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Úvodní slovo 
 
Vyjádřit v několika větách co všechno se odehrálo během jednoho roku, je vždy pro mě 
obtížný úkol. Myslím si, že to ani není možné obsáhnout, a už vůbec, nezapomenout na to 
důležité. První slova bych ale ráda věnovala mým kolegyním a kolegům, bez kterých bych si 
fungování naší organizace nedokázala představit. Děkuji vám všem za skvělou spolupráci, 
které si z celého srdce vážím.  
Změny jsou přirozené a dějí se jak v osobním, tak profesním životě nás všech a naše 
organizace není výjimkou. Někdy jsou smutné, jindy veselé, ale i nutné. Nicméně s každou 
změnou něco odchází a něco nového přichází. Kolikrát se to pro nás stává obtížným, když to 
nové zatím ještě nevidíme. Tímto bych se ráda rozloučila jménem celého týmu s Luckou a 
Martinou, které od nového roku od nás odchází. Děvčata děkuji a přeji hodně zdraví a vše 
dobré, co si jen přejete, ať vás provází na vaší cestě životem.  
 
Roční působení v nových prostorech ukázalo, kde je zapotřebí, udělat změny, co vylepšit, tak 
abychom se poposunuli dále a tím se vlastně dostali blíže ke všem lidem, kteří naši činnost 
vyhledávají.  A jste to vy, kdo v nás vkládáte důvěru, za kterou jsme nesmírně vděčni. Stává 
se naší podporou a pomáhá nám. Dává nám sílu pokračovat dál. 
 
Děkuji, že vás máme. 
 
 
          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. Organizace TVOR z.s.  se neustále 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 a kroužky 
zaměřené na řemeslné činnosti. Dále sem patří jednorázové tematické dílny a plenéry. Pro 
své členy pořádá několikadenní výlety za účelem návštěvy výstav a poznání kulturních 
památek daného míst a v čase školních prázdnin organizuje příměstské tábory. I když jsou 
naše aktivity určené dětem, mládeži i dospělým z řad našich členů i široké veřejnosti až 95 % 
všech aktivit je právě pro děti a mládež. 
 
Intenzivně spolupracuje s MŠ i ZŠ celého 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. 
 
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. 
 
Je proslulá 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. 
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Ke konci roku 2018 měla organizace 179 členů, z toho 130 členů byly děti a mládež, vedla 21 
pravidelných kroužků, zrealizovala na 40 jednorázových tvořivých dílen. Celkový počet 
dětských účastníků na jednorázových dílnách odhadujeme na 3000.  Uspořádala 4 výstavy, 
výtvarnou soutěž, tematický výlet a 9 příměstských táborů. Výstav, soustředění a táborů se 
zúčastnilo v roce 2018 dalších cca 1500 dětí. 
 

 
 
 
Organizační struktura 
 
Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění /VS/, tvořené všemi členy spolku. Stalí 
členové spolku volí Výbor. Výbor má 4 členy, kteří jsou zvoleni na dobu neurčitou. Členové 
výboru volí ze svého středu předsedu. Předseda výboru je oprávněn jednat jménem spolku 
samostatně.  
 
Statutární orgán TVOR z. s.: 
 
Marie Ondřichová 
Předsedkyně spolku a statutární zástupkyně – ve funkci od 19. 12. 2014  
 
Dne 29. 1. 2018 se konalo mimořádné valné shromáždění. Na programu bylo volba orgánů 
valného shromáždění, schválení nového znění stanov a volba členů výboru. 
  
Dne 28. 5. 2018 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 
výsledků TVOR z. s. za rok 2017, zhodnocení činnosti v roce 2017 a plán činnosti v roce 2018 
včetně realizace podpořených projektů pro rok 2018. 
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Spolupracovníci spolku 
 
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 jí však přináší přímá práce s dětmi i dospělými, které také lektorsky vede. 
Kromě ní 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 2018 
 
VÝTVARNÝ ATELIÉR  

Ateliér svou činnost rozvíjí a přizpůsobuje potřebám svých svěřenců už dlouhá léta. V roce 
2010 se zaregistroval jako TVOR o. s., čímž navázal na dvacetiletou tradici Dětského atelieru 
Mileny Švecové a poté Výtvarného atelieru TVOR pod vedením Marty Vaverkové.  
V roce 2014 došlo ke změně právní formy a občanská sdružení byla změněna na spolky, tím 
se naše sdružení změnilo na zapsaný spolek TVOR z. s. 
 
V roce 2018 byly již tradičně vedeny pravidelné volnočasové kroužky, pořádány jednorázové 
dílny pro školy i veřejnost, realizován tematický výlet a připraveno devět příměstských 
táborů pro děti. 

V roce 2018 jsme vedli 20 pravidelných kroužků pro různé věkové kategorie (rodiče s dětmi, 
předškolní i školou povinné děti, mládež a dospělé). Některé naše studenty jsme připravovali 
také na talentové zkoušky na SŠ i VŠ.  

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.  

 



8 
 

 

Pravidelné kroužky probíhají v prostorech výtvarného ateliéru TVOR v ulici Šumavská 616/10. 
Prostory nám poskytují luxus čtyř výtvarných ateliérů, dvorku, který je využíván k tvorbě na 
čerstvém vzduchu, a další potřebné zázemí.  

V roce 2018 jsme získali finanční podporu na provoz výtvarného ateliéru pro děti a mládež 
z rozpočtů města České Budějovice a Jihočeského kraje. Dotace nám umožňují zkvalitňovat a 
rozšiřovat naše služby.  Dar Lesů ČR nám umožnil pro naše členy rozšířit technicko-materiální 
vybavení.  Dále jsme obdrželi finanční příspěvek z Nadace ČEZ na realizaci výtvarných dílen 
pro děti zdravotně znevýhodněné. 
 
Díla, našich umělců mohla i v roce 2018 veřejnost obdivovat na 4 výstavách organizovaných 
TVOR z. s. Začátkem roku se konala výstava „Kdybych mohl být kouzelníkem“, která byla 
vyvrcholením výtvarné soutěže realizované ve spolupráci Ekokomu a Jihočeského kraje. V 
červnu již tradičně byla výstava prací našich členů v DK Metropol. Na konci léta se konala  
výstava v Jihočeské vědecké knihovně. K vidění zde byly práce dospělých a studentů, kteří se 
připravují na talentové zkoušky. Na podzim se konala výstava k 100. Výročí vzniku ČR. Díla 
zobrazovala město České Budějovice před 100 lety. 
 
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 2018 jsme zrealizovali 
na 40 jednorázových tvořivých dílen pro děti. Celkový počet dětských účastníků odhadujeme 
na 4500.  
 

Výtvarné dílny pro veřejnost 

- účast ateliéru na projektech a kulturních akcí organizovanými jinými subjekty 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí: 

 Velikonoce v Arpidě 27.3.2018 

 Budějovice vypráví 25.8.2018 

 Město lidem, lidé městu 1.9.2018 

 Den otevřených dveří Teplárna  a.s. 22.9.2018 

 Vánoční dílny Obchodní centrum Géčko 1.12.2018 

 Vánoční dílny Jihlava 7.12.2018 
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Jednorázové dílny pro veřejnost jsme realizovali ve spolupráci s: Statutární město České 
Budějovice, Jihočeský kraj, Centrum Bazalka o.p.s., Teplárna a.s., Borovka Event s.r.o., 
Ekokom a.s., Centrum Arpida o.p.s.  a další.                   

Děkujeme všem za projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.  

 
Workshopy v ateliéru 

-výtvarné a řemeslné tvoření v prostorech ateliéru 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí 

 Ruční výroba mýdla 24.3., 30.11., 8.12. a 15.12. 2018 

 Ruční výroba balzámů na rty 24.3., 28.9.2018  

 Výroba dřevěných broží 25.3. 

 Výroba soli do koupele 24.11. 2018 

 Malování na plátna 1.12. 2018 

 Vánoční dílny 2018:   

výroba věnců 2.12., drátkování 7.12., výroba broží 8.12, 

malování skleněných koulí 15.12., výroba stromečků v květináči 16.12. 2018 
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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: 

 MŠ Fr. Ondříčka  

 MŠ, ZŠ a PrŠ Štítného  

 ZŠ Bezdrevská  

 MŠ Anglická školka ABAKUS  

 Gymnázium Soběslav  

 MŠ Pittera  

 MŠ Temelín  

 MŠ Otakarova  

 a další  
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Tvor na cestách – tematický výlet do Národního muzea (24. 11. 2018) 

K 100. výročí vzniku Československa bylo znovu otevřeno po sedmi letech Národní muzeum v 
Praze a Tvor u toho nesměl chybět. 24. 11. 2018 jsme se vypravili na cestu. Do vlaku jsme 
měli připravené pro děti pracovní listy k dvěma výstavám, které nás v Praze čekali, 2x 100 a 
Česko-Slovenská/Slovensko-Česká výstava. A jako správným malířům nám nechyběly v 
rukách skicáky a tužky, abychom zachytili vše, co nás zajímalo. 
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Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – V TRÁVĚ (23.– 27. 7. 2018, a 13.- 17.8.2018) 
 
Pro nejmenší děti ve věku od 5 do 7 let jsme zrealizovali 2 běhy příměstského tábora 
„V trávě“. Na jeden týden se děti proměnily na broučky, mravenečky a motýlky a společně 
s lektorkami zažívaly hmyzí dobrodružství, které jim zůstává v běžném životě skryto. 

Jelikož se jednalo o tábor výtvarně dobrodružný, mezi jednotlivými dobrodružstvími 
se věnovaly výtvarnému tvoření. Vyrobily si tykadla, křidýlka, kostýmy z triček a také hmyzí 
domečky, které si odnesly domů. Ve středu jsme podnikli výlet do Písku, kde jsme 
prozkoumali opravdové mraveniště ve Sladovně. 

 

 
Letní příměstský tábor pro děti od 8 do 14 let – HRAVÍ VĚDÁTOŘI  
(30. 7. – 3. 8. 2018, a 20. - 24. 8. 2018) 
 
Jak už napovídá samotný název tábora, byl zaměřen na vědecké objevy. Na začátku se 
účastníci rozdělili na dvě skupiny, které představovaly dvě výzkumné laboratoře. Každý den 
se laboratoře věnovaly objevům konkrétního vědce.  V průběhu tábora se seznámily s prací 
těchto vědců: M.C. Sklodowská, I. Newton, A.G. Bell, Archimédes a T.A. Edison. 
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Při práci v laboratoři si děti vyrobily ochranné pomůcky – pláště. Jejich soustředěná činnost 
přinesla své ovoce v podobě vyrobených rentgenů, padáků, bubínků a kukátek na pozorování 
světla a stínu. Ve středu jsme navštívili klášter v Českém Krumlově, kde se z nás stali 
archeologové, restaurátoři i historici. Zde jsme měli možnost prozkoumat sklepení klášterů. 
 

 
 
 
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 14 let – PO STOPÁCH STAROBYLÝCH EGYPŤANŮ 
(27. - 31. 8. 2018) 

 
Na poslední prázdninový týden jsme připravili pro děti výtvarně anglický příměstský tábor. 
Hravou formou si děti procvičily angličtinu, ale především probádaly různé zajímavosti o 
starém Egyptě (pyramidy, sfingy i hieroglyfy). Dopoledne se ve skupinách věnovaly 
výtvarnému tvoření (trička, amfory, výroba ručního papíru) a procvičování angličtiny. 
Odpoledne bylo zaměřené na pohybové hry vedené v angličtině.  
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Podzimní příměstský tábor pro děti – OBRAZY ZE STŘÍPKŮ (29. - 30. 10. 2018) 
 
Nejdříve jsme nasbírali inspiraci na výstavě „Patchworkové obrazy“ od autorky Alexandry 
Lechovské, kterou jsme shlédli v Jihočeské vědecké knihovně a pak jsme vyráběli vlastní 
obrazy z rozličných kousků materiálů. Tvořili jsme i na svých cestách, kde jsme pro změnu 
využívali střípky přírody. Při jejich skládání vznikala překrásná díla. 
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DĚTSKÝ KLUB KLUBKO 

V červenci 2016 jsme začali s realizací dvouletého projektu „Zase pracujeme naplno“, 
ve které jsme pokračovali do konce června 2018. Cílem projektu bylo 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 jsme zajišťovali péči o děti v dětském klubu KLUBKO, který 
byl otevřen od 13. do 19. hod. Někteří z našich členů využívali také bezplatnou službu 
vyzvedávání dětí ze školy a doprovod na volnočasové kroužky. O děti se staraly 
2 pečovatelky, které pro ně připravovaly zajímavý program.  

O prázdninách byla péče zajištěna po celý den formou příměstských táborů. V roce 2018 
se konaly 3 příměstské tábory. Všechny byly určeny dětem navštěvujícím 1. stupeň ZŠ. 
Aktivity projektu byly v roce 2018 realizovány v prostorách dětského klubu KLUBKO na 
adrese Šumavská 616/10 v Českých Budějovicích 

Vybavení i provoz dětského klubu KLUBKO byl financován z OP Zaměstnanost.  

Ve vybraných aktivitách dětského klubu KLUBKO pokračujeme i po skončení projektu. 

Příměstský tábor ŠTĚSTÍ NA KLÍČEK - 2. 2. 2018  

V čase pololetních prázdnin si děti na příměstském táboře vyrobily koženou klíčenku. 
Klíčenku si nejdříve ušily a pak si ji dozdobily dle svých představ. 

 

 



16 
 

Jarní příměstský tábor STROJ ČASU - 12. 3. -16. 3. 2018 
 

Jednalo se o příměstský tábor s pohybově kulturním zaměřením.    

Na začátku tábora si děti vyrobily „stroj času“ pomocí kterého se dostávaly do různých 
časových období. Začaly v pravěku. Aby zapadly, vyrobily si oděvy, šperky a další doplňky, 
figurky i trilobity. Pak pokračovaly do Egypta. K tomuto tématu vyráběly maňásky sfingy, 
různých bohů a posvátných zvířat. Také se přenesly až do budoucnosti - roku 3000. Sestrojily 
městečka, obydlí a bytosti z budoucnosti. Sepsaly si vlastní představy o životě za mnoho let. 
Dokument ukryly do plechovky a zakopaly ji v blízkém parku.   

Na výletě v Českém Krumlově jsme navštívili interaktivní výstavu "Anděl Páně 2 v řemeslech" 
v areálu klášterů, jejímž námětem bylo bližší seznámení se s vybranými řemesly z filmu: 
krejčí, cukrář. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Průběžně jsme se dívali na filmové ukázky k daným tématům, věnovali se pohybovému 
dovádění v klubovně (trampolíny vedly) a na prolézačkách na hřišti“.  Komentovala lektorka 
tábora Martina Švambergová. 
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Velikonoční příměstský tábor ZELENÝ ČTVRTEK - 29. 3. 2018 
 
O velikonočních prázdninách jsme se věnovali, jak jinak než přípravě na Velikonoce. Vyráběli jsme 
rostliny všeho druhu, tulipány, růže i narcisy, z krepového papíru a drátků. Osázeli jsme truhlíky před 
ateliérem. Vytvořili mozaikový květináč za použití kousků dlaždiček a spárovací hmoty. A abychom 
záda nebolela, a mi se od tvoření trochu odreagovali, nechyběly i různé pohybové hry. 
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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 potřebným organizačním a legislativním informacím. 

Dne 26. 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 - 1.1.2018 – 31.12.2018 

Provozní dotace 890 Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 

810 

Přijaté příspěvky 65 Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 740 Osobní náklady 943 

Ostatní výnosy  9 Daně a poplatky 0 

Tržby z prodeje majetku 0 Ostatní náklady 11 

  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 

0 

  Poskytnuté příspěvky 0 

  Daň z příjmu 0 

Výnosy celkem 1 704 Náklady celkem 1 764 

Výsledek hospodaření před zdaněním -60 Výsledek hospodaření po zdanění -60 

 
 
Podpořené projekty 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného atelieru TVOR; poskytnuté 
dotace: Statutární město ČB - 90 000 Kč a Jihočeský kraj – 30 000 Kč. 
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S TVOREM 
Příspěvek na organizaci příměstských táborů v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 
města ČB: 49 500,- 
 
LESY ČR   
Finanční dar na rozvoj činnosti organizace ve výši 15 000,-. Tyto finanční prostředky byly 
použity na zakoupení materiálu a nářadí na výtvarné a rukodělné činnosti pro volnočasové 
aktivity dětí. 
 
NADACE ČEZ 
Finanční příspěvek na realizaci výtvarných dílen pro zdravotně znevýhodněné děti ve výši 
50 222 Kč. 
 
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 poskytnutá dotace na období 7/2016 – 6/2018 z OP Zaměstnanost ze 
státního rozpočtu a ESF – 2 323 645 Kč. 
 



 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací
 
Velké díky patří Statutárnímu městu České 
podporuje. V roce 2018 jsme uspěli 

V roce 2018 jsme opět žádali o finanční podporu z
Zde byla podpořena naše žádost v

Státní podnik Lesy ČR nám dal finanční dar ve výši 15
výtvarných pomůcek a Nadace
výtvarných dílen pro zdravotně 

Z Evropského sociálního fondu 
dětského klubu KLUBKO včetně doplňkových aktivit.

Všem našim dárcům a donátorům děkujeme za přízeň

 

 

  

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 

Statutárnímu městu České Budějovice, které naši organizaci 
jsme uspěli dvěma projekty na Odboru školství a tělovýchovy. 

žádali o finanční podporu z dotačních programů 
naše žádost v programe  „Podpora práce s dětmi a mládeží

nám dal finanční dar ve výši 15 000 Kč, který jsme použili na
Nadace ČEZ ve výši 50 222 Kč, jejíž dar byl použit na 

výtvarných dílen pro zdravotně znevýhodněné děti a mládež. 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je plně financováno vybavení 
dětského klubu KLUBKO včetně doplňkových aktivit. 

Všem našim dárcům a donátorům děkujeme za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta.
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, které naši organizaci dlouhodobě 
projekty na Odboru školství a tělovýchovy.  

dotačních programů Jihočeského kraje. 
dětmi a mládeží“ . 

jsme použili na zakoupení 
byl použit na realizaci 

je plně financováno vybavení a provoz 

i podporu, která nám byla poskytnuta. 
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Plán činností na rok 2019 
 
 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  

 Zpracovávání metodických materiálů 

 Provoz dětského klubu KLUBKO 

  



22 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 


