční vedení tematických dílen určených menším skupinám do 30 dětí 

Z akcí: 

 divadlo + výtvarná dílna DIVOTVOR – Pověst o kamenné žábě, Samson a jeho kašna  
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 Divadelní žabka  

 výtvarné dílny k výstavě České Budějovice v Žábě 15. 6. - 30. 9. 2015 

 divadlo + výtvarné dílny DIVOTVOR – Hora světla 

 výtvarné dílny HLÍNOTVOR – práce s keramikou 

 

 

 

 

 

Spolupráce na projektu Jihočeského kraje s EKOKOMem – Krajská informační kampaň 2015 

- osvěta v oblasti nakládání s odpady 

 10 výtvarných dílen pro děti MŠ - využívání nezávadného odpadového materiálu 

z výrobních firem ve výtvarném umění 

 Výtvarná soutěž „Máme rádi zvířata“ – Návrh eko-koutku pro ZOO Ohrada v Hluboké 

nad Vltavou 

 Seminář pro pedagogické pracovníky - využívání nezávadného odpadového materiálu 

z výrobních firem ve výtvarném umění s přenesením získaných poznatků do praxe 

 Výstava s vernisáží – výherců soutěže „Máme rádi zvířata“ 
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Semináře pro pedagogické pracovníky - spolupráce s Jihočeským krajem Odbor životního 

prostředí  

-využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění 

s přenesením získaných poznatků do praxe 

 

Semináře pro pedagogické pracovníky - spolupráce s Centrem rozvojových aktivit UZS ČR 

na projektu Technika má zelenou  

 „Práce s recyklovanými materiály“  

 „Práce s voskem, výtvarné techniky“  

 „Práce se dřevem“  

 „Práce s pedigem“  

 „Práce s ruční výrobou výšivek“  
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Finanční a ekonomické údaje  

 

Přehled příjmů a výdajů TVOR z.s. v Kč  - 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 

 

Tržby z prodeje služeb 500 027 Spotřeba materiálu a energie 242 645 

Ostatní provozní výnosy          279 Služby 322 722 

Ostatní finanční výnosy      1 062 Mzdové náklady 400 370 

Přijaté dary     13 000 Ostatní provozní náklady      1 210 

Dotace 334 570 Finanční náklady      6 060 

Výnosy celkem         848 938 Náklady celkem 973 007 

 

 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

 

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

podporuje. V roce 2015 jsme uspěli šesti projekty na Odboru kultury a cestovního ruchu 

a Odboru školství a tělovýchovy.  

 

V roce 2015 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 

Zde byly podpořeny dvě naše žádosti v programech „Podpora kultury“ a „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 

13 000 Kč, za který jsme pořídili 11 ks stolních sochařských stojanů a hlínu, na tvorbu 

keramických výrobků.  

 

Podpořené projekty 

 

TRADIČNÍ ČESKÉ VELIKONOCE V ŽÁBĚ 2015  

Kulturní program v Galerii Pod kamennou žábou 

Poskytnutá dotace města ČB: 20 000,- 

 

ŽÁBA VÁNOČNÍ 2015 

Kulturní program v Galerii Pod kamennou žábou  
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Poskytnutá dotace města ČB: 20 000,- 

 

ROK S TVOREM 2015 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného atelieru TVOR 

Poskytnutá dotace města ČB: 70 000,-  

 

MYSLI NA SMYSLY 

Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v Českých Budějovicích 

Poskytnutá dotace města ČB: 27 400,- 

 

RECYKLART 2015 

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 výtvarné 

dílny pro veřejnost „Ochránci města“ a navazující výstavy 

Poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 50 000,- 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE V ŽÁBĚ 

Interaktivní výstava pro děti i dospělé k příležitosti 750 let založení města České Budějovice 

Poskytnutá dotace města ČB: 90 000,- 

 

ZA JIŘÍM TRNKOU DO PLZNĚ 

Výtvarné soustředění pro děti - návštěva dvou výstav z díla Jiřího Trnky – „Atelier Jiřího 

Trnky“ a „Trnkova zahrada 2“, seznámení účastníků s historií a památkami města Plzeň 

a nasbíraní inspirace pro další výtvarnou tvorbu 

Poskytnutá dotace města ČB: 13 170,- 

 

VÍM, KUDY CHODÍM 

Vytvoření divadelního představení a navazující výtvarné dílny; realizace 2 divadelních 

představení s navazující výtvarnou dílnou 

Poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 20 000,- 
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Plán činností na rok 2016 

 

 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 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 „Na dvoře Karla IV“ – seznámení se s nejvýznamnějším panovníkem 

vrcholného středověku Karlem IV. a obdobím jeho vlády na českém trůnu 

prostřednictvím interaktivní výstavy s doprovodným programem, která se bude konat 

v Galerii Pod Kamennou žábou.  

 Projekt „Recyklart 2016 - využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních 

firem ve výtvarném umění - výtvarné dílny, semináře, publikace, celodenní dílna 

pro veřejnost a výstava 

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

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

zpívání 

 Projekt „Jihočeští páni“ – rozšíření kulturní nabídky v malých městech a obcích 

o divadelní představení s navazující výtvarnou dílnou 

 Projekt „Zase pracujeme naplno“ – zajištění péče o děti navštěvující I. stupeň ZŠ 

v pracovních dnech mimo školní vyučování 
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