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Úvodní slovo 

 

Rok 2016 začal jako každý jiný rok. Začátek byl věnován intenzivní přípravě nových projektů, 

z nichž většina byla i finančně podpořena. Mezi nejvýznamnější výstupy z našich projektů, 

které jsme v roce 2016 realizovali, patří interaktivní výstava Královské hry a dětský klub 

KLUBKO. 

 

Interaktivní výstavu „Královské hry“ jsme vytvořili za pomoci našich lektorů a v květnu 

ji zpřístupnili veřejnosti. Výstava se věnovala tématu vlády Karla IV. v českých zemích. Tento 

projekt byl realizován za štědré podpory Statutárního města ČB, Jihočeského kraje a Nadace 

ČEZ. Díky velkému pozitivnímu ohlasu, kterého se nám dostalo, že tyto prostředky byly 

využity pro dobrou věc a výstava zásadním způsobem obohatila kulturní dění v krajském 

městě Jihočeského kraje. 

 

Další pro nás průlomovou událostí bylo získání finanční podpory na projekt „Zase pracujeme 

naplno“ z OP Zaměstnanost financovaného z ESF. Cílem tohoto projektu bylo otevření 

a provoz dětského klubu KLUBKO, v němž je zajišťována péče o děti I. stupně ZŠ v pracovních 

dnech mimoškolní vyučování. Kromě péče o děti zajišťujeme i vyzvedávání dětí ze školy 

a doprovod na volnočasové kroužky. Zájem rodičů o aktivity projektu ukazují, že jeho 

realizace je potřebná a umožňuje jim lépe sladit osobní a pracovní život. 

 

Kromě těchto novinek jsme nadále provozovali Galerii Pod kamennou žábou, realizovali 

několik projektů, organizovali akce pro naše členy i  širokou veřejnost již tradičně vedli 

volnočasové kroužky pro děti, mládež i dospělé v prostorech výtvarného ateliéru TVOR. 

 

Zde jsme se zmínili jenom o tom nejdůležitějším, na dalších stránkách se však určitě dočtete 

o všech našich aktivitách, které jsme pro Vás v roce 2016 připravili. 

 

Rádi bychom poděkovali touto cestou firmě Galileo Production, Robert Bosch, Head Sports, 

Keytec, Tiskárně Vyšehrad, které nám bezplatně poskytují zdravotně nezávadný zbytkový 

materiál pro naši práci.  

 

Poděkování patří i Statutárnímu městu České Budějovice, Jihočeskému kraji, MŠMT, ESF, 

Nadaci ČEZ a státnímu podniku Lesy ČR za štědrou finanční podporu. 

 

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

jejichž radost, nadšení a vděk nám dodávají síly 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 TVOR z.s. se každým rokem rozšiřuje. V současné době jsou již ve stálé 

nabídce výtvarné a tvořivé kroužky a kroužky zaměřené na řemeslné činnosti. Dále sem patří 

jednorázové tematické dílny 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 

lektory 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. 

 

V roce 2016 otevřel TVOR z.s. dětský klub KLUBKO, v němž zajišťuje péči o děti I. stupně ZŠ 

v pracovních dnech mimoškolní vyučování a pomáhá tak rodičům při slaďování soukromého 

a pracovního života. 

 

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 

 

Dne 31. 5. 2016 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 

výsledků TVOR z.s. za rok 2015, realizace podpořených projektů v roce 2016 a především 

rozšíření hlavní činnosti spolku o provoz dětského klubu pro děti do 18 let a doprovod dětí 

na kroužek a do dětského klubu. V souvislosti s tím, byla schválena i změna stanov 

organizace. 

 

K 31. 12. 2016 měla organizace TVOR z. s. 144 členů z toho 102 členů 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 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.  
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Z lektorů je to například Lucie Kacrová a Slávek Nechunaev. Lucie navíc dohlíží na správu 

internetových stránek a grafickou úpravu propagačních materiálů a díky Slávkově manuální 

zručnosti se daří realizovat mnohé věci, které bylo nutné dříve zajišťovat externě.  

 

Martina Švambergová zastává od srpna 2016 místo pečovatelky v dětském klubu KLUBKO, 

kterého činnost obohacuje různými tvůrčími nápady a svou péčí poskytuje dětem 

v odpoledních hodinách zázemí příjemné trávení volného času. 

 

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

administraci a vypomáhá s různými administrativními a organizačními  náležitostmi.  
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Na kulturních, osvětových i vzdělávacích projektech TVOR z.s spolupracovalo v roce 2016 

s následujícími institucemi:  

 

 Statutární město České Budějovice 

 Jihočeský kraj 

 MŠMT 

 MPSV (OP Zaměstnanost) 

 Lesy České republiky, s. p. 

 Nadace ČEZ 

 Jihočeské muzeum v Českých 

Budějovicích 

 EKOKOM a.s. 

 MŠ, ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji 

 Centrum Bazalka o.p.s. 

 Galerie Mariánská 

 Kultur Kontakt – Miroslav Mareš 

 a další

 

 

TVOR z.s. v roce 2016  

 

VÝTVARNÝ ATELIER 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 2016 pokračoval ve vedení volnočasových aktivit pro děti a mládež, které především 

v druhé polovině roku obohatil o několik novinek. Tradičně již byly vedeny pravidelné 

volnočasové kroužky, pořádány jednorázové dílny pro školy i veřejnost a 2 plenéry 

na Šumavě. V roce 2016 byly pro děti pořádány 4 příměstské tábory. Z toho pouze letní tábor 

„Bajky nebajky“ byl realizován v rámci činnosti výtvarného ateliéru TVOR.  

V roce 2016 jsme vedli 23 pravidelných kurzů pro různé věkové kategorie (od nejmenších, 

maminky s dětmi, mládež a dospělé, příprava na talentové zkoušky). Z toho bylo ve školním 

roce 2016/2017 20 kurzů určeno dětem a mládeži do 18 let.  

Pravidelné kroužky 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. Nový školní rok 2016/2017 jsme přivítali se 3 novinkami (Kouzlotvorky, Hlínotvor, 

Vědotvor s Čáryfukem).  
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Pravidelné kroužky probíhaly v prostorech Výtvarného ateliéru TVOR v ulici U Jeslí 619 v ČB. 

Navíc byly vedeny pravidelné kroužky v prostorech ZŠ a MŠ Vl. Rady a MŠ Rudolfov. 

I v uplynulém roce jsme se snažili doplnit technickou a materiální základnu pro naše členy. 

Díky daru Lesů ČR jsme mohli v roce 2016 zakoupit pec na vypalování výrobků z hlíny. 

 

Díla, našich umělců mohla i v roce 2016 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 2016 jsme realizovali na 70 jednorázových tvořivých dílen pro děti. Celkový počet 

dětských účastníků odhadujeme na 5000.  Výstav, soustředění a táborů se zúčastnilo v roce 

2016 dalších cca 1800 dětí. 

 

Výtvarný atelier se zúčastnil několika akcí a projektů organizovaných jinými subjekty. 

Za zmínku stojí: Den země v MŠ Františka Ondříčka; Krajská informační kampaň ve spolupráci 

s Jihočeským krajem a EKOKOM a.s.; výtvarné dílny ve spolupráci se statutárním městem 

České Budějovice, Kultur kontaktem, Galerií Mariánská, Jihočeským muzeem, obci Chlumec, 

obci Lipno nad Vltavou, Hornickým muzeem na Rudolfově atd. Rozsáhlé aktivity jsme 

realizovali pod hlavičkou Galerie Pod kamennou žábou (vedená TVOR z.s.). 
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V roce 2016 získal TVOR z.s. štědrou finanční podporu na provoz výtvarného ateliéru pro děti 

a mládež z rozpočtů města České Budějovice, MŠMT a Jihočeského kraje. Dotace nám 

umožňují zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.  

 

Plenér na Šumavě (6. - 8. 5. 2016 a 2. - 4. 9. 2016) 

Plenérová tvorba dospělých má již v našem ateliéru tradici. Protože Šumava je coby objekt 

k poznávání téměř nevyčerpatelná, znovu jsme v tomto roce náš cíl posunuli na mapě trochu 

jinam a vyjeli malovat do okolí Horské Kvildy. Hlavním tématem k malování byl tedy 

přirozeně v tomto roce šumavský les se všemi svými zákoutími, bolavými i v rozpuku. Počasí 

nás v tomto roce nešetřilo a Šumava nám dala zakusit své vrtochy. Rychlé změny teplot, 

světla a náhlé průtrže byly pro účastníky inspirací k rychlejšímu skicování a jednoduššímu 

pojetí zvoleného tématu, což se stalo vítanou změnou ve výtvarném přístupu všech 

zúčastněných.  
 

 

Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – Bajky nebajky  (25. – 29. 7. 2016) 

Pro naše nejmladší členy jsme v období letních prázdnin připravili 5 denní příměstský tábor.  

Prostřednictvím hravých a veselých příběhů britského autora Josepha Rudyarda Kiplinga 

jsme se přenesli do světa zvířat. Ty nám zároveň sloužily i jako inspirace pro vlastní výtvarné 

tvoření. V programu nechyběly ani pohybové a poznávací hry a prostor na odpočinek 

při poslechu bajek v podání Jiřího Lábuse. 
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Uprostřed týdne jsme 

podnikli ve vlastnoručně 

vyrobeném kostýmu zvířete 

výlet do ZOO ve Dvorci 

u Borovan. Zde měly děti 

možnost porovnat skutečná 

zvířata s tím, 

jak si je představují ve svojí 

fantazii. V ZOO malí 

výtvarníci zachycovali jejich 

skutečnou podobu. Z těchto 

kreseb, pak v ateliéru 

společnými silami vyrobili 

velkou mapu zvířat.  

 

Vyvrcholením tábora byla 

skupinová tvorba 

komiksového příběhu.  

 

Kromě krásného kostýmu 

oblíbeného zvířete si děti 

jako vzpomínku odnesly 

domů i malé 3D vlastno-

ručně vyrobené zvířátko. 

 

 

 

Výtvarná soutěž „Co se u nás povídalo“ 

Ve spolupráci s Jihočeským krajem a autorizovanou společností EKOKOM a,s, jsme v rámci 

Krajské informační kampaně vyhlásili začátkem září výtvarnou soutěž „Co se u nás povídalo“.  

Hlavním tématem kampaně byla opět otázka třídění odpadů. Všechny naše aktivity 

směřovaly k zamyšlení se nad vznikem odpadů, nakládání s nimi a následně nad šetrným 

zacházením s přírodními zdroji a ochranou životního prostředí.  

 V roce 2016 jsme hlavní téma kampaně tematicky propojili s místem, ve kterém žijeme. 

Při přípravě soutěžních děl věnovali soutěžící pozornost různým zajímavostem, které 

se vážou k místu, ve kterém žijí.  Sdílely se pověsti, pověry i příběhy z Jihočeského kraje. 

I název letošního projektu „Co se u nás povídalo“ se nesl v tomto duchu.  
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Do soutěže se zapojilo devět škol a jedna nezisková organizace z Jihočeského kraje. Soutěžící 

vytvářeli 3D modely i reliéfy z recyklovatelných odpadových materiálů. Tyto různorodé 

příběhy probouzely fantazii „umělců“, co se projevilo i na samotných výtvorech.  

Čtyř členná soutěžní komise vybrala 3 nejzdařilejší díla. Pro nejlepší byly připraveny 

hodnotné ceny, nicméně malá pozornost byla díky štědrosti společnosti EKOKOM 

a Jihočeského kraje připravena pro všechny účastníky. 

Ze soutěžních děl byla sestavena výstava pro veřejnost. Výstava „Co se u nás povídalo“ byla 

zpřístupněna veřejnosti od 9. 1. do 30. 1. 2017 v prostorech Krajského úřadu Jihočeského 

kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.  

 

 

 

RECYKLART 2016 

V roce 2016 jsme úspěšně navázali na předchozí ročníky celoročního projektu Recyklartu, 

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 výtvarných 
a tvořivých činnostech.   
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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 neziskových organizacích. 
 
Do projektu byly zapojeny v tomto roce výrobní firmy Head Sports, Keytec, Robert Bosch, 
Tiskárna Vyšehrad a dále pokračovala velmi dobrá spolupráce s firmou Galileo 
Production s.r.o. V těchto firmách jsme získali 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 2016 se do projektu zapojilo 25 škol a neziskových organizací, 
které v průběhu roku materiál odebíraly. 
 
Pro pedagogické pracovníky a další naše příznivce jsme vytvořili publikaci s metodickými 
návody pro opětovné využívání odpadových a zbytkových materiálů ve výtvarné tvorbě 
i v běžném životě. Publikace je v současné době zdarma ke stažení na našich internetových 
stránkách. Pedagogičtí pracovníci se mohli navíc zúčastnit jednoho ze dvou workshopů, 
na kterém byla publikace představena. Navíc se účastníci seznámili se způsobem práce 
s některými netradičními odpadovými a zbytkovými materiály a společně si prakticky 
vyzkoušeli výrobu některých námětů z publikace.  
 

 
 
 Dne 2. 9. 2016 se v DK Metropol konal celodenní workshop, na kterém se ztvárňoval 
z recyklovaných materiálů život v korunách stromů. Workshopu se zúčastnilo 500 lidí z řad 
školních kolektivů i široké veřejnosti. Na workshop navázala výstava „V korunách stromů“ 
v DK Metropol. Návštěvníci mohli obdivovat díla, která vznikla na workshopu, v období 
od 3. 9. – 20. 9. 2016.  
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DĚTSKÝ KLUB KLUBKO 

V červenci 2016 jsme začali s realizací dvouletého projektu „Zase pracujeme naplno“. Cílem 

projektu je zajištění péče o žáky 1. stupně ZŠ v pracovních dnech mimo školní vyučování tak, 

aby mohly rodiče lépe sladit pracovní a rodinný život a zlepšit svoje postavení na trhu práce. 

Ve dnech školního vyučování zajišťujeme péči o děti v dětském klubu KLUBKO, který 

je otevřen od 13 do 19 hod. Někteří z našich členů využívají také bezplatnou službu 

vyzvedávání dětí ze školy doprovod na volnočasové kroužky. V klubu se starají o děti 

2 pečovatelky, které pro ně připravují zajímavý program. Nechybí však prostor pro volnou 

zábavu a relaxaci. 

O prázdninách je péče zajištěna po celý den formou příměstských táborů. V roce 2016 

se konaly 3 příměstské tábory. Všechny byly určeny dětem navštěvujícím 1. stupeň ZŠ. 

Aktivity projektu jsou realizovány v prostorech nově zřízeného dětského klubu KLUBKO v ulici 

Vodní 8a v Českých Budějovicích. 

Vybavení i provoz dětského klubu KLUBKO jsou financovány z OP Zaměstnanost.  

Letní příměstský tábor – Vikingové – 1. -5. 8. 2016 

Jak už napovídá název tábora veškeré dění se neslo ve vikingském duchu. Na začátku se děti 

rozdělily do skupin, pro které si vymysleli vlastní název - HAVRANI, DRAGONI, OBJEVITELÉ, 

VALKÝRY. Nezbytnou charakteristikou byl i vlastní bojový pokřik, který měl podobu krátkých 

rýmovaček. 
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První den si vyrobily děti lodní deník, do kterého si zapisovaly a zakreslovaly postřehy a úkoly 

během celého tábora. V průběhu tábora vyráběla každá skupina vlastní loď.  

Středa byla věnována velké vikingské výpravě do lesů v okolí Třísova a Holubova, na které 

týmy plnily společnými silami různorodé úkoly. Tato část byla připravena ve spolupráci 

s hercem Vyacheslavem Nechunaevem, který výpravu zahájil a provázel jednotlivými úkoly 

krátkými scénkami. 

Zakončení tábora proběhlo za účasti rodičů v divadelním duchu. Mladí herci nacvičili 

pod vedením herce V. Nechunaeva divadelní představení „Vikingové do boje“. Jejich herecké 

výkony se setkaly s obrovským potleskem. 

Podzimní příměstský tábor – Tamtamy času – 26. – 27. 10. 2016 

První den jsme s dětmi navštívili komentovanou výstavu „Tamtamy času v Jihočeském 

muzeu. Na výstavě si děti zaznamenávaly do zápisníků, co je zaujalo. Tyto záznamy a skici 

se pak staly inspirací pro výrobu oblečení, šperků, talismanů, nástrojů z dávných i dnešních 

dob. Program tábora byl proložen povídáním o dobách dávno minulých. Diskutovalo 

se o tom, jak se žilo kdysi a jak se žije dnes. Porovnávali se různé oblasti života.                       
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Podzimní příměstský tábor – Kreslíme jako 

malíř Pinkas – 18. 11. 2016 

Abychom vyšli vstříc rodičům, kterých děti 

dostaly ve škole ředitelské volno, rozhodli 

jsme se dne 18. 11. 2016 realizovat 

další příměstský tábor.  

Dopoledne jsme navštívili výstavu Hippolyta 

Soběslava Pinkase v AJG Wortnerově domě, 

na které jsme sbírali inspiraci k vlastní 

tvorbě, které jsme se následně i věnovali.  

Odpoledne jsme navštívili ateliér jihočeské 

malířky Evy Prokopcové. Společně s ní jsme 

si popovídali o její tvorbě, prohlédli ateliér 

a ti odvážnější s ní i zkonzultovali vlastní 

práce.    

 

 

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 

V roce 2016 jsme provozovali Galerii Pod kamennou žábou již pátým rokem. Aktivity a akce 

v Galerii Pod kamennou žábou jsou vyhledávány zejména dětskými návštěvníky - rodinami 

s dětmi a dětskými kolektivy. Zásluhu na tom má hravé pojetí akcí v galerii. 

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

divadelní představení, trhy, besedy, zpívání apod. 

Výstavy v roce 2016 

 

 

 

 

18. 3. – 1. 4. 2016 První a poslední – výstava obrazů 

k velikonoční tematice 

výstava prací dospělých 

atelieru TVOR Atelier Tvor 

14. 5. – 30. 9. 2016 Královské hry  – interaktivní výstava 

pro děti i dospělé k příležitosti 700 

let narození Karla IV. 

Atelier Tvor 

 

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

s vánoční tematikou 
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V průběhu celého roku 2016 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 

 Žába vánoční - výtvarné dílny, řemeslné 

trhy, zpívání, divadelní představení 

 

Královské hry 

 

V roce 2016 se v celé republice konaly oslavy 

k 700tému výročí narození nejvýznamnějšího 

panovníka vrcholného středověku Karla IV. 

My jsme se tímto projektem k oslavám připojili 

a návštěvníky hravou formou seznámili 

s osobností Karla IV. a obdobím jeho vlády. 

 

Nejdříve jsme se věnovali přípravě výstavy. Bylo nutné výtvarně, obsahově a metodicky 

navrhnout a připravit jednotlivé exponáty a následně je v prostorách Galerie Pod kamennou 

žábou nainstalovat. Některé exponáty byly zpracovány formou společenských her. Výstava byla 

určena všem bez rozdílu věku, především však rodinám s dětmi a organizovaným dětským 

skupinám.  
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V den 700tého výročí narození Karla IV., 14. 5. 2016 se v prostorách galerie konalo slavnostní 

zahájení výstavy s doprovodným programem v podobě divadelního představení a  

celodenní tvořivé dílny. Na dílně si účastníci vyrobili královskou korunu, kterou si hrdě 

odnášeli na hlavě domů. Výstava byla přístupná veřejnosti od 14. 5. – 30. 9. 2016.  

 

Nádvoří galerie bylo upraveno na dějiště „Rytířských klání“ a na „Střelnici“. Návštěvníci 

se mohli zúčastnit soubojů s imitacemi středověkých zbraní a vyzkoušet si střílení 

z katapultu.  

 

V 1. patře galerie byly 3 stanoviště: Královské tangramy (skládání dřevěných obrazců), Jezdec 

proti králi (šachy s upravenými pravidly) a Královská husí hra. 

 

V 2. patře galerie byly další 3 stanoviště. Velká hra Stavitel aneb hra o kameny (společenská 

trojrozměrná hra doplněná o stavění historických budov z období Karla IV.), Křížový výslech 

(10 otázek k tématu výstavy) a Věž. 

 

Výstava se dočkala velkého ohlasu. Počet návštěvníků čítá cca 1500 osob.  

 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Den s Tvorem 29. 1. 2016; 24. 3. 2016 

-jednorázové 3 hodinové dílny věnující se různým tvůrčím technikám 

Den proti rasismu 21. 4. 2016 

-tematická výtvarná dílna k tématu rasové snášenlivosti 
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Den Země „Naše planeta, náš domov“- MŠ Dlouhá odloučené pracoviště Fr. Ondříčka 28. 4. 

2016 

-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,  Kultur kontaktem, Galerií Mariánská, Jihočeským muzeem… 

Z akcí: 

 „Mezinárodní den památek“ 16. 4. 2016 

 „Slavnosti města Jindřichův Hradec“ 4. 6. 2016 

 „Hornické slavnosti na Rudolfově“ 4. 6. 2016 

 „Stezka v korunách stromů“ 11. 6. 2016 

 „Muzeum Sýpka“ Horní Stropnice 30. 7. 2016 

 „Tvrz Žumberk“ 6. 8. 2016 

  „Letní setkání v Chlumci“ 13. 8. 2016 

 „Krajinské korzo“ 26. – 27. 8. 2016 

 „Evropské kulturní dědictví“ 10. 9. 2016 

 „Výroba mýdla“ – workshop – 19. 11. 2016 a 3. 12. 2016 

 Vánoční výtvarná dílna – Hornické muzeum – 6. 12. 2016 
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Výtvarné dílny pro skupiny - spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovými organizacemi 

- celoroční vedení tematických dílen určených menším skupinám do 30 dětí 

Z akcí: 

 Divadelní žabka 25. - 29. 4. 2016 

  Výtvarné dílny k výstavě „Královské hry“ 14. 5.  - 30. 9. 2016 

  „Kuličkyjáda“ 29. 5. 2016 

 „Kolovětrání“ 11. 9. 2016 

 Výtvarná dílna – Písek – 17. 9. 2016 

 „Drakyjáda“ 23. 10. 2016 

 Výtvarná dílna k divadelnímu představení „Trampské povídačky“ – zámek Kratochvíle, 

hrad Nové Hrady – 26. a 27. 10. 2016 

 Výtvarné dílny Arpida – 20. 12. 2016 

 a další (výtvarné dílny TVOR, Dřevotvor, Knoflenky, Marquetry) 

Počet realizovaných jednorázových dílen za rok 2016 dosáhl cca 70 dílen. 
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Spolupráce na projektu Jihočeského kraje se společností EKOKOM a.s. – 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 „Co se u nás povídalo“  

 Navazující výstava s vernisáží – díla ze soutěže „Co se u nás povídalo“ 

 

 

Finanční a ekonomické údaje  

Přehled příjmů a výdajů TVOR z.s. v Kč  - 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

Provozní dotace 1 160 Spotřebované nákupy a nakupované 

služby 

     833 

Přijaté příspěvky        0 Změna stavu zásob vlastní činnosti          0 

Tržby za vlastní výkony a za zboží    616 Osobní náklady   823 

Ostatní výnosy        5 Daně a poplatky        0 

Tržby z prodeje majetku       0 Ostatní náklady        0 

  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 

rezerv a opravných položek 

       0 

  Poskytnuté příspěvky        0 

  Daň z příjmu        0 

Výnosy celkem     1 781 Náklady celkem  1 664 

Výsledek hospodaření před zdaněním        117 Výsledek hospodaření po zdanění    117 



21 
 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

 

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

podporuje. V roce 2016 jsme uspěli pěti projekty na Odboru kultury a cestovního ruchu 

a Odboru školství a tělovýchovy.  

V roce 2016 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 

Zde byly podpořeny čtyři naše žádosti v programech „Podpora kultury“, „Podpora práce 

s dětmi a mládeží“ a „Rozvoj venkova – oblast environmentální vzdělávání“. S Jihočeským 

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

Státní podnik Lesy ČR nám dal finanční dar ve výši 15 000 Kč, který jsme použili 

na spolufinancování pece na vypalování keramiky a Nadace ČEZ ve výši 50 000 Kč, 

jejíž dar byl použit na spolufinancování výstavy Královské hry. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy štědře přispělo na volnočasové aktivity pro děti 

a mládež.  

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je plně financováno vybavení a provoz 

dětského klubu KLUBKO včetně doplňkových aktivit. 

Všem našim dárcům a donátorům děkujeme za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta. 
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Podpořené projekty 

 

TRADIČNÍ ČESKÉ VELIKONOCE V ŽÁBĚ 2016  

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

 

ŽÁBA VÁNOČNÍ 2016 

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

 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného atelieru TVOR; poskytnuté 

dotace: Statutární město ČB - 96 000 Kč, Jihočeský kraj – 20 000 Kč, MŠMT – 200 000 Kč 

 

BAJKY NEBAJKY 

Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 

města ČB: 15 000,- 

 

RECYKLART 2016 

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 „V korunách stromů“ a navazující výstavy; poskytnutá dotace 

z Jihočeského kraje: 74 400,- 

 

KRÁLOVSKÉ HRY 

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

poskytnuté dotace: Statutární město ČB - 55 000 Kč, Jihočeský kraj – 20 000 Kč, Nadace ČEZ – 

50 000 Kč 

 

JIHOČEŠTÍ PÁNI 

Vytvoření výtvarné dílny, která navazuje na divadelní představení vycházející z historie jižních 

Čech „Trampské povídačky“. Realizace 2 výtvarných dílen; poskytnutá dotace z Jihočeského 

kraje: 20 000,- 

 

LESY ČR   

Finanční dar na rozvoj činnosti organizace ve výši 15 000,-. Tyto finanční prostředky byly 

použity na spolufinancování pece na vypalování keramiky. 

 

ZASE PRACUJEME NAPLNO 

Vybavení a provoz dětského klubu KLUBKO – zajištění péče o děti I. stupně ZŠ v pracovních 

dnech mimoškolní vyučování – podpora rodičů při slaďování osobního pracovního života – 

poskytnutá dotace na rok 2016 z OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu a ESF – 530 410 Kč 
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Plán činností na rok 2017 

 

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

v pracovních dnech mimo školní vyučování 

 Projekt „Recyklart 2017 - využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních 

firem ve výtvarném umění - výtvarné dílny, metodické listy, 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 
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TVOR z.s. 

 

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 
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Výtvarný atelier TVOR 
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370 01 České Budějovice 

 

ADRESA GALERIE 

Galerie Pod kamennou žábou 

Piaristické nám. 2 

370 01 České Budějovice 

 

ADRESA DĚTSKÉHO KLUBU 

Dětský klub KLUBKO 

Vodní 8a 
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