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Úvodní slovo 
 
Čas strávený psaním těchto slov je pro mě vždy momentem k zamyšlení, zastavení 
a ohlédnutí se. Rekapituluji čas minulý, který mě vede k otázkám. Jaké to bylo? Dobré, 
nebo špatné? Dá se to takto vůbec hodnotit? Jsou to ty správné otázky, které si pokládám? 
Snažím se uvažovat kriticky. Vždy se dá něco vylepšit, ale i pokazit. Je potřeba reagovat, 
neustále se učit a vzájemně se obohacovat. Jako jedinec však nejsem dostatečně objektivní, 
nemůžu ani být, abych vše kvalitně posoudila. Jak říká Jung: „Mám pocit, že jsem udělal, 
co jsem mohl. Samozřejmě, že mohlo být vykonáno více a mohlo to být vykonáno lépe, 
ale nikoli na základě mých schopností.“ Inspirována touto úvahou odkládám své pochybnosti 
a dívám se na fakta. Je za námi vidět kus práce. Nejen čísla promlouvají. Dělali jsme, co jsme 
mohli, jak nejlépe dovedli, vedli pravidelné kurzy, workshopy i tábory. Účastnili jsme 
se soutěží a prezentovali se na výstavách. Úspěšně jsme zvládli zahájit nový školní rok, 
i přes velké změny, které proběhly v lektorském týmu. Jsou to právě kolegové, kterým děkuji 
za spolupráci. Děkuji a jsem ráda, že prostřednictvím naší práce můžeme společně rozdávat 
radost. Poděkování patří, ale i Vám všem, kteří v nás věříte a podporujete nás. 
 
 
Děkujeme, 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. 
 
V rámci dětského klubu KLUBKO zajišťuje TVOR z.s. vyzvedávání dětí I. stupně ZŠ ze škol 
a doprovod na volnočasové kroužky. 
 
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 2019 měla organizace 129 členů, z toho 81 členů byly děti a mládež. V roce 
2019 vedla 17 pravidelných volnočasových kroužků a zrealizovala na 30 jednorázových 
tvořivých dílen. Celkový počet dětských účastníků na jednorázových dílnách odhadujeme 
na 3000.  Uspořádala 2 výstavy a 7 příměstských táborů. Výstav, soustředění a táborů 
se zúčastnilo v roce 2019 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 5. 6. 2020 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 
výsledků TVOR z. s. za rok 2019, zhodnocení činnosti v roce 2019 a plán činnosti na rok 2020 
včetně realizace podpořených projektů pro rok 2020. 
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Spolupracovníci spolku 

 
Organizaci činnosti spolku zajišťuje především předsedkyně spolku Marie Ondřichová. Energii 
na mravenčí práci, kterou to obnáší, nachází právě v přímé práci s dětmi i dospělými, 
které lektorsky vede. Kromě ní se na aktivitách organizace podílí další lektoři 
a spolupracovníci.  
 
 
 

 



7 
 

TVOR z. s. v roce 2019 
 
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 2019 byly již tradičně vedeny pravidelné volnočasové kroužky, pořádány jednorázové 
dílny pro školy i veřejnost a připraveno sedm příměstských táborů pro děti. 

V roce 2019 jsme vedli 17 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.  
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Pravidelné kroužky probíhají v prostorech výtvarného ateliéru TVOR v ulici Šumavská 616/10. 
Prostory nám poskytují luxus čtyř výtvarných ateliérů a dvorku, který je využíván k tvorbě 
na čerstvém vzduchu, a další potřebné zázemí.  

V roce 2019 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.   

 

Díla, našich umělců mohla i v roce 2019 veřejnost obdivovat na dvou výstavách. Na přelomu 
března a dubna se konala výstava prací dospělých z výtvarného ateliéru v Galerii na chodbě 
v Českých Budějovicích. V červnu již tradičně byla výstava prací našich členů v DK Metropol.  

Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“, která byla organizována 
státním podnikem Lesy ČR. Naši malíři se úspěšně umístili jak v okresním tak krajském kole, 
gratulujeme: Natálce Chmelařové, Hugovi Bajgarovi, Julii Ludvíkové, Stelle Salvové, 
Adéle Losové a Káje Grňové. 

Kromě volnočasových kroužků sami organizujeme nebo se podílíme na jednorázových 
aktivitách pro dětskou veřejnost v ateliéru i na různých místech Jihočeského kraje.  
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Můžeme říci, že se naše aktivity těší stále větší oblibě. V roce 2019 jsme zrealizovali 
na 30 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: 

 Mezinárodní den památek 13.4.2019 

 Den Země „Naše planeta, náš domov“- MŠ Dlouhá odloučené pracoviště Fr. Ondříčka 
25.4.2019 

 Pohádkový les 18.5.2019 

 Bambifest 24.5.2019 

 Slavnosti města – Jindřichův Hradec 8.6.2019 

Jednorázové dílny pro veřejnost jsme realizovali ve spolupráci s: Statutární město České 
Budějovice, Jihočeským krajem, Kultur Kontakt, Borovka Event s.r.o., Ekokom a.s., 
Centrum Arpida o.p.s., Rodiče v akci o.p.s. Děkujeme všem za projevenou důvěru 
a vzájemnou spolupráci.  
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Workshopy v ateliéru 

-výtvarné a řemeslné tvoření v prostorech ateliéru 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí 

 Výroba jarních dekorací 2.3.2019 

 Výroba soli do koupele 3.3.2019  

 Tvořilky v akci 5.9.2019 

 Podzimní tvoření – věnce 28.9.2019 

 Podzimní tvoření – zápichy do květináčů 12.10.2019 

 Ruční výroba soli do koupele -16.11.2019 

 Adventní tvoření 30.11., 7.12., 15.12. 2019 
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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 Dlouhá  

 MŠ Anglická školka ABAKUS  

 ZŠ Trhové Sviny 

 a další  
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Příměstský tábor - ZELENÝ ČTVRTEK  (18. 4. 2019) 
 
O velikonočních prázdninách jsme se věnovali, jak jinak než přípravě na Velikonoce. Malovali 
jsme květináče, sázeli do nich kytičky a ke kytičkám jsme vyrobili zapichovadla v podobě 
slepiček. A abychom se odreagovali a vydováděli, vyrazili jsme na hřiště. 
 

 

 

Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – ZVÍŘECÍ ARCHITEKTI  
(8.-12.7.2019, 22.-26.7.2019, 19.8.-23.8.2019) 
 
Pro nejmenší děti ve věku od 5 do 7 let jsme zrealizovali 3 běhy příměstského tábora „Zvířecí 
architekti“. Děti prozkoumávaly svět zvířátek - zkušených stavitelů přírody. Jelikož se jednalo 
o tábor s výtvarným zaměřením, mezi jednotlivými dobrodružstvími jsme se věnovali 
výtvarnému tvoření. Inspiraci pro naši tvorbu jsme hledali v přírodě a u zvířat.  

V pondělí jsme se ponořili do ptačího světa a postavili si ptačí hnízda i s jejich obyvateli. 
V úterý jsme vyrazili na výlet k Malému jezu, kde jsme společnými silami postavili hráz 
a vyrobili si masku bobra. Ve středu jsme tkali pavoučí sítě pro naše pavoučky. 
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Ve čtvrtek jsme poznávali svět zvířat, které žijí v norách a vyrobili si zvířecí zástupce (lišky, 
zajíce, myši) této „podzemní“ říše. Pátek byl dnem vyvrcholení celého tábora. Pro rodiče 
jsme připravili taneční představení „Když jde malý bobr spát“ a galerii s dětskými výtvory. 

 

 
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 14 let – CESTA KOLEM SVĚTA  
(29.7. - 2.8.2019, 26.-30.8.2019) 
 
Jak už napovídá samotný název tábora, byl zaměřen na poznávání různých koutů naší 
planety.  Jednalo se o výtvarně dramatický tábor. Přičemž dramaticky zaměřená část byla 
vedena v angličtině. 

Navštívili jsme Jižní Koreu a vyrobili si asijský klobouk a pergamen s korejskými znaky. 
Pak jsme zaletěli do Afriky, kde jsme se seznámili s africkými tanci a hudbou a za tímto 
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účelem si podnikli lov bizona. K tomu jsme potřebovali oštěpy, bizony a indiánské čelenky. 
Aby se nám po náročném dobrodružství dobře usínalo, přivezli jsme si i lapač snů. Poslední 
výlet byl zároveň cestováním v místě i v čase do Velké Británie na Dvůr královny Alžběty, 
která naše cestovatele pasovala do šlechtického stavu a udělila jim řád cestovatelů. 

Kromě cestování fantazijním světem a tvoření byla část každého dne věnována dramatizaci 
v angličtině na dané téma. Vyvrcholením tábora bylo divadelní představení v angličtině 
„Cesta kolem světa“. 
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Podzimní příměstský tábor pro děti – HALLOWEEN ve TVORU (29. - 30. 10. 2019) 
 
Dvoudenní příměstský tábor se nesl v duchu strašidelného tvoření spojeného s výukou 
angličtiny. 

Vyrobili jsme halloweenské dýňové lampičky a papírové kostlivce v nadživotní velikosti. 
Nakonec jsme roztančili naše kosti společně s našimi kostlivci. 
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DĚTSKÝ KLUB KLUBKO 

Pro členy dětského klubu KLUBKO jsme zajišťovali vyzvedávání dětí ze školy a doprovod 
na volnočasové kroužky.   

 
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 24. května jsme se zúčastnili dvoudenní akce Bambifest, kterou pořádala společnost 
Radambuk. Pro děti jsme měli připravenou výtvarnou dílnu, tematické hry a kvíz o Českých 
Budějovicích, u kterého se zapotili i dospělí.  

 

Finanční a ekonomické údaje 

Výkaz zisku a zrát TVOR z.s. v celých tisících Kč - 1.1.2019 – 31.12.2019 

Provozní dotace 214 Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 

387 

Přijaté příspěvky 20 Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 604 Osobní náklady 395 

Ostatní výnosy  90 Daně a poplatky 0 

Tržby z prodeje majetku 0 Ostatní náklady 8 

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

0 

  Poskytnuté příspěvky 0 

  Daň z příjmu 0 

Výnosy celkem 838 Náklady celkem 790 

Výsledek hospodaření před zdaněním 48 Výsledek hospodaření po zdanění 48 
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Podpořené projekty 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj výtvarného atelieru TVOR; poskytnuté 
dotace: Statutární město ČB - 75 000 Kč a Jihočeský kraj – 99 000 Kč. 
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S TVOREM 
Příspěvek na organizaci příměstských táborů v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 
města ČB: 40 200,- 
 
LESY ČR   
Finanční dar na rozvoj činnosti organizace ve výši 20 000,-. Tyto finanční prostředky byly 
použity na zakoupení materiálu a nářadí na výtvarné a rukodělné činnosti pro volnočasové 
aktivity dětí. 

 

Poděkování dárcům a sponzorům, přehled dotací 
 
Velké díky patří Statutárnímu městu České Budějovice, které naši organizaci dlouhodobě 
podporuje. V roce 2019 jsme uspěli dvěma projekty na Odboru školství a tělovýchovy.  

V roce 2019 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 
Zde byly také podpořeny dvě naše žádosti na podporu práce s dětmi a mládeží. 

Státní podnik Lesy ČR nám dal finanční dar ve výši 20 000 Kč, který jsme použili na zakoupení 
výtvarných pomůcek. 

Všem našim dárcům a donátorům děkujeme za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta. 
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Plán činností na rok 2020 

 
 Nábory do atelieru, propagace činnosti atelieru 

 Vedení pravidelných výtvarných kurzů  

 Příprava na talentové zkoušky 

 Pořádání tematických výstav členů atelieru 

 Realizace výtvarných dílen pro MŠ a ZŠ v Jihočeském kraji, širokou veřejnost 

 Realizace výtvarných soustředění a plenérů 

 Organizace příměstských táborů - tematicky zaměřený denní program ve výtvarném 
a dramatickém umění, jak plnohodnotně a aktivně trávit čas prázdnin 

 Vedení seminářů  

 Zpracovávání metodických materiálů 
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TVOR z. s. 
 

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 

 

 


