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Úvodní slovo 

 

Rok 2017 byl rokem velkých změn, ale nyní si můžu dovolit říct, že nic z toho neohrozilo 

aktivity spolku. Dostáli jsme všem našim závazkům. V červnu jsme úspěšně ukončili školní rok 

2016/2017, jako již tradičně, výstavou prací všech našich členů v DK Metropolu. Toto 

rozloučení, bylo i loučením s kolegyní, zakladatelkou spolku a dlouholetou spolupracovnicí, 

Martou Vaverkovou, která v červenci odešla na mateřskou dovolenou. Dále to bylkonec 

působení našich výtvarných ateliérů na adrese U Jeslí 619 a dětského klubu Klubkove Vodní 

ulici. V létě jsme zde ještě zrealizovalipříměstské tábory a prázdninové aktivity Klubka. 

 

Nový školní rok 2017/2018 jsme zahájili už v nových prostorách, v malém domku, na adrese 

Šumavská 10 v Českých Budějovicích. Splnil se nám velký sen, můžeme realizovat naše 

aktivity v samostatných prostorech a pod jednou střechou a to doslova. Na Vánoce se nám 

zde podařilo zorganizovat i vánoční výstavu. Původně byla plánovaná v Galerii 

Pod kamennou žábou, ale i tady naše dlouholeté působení skončilo. 

 

Rok 2017 přinesl hodně změn, ale věřím, že nám také otevřel i nové možnosti. 

 

Děkuji vám všem, za pomoc, podporu a důvěru, kterou v nás vkládáte. Moc si toho vážíme. 

Váš úsměv na tváři a nadšenínám dodávají sílu pokračovat v naší práci dál. 

 

 

          Marie Ondřichová 
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Činnost organizace 

 

Organizace TVOR z. s.byla založena v roce 2010.  

 

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

mládeže a dospělých a jejich vzdělání.Neustále se vyvíjí a přizpůsobuje potřebám svých 

členů,tak aby mohla nabízet to nejlepší ve všech oblastech svého působení. 

 

TVOR z. s. podporuje a rozvíjí zájmy, znalosti, dovednosti a osobní vlohy svých členů. 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. V současné době jsou již ve stálé nabídce výtvarné a tvořivé kroužky akroužky 

zaměřené na řemeslné činnosti. Dále sem patří jednorázové tematické dílny, plenéry 

pro děti, mládež i širokou veřejnost. Pro své členy pořádá několikadenní výlety za účelem 

návštěvy výstav a poznání kulturních památek daného míst. V čase školních prázdnin 

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

 

Intenzivně spolupracuje s MŠ iZŠ celého Jihočeského kraje. Tvořivými dílnami doplňuje 

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

lektoryTVOR 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. 

 

Provozuje 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. 

 

Jeproslulá přetvářením odpadového a zbytkového materiálu v umělecká díla. Stala 

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. Jejím cílem je rozšířit 

myšlenku opětovného využívání odpadového a zbytkového materiálu a šetrného zacházení 

s přírodními zdroji. 

 

Od roku 2012 do podzimu 2017 organizovala Galerii Pod kamennou žábou, která 

se postupně stala střediskem kulturních akcí pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi. 

Byla místem, kde bylo možnézúčastnit se různorodých kulturních akcí: výstav, divadelních 

představení, výtvarný dílen, koncertů, besed, lidových tradic a trhů. 
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Na konci roku 2017 měla organizace 145 členů, z toho 122 členů byly děti a mládež, vedla20 

pravidelných kroužků, zrealizovala na 75 jednorázových tvořivých dílen. Celkový počet 

dětských účastníků na jednorázových dílnách odhadujeme na 5700.  Uspořádala 4 výstavy, 

výtvarnou soutěž, plenér a 7 příměstských táborů. Výstav, soustředění a táborů se zúčastnilo 

v roce 2017 dalších cca 1500 dětí. 

 

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. 2017 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 

výsledků TVOR z. s. za rok 2016, zhodnocení činnosti v roce 2016 a plán činnosti v roce 2017 

včetně realizace podpořených projektů pro rok 2017. 

 

K 31. 12. 2017 měla organizace TVOR z. s. 145 členů, z toho 122 členů byly děti a mládež. 

 

Spolupracovníci spolku 

 

Největším dílem se na aktivitách TVOR z. s. podílely 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 ve spolku zrodí. V létě 2017 přerušila spolupráci 

odchodem na mateřskou dovolenou.  

 

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

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

 

Z lektorů je to například Lucie Kacrová. Lucie navíc dohlíží na správu internetových stránek 

a grafickou úpravu propagačních materiálů.  Martina Švambergová zastává 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. 
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TVOR z. s. v roce 2017 

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR  

Ateliér svou činnost rozvíjí a přizpůsobuje potřebám svých svěřenců už dlouhá léta, ještě 
předtím než byl založen jako nezisková organizace. Navázal na dvacetiletou tradici Dětského 
atelieru Mileny Švecové, poté pokračoval tři roky pod vedením Marty Vaverkové a v roce 
2010 se zaregistroval jako TVOR o.s. V roce 2014 došlo ke změně právní formy a občanská 
sdružení byla změněna na spolky, tím i naše sdružení se změnilo na zapsaný spolek TVOR z.s. 
 
V roce 2017 pokračoval ve vedení volnočasových aktivit pro děti a mládež. Tradičně již byly 

vedeny pravidelné volnočasové kroužky, pořádány jednorázové dílny pro školy i veřejnost, 

a plenér pro dospělé na Šumavě. V roce 2017 bylo pro děti připraveno sedmpříměstských 

táborů. 

V roce 2017 jsme vedli 20pravidelných kroužků pro různé věkové kategorie (rodiče s dětmi, 

předškolní i školou povinné děti, mládež a dospělé). Některé naše studenty jsme 

připravovalitaké na talentové zkoušky na SŠ i VŠ. Ve školním roce 2016/2017bylo 16 kurzů 

určeno dětem a mládežido18 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 2017/2018 jsme přivítali s novou nabídkou výuky grafiky. 
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Pravidelné kroužky probíhaly v první polovině roku v prostorech výtvarného ateliéru TVOR 

v ulici U Jeslí 619 v ČB.O prázdninách jsme se přestěhovali do nových prostor –  

samostatného domku v ulici Šumavská 616/10, kde začala výuka od září. Nové prostory nám 

poskytují luxus třech výtvarných ateliérů, dvorku, který bude využíván k tvorbě na čerstvém 

vzduchu, a další potřebné zázemí.  

V roce 2017 jsme získali 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.  

Díky daru Lesů ČR jsme mohli pro naše členy rozšířittechnicko-materiální vybavení. 

Zakoupilijsme 10 ks stolních malířských stojanů a 4 ks kuličkového ručního lisu. 

 

Díla, našich umělců mohla i v roce 2017 veřejnost obdivovat na 4 výstavách organizovaných 

TVOR z. s.Na jaře a na konci léta se konaly výstavy v Jihočeské vědecké knihovně. K vidění 

zde byly práce dospělých a studentů, kteří se připravují na talentové zkoušky. V červnu 

již tradičněbyla výstava prací v DK Metropol. Výstava s vánoční tematikou se 

konalav prostorech TVOR z.s. v ulici Šumavská, které se v období adventu proměnily v galerii. 

Vystavená díla s vánoční tematikou zdobily naše prostory a příjemně dotvářely vánoční 

atmosféru dalších aktivit, které se zde v období adventu konaly. 

 

Kromě volnočasových kroužků sami organizujeme nebo se podílíme na jednorázových 

aktivitách pro dětskou veřejnost v ateliéru i na různých místech Jihočeského kraje. Můžeme 

říci, že se naše aktivity těší stále větší oblibě. V roce 2017 jsme zrealizovali 

na 75 jednorázových tvořivých dílen pro děti. Celkový počet dětských účastníků odhadujeme 

na 5700.  

 

Spolupracující organizace jednorázových dílen: 

Děkujeme všem za projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.  

Poděkování patří: Jihočeskému kraji; Statutárnímu městu České Budějovice; společnosti 

Ekokom a.s.;všem MŠ, ZŠ, SŠ a NNO v Jihočeském kraji; Kultur kontaktu; Jihočeskému muzeu 

ČB; obci Lipno nad Vltavou; Hornickému muzeu Rudolfov; Obchodnímu centru Géčko v ČB; 

společnostiRobert Bosch spol. s r.o.; Teplárně a.s. a dalším 

 

Workshopy v ateliéru 

-výtvarné a řemeslné tvoření v prostorech ateliéru 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí: 

 Ruční výroba mýdla 21.1., 18.2., 8.4., 9.12., 16.12. 2017;  

 Malba akrylem na plátno 2.12. 2017 
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Výtvarné dílny pro skupiny - spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ, neziskovými organizacemi 

- celoroční vedení tematických dílen ve školách a neziskových organizacích určených menším 

skupinám do 30 dětí 

Z akcí: 

 Výtvarné dílny v MŠ Fr. Ondříčka, České Budějovice 

 Výtvarné dílny ZŠ J.Š. Baara, České Budějovice 

výtvarná dílna v MŠ Hluboká nad Vltavou 

 

Výtvarné dílny pro veřejnost 

- účast ateliéru na projektech a kulturních akcí organizovanými jinými subjekty 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí: 

 Draní peří v Domově důchodců 15.2. 2017 

 Velikonoce na Rudolfově 8.4. 2017 

 Čarodějnice – Lipno 30.4. 

 Den otevřených dveří – Robert Bosch spol. s r.o. 27.5. 2017 

 „Slavnosti města Jindřichův Hradec“ 3. 6. 2017 

 Slavnosti dřeva Žumberk 10.6. 2017 
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 Den evropského kulturního dědictví 9. 9. 2017 

 Den otevřených dveří Teplárna a.s. 16.9. 2017 

 Pomoc pro hendikepované 23.9. 2017 

 Vánoce v Obchodním centru Géčko 2.12. 2017 

 
využívání nezávadného odpadového materiálu z výrobních firem ve výtvarném umění formou 

výtvarných dílen na akci Den Země v MŠ Fr. Ondříčka 

 

výtvarné tvoření na akci pořádané společností Kultur kontakt Den evropského kulturního 

dědictví na téma baroko 
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Plenér na Šumavě (2. -4. 6. 2017) 

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 Hojsovy Stráže. Hlavním tématem k malování byl malebný kostel, 

v blízkosti, kterého jsme byli ubytovaní. Inspiraci k tvorbě nám poskytl také šumavský 

lesa krásná louka plná rozkvetlých lučních květů.  
 

 

Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – Z pohádky do pohádky  (24. – 28. 7. 2017) 

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

V rámci táborového programu se děti seznamovaly se zajímavostmi z jednotlivých zemí 

a samozřejmě i s jejich pohádkami, které byly pro ně inspirací pro vlastní výtvarné tvoření. 

V programu nechyběly ani pohybové a poznávací hry, které byly pro děti příjemným 

zpestřením.  

Každý den jsme byli v jiné zemi/na jiném místě. Dopoledne jsme si o ní popovídali, promítli 

si fotografie a v rámci poledního klidu přečetli pohádky, které se daného tématu týkaly. Děti 

si při poslechu pohádek připravily návrh a pak ho výtvarně zpracovaly. Každý den jinou 

výtvarnou technikou. Společně jsme procestovali Indii, Bhútán, Lotyšsko a i naši zemi.  

Podnikli jsme celodenní výlet na Hlubokou do Pohádkového podzemí. Navštívili jsme výstavu 

s exponáty nejznámějších českých pohádek a také výstavu Rybářství, kterou jsme provázali 

s pohádkami o vodnících a rybách.  
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KDYBYCH MOHL BÝT KOUZELNÍKEM 

 

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

Krajské informační kampaně vyhlásili začátkem září výtvarnou soutěž „V duchu čar a kouzel 

aneb vytvořte svět podle svých představ“. Hlavním tématem kampaně byla opět otázka 

třídění odpadů.  

Cílem bylo zaměřit se na prostředí, ve kterém žijeme. Rozhlédnout se kolem sebe, tam kde 

se náš život stává realitou, tam kde žijeme. Náš dům, ulice, čtvrť, město, kraj - zamyslet se, 

co by se dalo vylepšit, změnit nebo dokonce nově vytvořit tak, aby se nám lépe žilo. Jakoby 

pomocí čar a kouzel seto účastníkům soutěže skutečně povedlo ztvárnit a výsledky jejich 

snažení doručili na Krajský úřad v Českých Budějovicích. 

Do soutěže se zapojilo devět škol a jedna nezisková organizace z Jihočeského kraje. Tříčlenná 

soutěžní komise vybrala nejzdařilejší dílo. 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, kterábyla zpřístupněna veřejnosti 

od 8. 1. do 30. 1. 2018 v prostorech Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice. 
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RECYKLART 2017 

RECYKLART je náš dlouhodobý projekt, který s malými obměnami realizujeme od roku 2010. 

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

přírodních zdrojů a motivovat je k umírněné spotřebě.   

 
Jako prostředek k dosažení tohoto cíle jsme využili propagaci myšlenky využívání ekologicky 
zdravotně nezávadného odpadového materiálu (jinak určeného k likvidaci) ve výtvarných 
a tvořivých činnostech.  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. 
 
V roce 2017 byly do projektu zapojeny výrobní firmy HeadSports, 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, ale i sami 
využívali při realizaci workshopů pro organizované skupiny i pro širokou veřejnost. V roce 
2017 se do projektu zapojilo 30 škol a neziskových organizací, které v průběhu roku materiál 
odebíraly. 
 
Pro pedagogické pracovníky a další naše příznivce jsme vytvořili 6 metodických listů 
s podrobnými návody pro opětovné využívání odpadových a zbytkových materiálů 
ve výtvarné tvorbě i v běžném životě.  
 
V rámci projektu jsme zrealizovali 10 tvořivých dílen pro organizované skupiny dětí. V roce 
2017 si děti vytvářely svého Kouzelníka/Čaroděje. Pro veřejnost jsme připravili celodenní 
workshop „Kdybych mohl být kouzelníkem, aneb co bych změnil nebo vytvořil, aby se mi 
dobře žilo. Workshop se konal v DK Metropol dne 6.9.2017. Zúčastnilo se ho cca 230 lidí. 
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DĚTSKÝ KLUB KLUBKO 

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

ve které jsme pokračovali i v roce 2017. Cílem projektu je zajištění péče o žáky 1. stupně ZŠ 

v pracovních dnech mimo školní vyučování tak, aby mohli 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 a 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 2017 

se konalo 6 příměstských táborů. Všechny byly určeny dětem navštěvujícím 1. stupeň ZŠ. 

Aktivity projektu byly realizovány v prostorách dětského klubu KLUBKO. Do srpna 2017 

na adreseVodní8a v Českých Budějovicích a od září 2017 na adrese Šumavská 616/10 

v Českých Budějovicích 

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

Příměstský tábor „Na skok do Japonska“ - 3.2.2017 

Zúčastnili jsme se akce společnosti Akai Kiku, kde jsme absolvovali čtyři workshopy: 

1) kaligrafie: speciálním štětcem a tuší z popela borovic jsme si napsali několik znaků, 

a pak každé dítě své jméno 

2) zájemci si za asistence místních oblékli tradiční oděv jukatu (obdoba kimona) a pózovali 

v ní pro fotografii 

3) při ukázce čajového obřadu jsme si 

zvláštní bambusovou metličkou v misce 

našlehali čaj matcha a rituálně k němu 

zakousli vhodnou sušenku 

4) vytvořili jsme si několik origami: 

krabičku, samurajskou čepici, srdíčkovou 

obálku, pejska a panenku 

 

 

O přestávkách si děti hrály v "čekací" místnosti a měly tak i pohybové vyžití. O tom, že děti 

program zaujal, svědčí jejich soustředěná a zanícená činnost v rámci workshopů. 
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Příměstský tábor „ Dinosauři“  - 3.2.2017 

Dopoledne jsme navštívili výstavu DINO Dinosauři, která se konala na výstavišti 

v Č. Budějovicích, a podnikli expedici do druhohor. Po teplém obědě se děti věnovaly 

navrhování modelů dinosaurů a následně jejich modelaci z hlíny. V rámci dětského klubu 

si děti polotovary povrchově upravily glazováním a po jejich vypálení si hotové výrobky 

odnesly domů. 

 

Příměstský tábor „Šifra mistra Leonarda“ - 6.3.-10.3.2017 

Program tábora se točil kolem vynálezů a tvorby Leonarda da Vinci. Spolu s dětmi jsme 

se pokoušeli ztvárnit některá díla tohoto velkého umělce a vynálezce. 

Pondělí 6. 3. 2017: téma: Létání - létající draci ze dřívek a šusťákoviny, Ptáci a jiní létavci 

z keramiky                                               

Úterý 7. 3. 2017: téma: Voda, Leonardova doba - Plující lodičky z korků a lehkých plastů, 

malované pozadí pro fotokoutek, fotografování dětí v improvizovaných kostýmech – á la 

postavy z Leonardovy doby / obrazů, nacvičení a sehrání divadelní scénky o Leonardově 

smrti 
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Středa 8. 3. 2017 – celodenní výlet vlakem do Písku – návštěva Sladovny – výstavy - 

Leonardium – interaktivně, hravě a naučně o Leonardově době, jeho vynálezech, způsobu 

tvoření a dílech; Barvy – praktické ukázky míchání barev, hry se světlem, sprejování 

přes šablonu, dynamického kreslení a malování u stojanů 

Čtvrtek 9. 3. 2017  - téma: Stroje a stíny - malba obrazu akrylovými barvami na téma Pohled 

do útrob stroje; Stínové divadlo s pohyblivými loutkami při použití plastové fólie, meotaru 

a vody 

Pátek 10. 3. 2017 – téma: Mechanika - sledování filmu Hugo pro inspiraci k tvoření; tvoření: 

mechanický muž (podobný, jako byl ve filmu) z kartonu a jiných recy materiálů 

Příměstský tábor „Zelený čtvrtek“ -  13.4.2017 

O velikonočních prázdninách jsme tvořili na téma jaro a velikonoce. Vyrobili jsme figurku 

ježka, která má v sobě osení. Pro maminky děti vytvořily velikonoční věnce a srdíčka 

z vrbových proutků. Tvoření jsme proložili pohybovými hrami na čerstvém jarním vzduchu.  
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Příměstský tábor „Střechy světa aneb Vzhůru do oblak“ - 31.7.2017 - 4. 8. 2017 

Námětem tábora bylo dosažení nejvyšší hory světa Mount Everest. Prostřednictvím plnění 

úkolů získávali účastníci metry, které symbolizovaly vystoupané metry. 

Úkoly plnili ve skupinách. Rozdělení byli do 4 skupin – expedičních týmů, které nesly názvy 

Bezejmenní, Mraziví orli, Kamzíci a Veleštíři. 

Některé z úkolů:  

1, název expedice, založení expedičního deníku, vytvoření týmového oblečení, vlajky 

a pokřiku 

2, postavení expediční základny a expediční věže z kartonů a tubusů 

3, nabytí a prověření fyzických dovedností v Adrenalin parku v Hluboké nad Vltavou.  

4, opravy expedičních základen a věží po zásahu nepříznivých přírodních živlů 

5, tvorba pomůcek (křídel) na cestu z vrcholu na zem 
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Příměstský tábor „Nezkrotní akrobati“ 26. 10. 2017. - 27. 10. 2017 

Jednalo se o příměstský tábor se sportovně kulturním zaměřením. Aktivity pokrývaly skákání 

na trampolínách, míčové a lanové hry, poslech četby knížky, volné kreslení, tvorba kostýmů, 

rekvizit a dekorací na téma cirkus, malování na obličej, nácvik závěrečného vystoupení - 

jednotlivých cirkusových čísel (krotitel tygrů, kouzelnice, provazochodkyně, krasojezdkyně, 

klaun...) a samotné představení pro rodiče. 
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GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU 

Galerii Pod kamennou žábou jsme v roce 2017 provozovali do podzimu, kdy jsme její vedení 

předali původnímu provozovateli panu Jaroslavovi Kutišovi. Aktivity a akce v Galerii 

Pod kamennou žábou se staly vyhledávaným zpestřením kulturního dění v Českých 

Budějovicích především pro rodiny s dětmi. 

Na jaře 2017 se konaly v galerii 2 tematické programy k lidovým tradicím. 

Vynášení Morany  

Jaro 2017 a provoz Galerie Pod kamennou žábou v roce 2017 jsme zahájili výtvarnou dílnou 

s navazujícím průvodem. 

Tradiční české Velikonoce v Žábě  

Kulturní program byl realizován na Květnou neděli – 9. 4. 2017. V tento den byly 

pro návštěvníky připraveny 4 řemeslné a výtvarné dílny, na kterých si účastnící vyrobili 

dekorace s velikonoční tematikou. Pro všechny zájemce byly předem připraveny materiály 

na výrobu řehtaček, věnců z proutí s křepelkou, slepiček (zapichovadla). A pro ty nejmenší 

jsme připravili dílnu, na které jsme vyráběli kuře v letadle.Po celý den se také konaly 

na nádvoří galerie velikonoční řemeslné trhy, na kterých si bylo možné zakoupit malé 

občerstvení, řemeslné výrobky a velikonoční dekorace a především navnímat sváteční 

velikonoční atmosféru. 
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Žába vánoční  

Projekt se měl realizovat, jako už i v minulých letech,v Galerii Pod kamennou žábou, ale naše 

organizace jižv období adventu galerii neprovozovala. Adventní výtvarné dílny a vánoční 

výstavu jsme realizovali v prostorech TVOR z. s. v ulici Šumavská 616/10. 

TVOR ČLENEM RADAMBUKU 

Od roku 2014 je náš spolek členem Rady dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Toto členství 

nám pomáhá komunikovat s dalšími neziskovými organizacemi, účastnit se společných aktivit 

a zároveň se dostávat k potřebný organizačním a legislativním informacím. 

Dne 19. května jsme se zúčastnili dvoudenní akce Bambifest, kterou pořádala společnost 

Radambuk. Pro děti jsme měli připravené tematické hry a kvíz o Českých Budějovicích, u 

kterého se zapotili i dospělí. 
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Finanční a ekonomické údaje 

Přehled příjmů a výdajů TVOR z.s. v celých tisících Kč  - 1.1.2017 – 31.12.2017 

Provozní dotace 1 363 Spotřebované nákupy a nakupované 

služby 

1 045 

Přijaté příspěvky 15 Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 920 Osobní náklady 1 013 

Ostatní výnosy  4 Daně a poplatky 0 

Tržby z prodeje majetku 0 Ostatní náklady 15 

  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 

rezerv a opravných položek 

0 

  Poskytnuté příspěvky 0 

  Daň z příjmu 0 

Výnosy celkem 2 302 Náklady celkem 2 073 

Výsledek hospodaření před zdaněním 229 Výsledek hospodaření po zdanění 229 
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Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

 

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

podporuje. V roce 2017 jsme uspěli čtyřmiprojekty na Odboru kultury a cestovního ruchu 

a Odboru školství a tělovýchovy.  

V roce 2017 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 

Zde byly podpořeny dvě naše žádosti v programech„Podporapráce s dětmi a mládeží“ 

a „Rozvoj venkova – oblast environmentální vzdělávání“. S Jihočeským krajem pokračovala 

i spolupráce v oblasti osvěty nakládaní s odpady.  

Státní podnik Lesy ČRnám dal finanční dar ve výši 15 000 Kč, který jsme použili na zakoupení 

výtvarných pomůcek a Nadace ČEZ ve výši 50 222 Kč, jejíž dar byl použit na realizaci 

výtvarných dílen pro zdravotně znevýhodněné děti a mládež. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy přispělo 200 000 Kč 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 2017 

Kulturní program v Galerii Pod kamennou žábou; poskytnutá dotace města ČB: 15 000,- 

 

ŽÁBA VÁNOČNÍ 2017 

Kulturní program v Galerii Pod kamennou žábou; poskytnutá dotace města ČB: 30 000,- 

 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 

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

dotace: Statutární město ČB - 67 000 Kč, Jihočeský kraj – 20 000 Kč, MŠMT – 200 000 Kč 

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Příspěvek na zorganizování příměstského tábora v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 

města ČB: 10 000,- 

 

RECYKLART 2017 

Využívání odpadového zdravotně nezávadného materiálu ve výtvarné výchově – aktivity 

propojeníneziskového sektoru s podnikatelským, spolupráce s neziskovými organizacemi; 

tvorba metodických materiálů;realizace výtvarných dílen pro ZŠ a MŠ z Jihočeského kraje; 

realizace výtvarné dílny pro veřejnost „Kdybych mohl být kouzelníkem“ a navazující výstavy; 

poskytnutá dotace z Jihočeského kraje: 77 500,- 

 

LESY ČR   

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

použity na zakoupení 10 ks stolních malířských stojanů a 4 ks kuličkového lisu. 

 

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 – 1 106 100 Kč 
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Plán činností na rok 2018 

 

 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 

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

v pracovních dnech mimo školní vyučování 
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TVOR z. s. 

Výtvarné ateliéry 

Dětský klub KLUBKO 

 

Šumavská 616/10 

370 01 České Budějovice 

IČ: 22859772 

č.ú.: 43-8073630237/0100 

e-mail: ateliertvor@email.cz 

www.ateliertvor.cz 

 

 

Marie Ondřichová 

603 140 201 

 

 


