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Úvodní slovo  

 Je to čas, který mi nyní dovoluje na celý rok se podívat z nadhledu. Poodstoupit jde 

snáze, už nejsem v procesu. Rok dávno skončil a mě to odneslo opět o kus dál.  

 Na začátku roku 2021, stále nad námi visela koronavirová nejistota. Dokonce bych 

řekla, že školní rok 2020/2021 byl ještě těžším než rok předešlý. Prezenčně bylo zakázáno učit 

celých šest měsíců. Naštěstí v květnu 2021 se vše pomalu začalo uvolňovat a my jsme mohli 

otevřít. Bylo zapotřebí splnit naše závazky, doučit alespoň jedno celé pololetí. Otázkou bylo, 

zda se pustit ještě do výstavy. Pracovali jsme naplno, a i za nelehkých podmínek se nám vše 

podařilo zrealizovat.  Výstava se stala našim společným úspěchem. Děkuji Vám všem, kteří jste 

přišli a nebáli se pustit do díla.   

Je to za námi? Zdá se, že ano. Přišlo září a s ním nový školní rok byl zahájen, avšak 

pochybnostmi nasycen, co nás čeká, nikdo v té době nevěděl.     

Zvládli jsme to, už nepřišlo nucené uzavření, doučili jsme kalendářní rok. Přežili jsme, 

děkuji za tuto zkušenost. Hodně jsem se naučila. Nejistoty i pochyby tu budou stále, možná 

jenom v jiném kabátku. Vaše účast je mojí vírou, že děláme dobrou věc, posiluje a nutí nás jít 

vpřed. Děkuji, že Vás máme. Děkuji za Vaši podporu.  

.                                                                                    

 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, dospělých a jejich vzdělávání. 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 místa. V čase školních prázdnin organizuje příměstské tábory. I když jsou aktivity 

spolku určené dětem, mládeži i dospělým (z řad našich členů i široké veřejnosti) až 95 % všech 

aktivit je právě pro děti a mládež. 
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TVOR z.s. intenzivně spolupracuje s MŠ i ZŠ celého Jihočeského kraje. Tvořivými dílnami 

doplňuje a zpestřuje dětem školní výuku i volný čas. 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. 

 

Organizace 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 své 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. 

 

Ke konci roku 2021 měla organizace 141 členů, z toho 104 členů byly děti a mládež. V roce 

2021 vedla 18 pravidelných volnočasových kroužků a zrealizovala 13 jednorázových 

a 5 celodenních tvořivých dílen. Uspořádala 1 výstavu a 12 běhů příměstských táborů. Celkový 

počet dětských účastníků na našich akcích dosáhl počtu 1412.   

 

 

 

 

Organizační struktura 
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Nejvyšším orgánem spolku je Valné shromáždění /VS/, tvořené všemi členy spolku. Stálí 

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 6. 5. 2022 se konalo valné shromáždění. Na programu bylo schválení hospodářských 

výsledků TVOR z. s. za rok 2021, zhodnocení činnosti v roce 2021 a plán činnosti na rok 2022 

včetně realizace podpořených projektů pro rok 2022. 
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Spolupracovníci spolku 

 

Organizaci činnosti spolku zajišťuje předsedkyně spolku Marie Ondřichová. Energii 

na mravenčí práci, kterou to obnáší, nachází právě v přímé práci s dětmi i dospělými, 

které také lektorsky vede. Kromě ní se na aktivitách organizace podílí další lektoři 

a spolupracovníci.  
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TVOR z. s. v roce 2021 

 

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. 

 

Rok 2021 byl stejně jako rok předcházející poznamenaný dopady vládních nařízení v souvislosti 

s pandemií COVID 19.  

V průběhu roku se střídaly období, kdy byla činnost ateliéru úplně zakázána a období, kdy jsme 

naše aktivity s určitými omezeními mohli realizovat.  

V roce 2021 jsme otevřeli 18 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.  
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V lednu jsme počítali se zahájením nového kalendářního roku 2021, ale bohužel s nouzovým 

stavem souvisejícím s pandemií COVID-19 jsme mohli otevřít až v dubnu, pro individuální 

výuku a pro malé skupinky až v květnu 2021. Po dobu nuceného zavření jsme byli našim 

studentům k dispozici v online světe, především se jednalo o studenty připravující se 

na talentové zkoušky. Pravidelné online kurzy jsme však nevedli. Naopak po uvolnění vládních 

opatření jsme v měsících květen, červen navýšili časovou dotaci kroužků, tak abychom zrušené 

hodiny nahradili.  

Naštěstí po letních prázdninách se vše vrátilo do stavu před COVIDem a my jsme mohli 

fungovat už bez omezení.  

V září 2021 jsme otevřeli 18 pravidelných volnočasových kroužků pro různé věkové kategorie 

(od nejmenších, maminky s dětmi, děti, mládež, příprava na talentové zkoušky a dospělé). 

Z toho bylo 13 kurzů pro děti do 18 let.  

Přes všechny zmíněné potíže byly i v roce 2021 již tradičně vedeny pravidelné volnočasové 

kroužky, pořádány jednorázové dílny pro školy i veřejnost a připraveno 12 běhů příměstských 

táborů pro děti. 
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Pravidelné kroužky jsou již tradičně zaměřené na osvojení si různých výtvarných technik – 

malba, kresba, modelování, kombinované techniky, 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.  

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.  

V roce 2021 jsme získali finanční podporu na provoz ateliéru pro děti a mládež z rozpočtů 

MŠMT, Statutárního města České Budějovice a Jihočeského kraje. Dotace nám umožňují 

zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby.   

Školní rok 2020/2021 jsme ukončili společnou výstavou Atelieru Tvor se školami 

ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ a MŠ Nedabyle, ZŠ a MŠ Římov a Waldorfská škola ČB. Výstava byla 

zahájena 31.5.2021 a k vidění byla do 29.6.2021 v DK Metropol v Českých Budějovicích. 

Výstava je naší pravidelnou akcí, na které je možné obdivovat výtvory, které vzniknou 

v průběhu celého roku v rámci naší činnosti. Těší se na ni a pravidelně ji navštěvují děti, rodiče, 

prarodiče a další příznivci a přátelé TVOR z.s. 
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Školní rok skončil úspěšně i pro naše studenty z kroužku Příprava na talentové zkoušky. Tímto 

bychom jim chtěli pogratulovat k úspěšnému přijetí:  

➢ Anežce van Heusden  - SUPŠ sv. Anežky České v ČK  

➢ Adině Rožňavské - OA, SOŠ, SOU Třeboň  

➢ Tereze Slabihoudkové – SŠ ART ECON Praha a SUPŠ a VOŠ Jihlava  

➢ Báře Šafelhoferové – Vysoké učení technické, fakulta architektury 

 

 

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 2021 jsme zrealizovali 

na 13 jednorázových a 5 celodenních tvořivých dílen pro děti. Celkový počet dětských 

účastníků na našich aktivitách dosáhl v roce 2021 počtu 1412. 
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Výtvarné dílny pro veřejnost 

- účast ateliéru na projektech a kulturních akcí organizovanými jinými subjekty 

cílová skupina: děti s rodiči, mládež 

Z akcí: 

❖ Město lidem, lidé městu 27. – 28.8.2021 

❖ Bambifest 10. a 11.9.2021  

❖ Dny otevřených ateliérů 9.10.2021 

Jednorázové dílny pro veřejnost jsme realizovali ve spolupráci se Statutárním městem 

České Budějovice, Jihočeským krajem, Euro Direktem, Radambuk z.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 

❖ 15.5. a 29.5. Křížem krážem lidským tělem 

❖ 6.9., 7.9., 8.9., 9.9. Dny ve Tvoru 

❖ 28.11., 5.12., 12.12., 19.12. Adventní dílny 

 

 

 

 

 

Školení pro pedagogy 

- individuální školení pedagogů spolu s poskytnutím netradičních materiálů k výstavě Křížem 

krážem lidským tělem, školení probíhalo v průběhu celého měsíce května 2021 

cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ 

❖ ZŠ a MŠ Kubatova 

❖ ZŠ a MŠ Nedabyle  

❖ ZŠ a MŠ Římov 

❖ Waldorfská škola  
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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 – 4.5. a 6.5.2021 - z důvodu COVID opatření byly dílny zrušeny 

❖ Výtvarné dílny ve školách k výstavě Křížem krážem lidským tělem, zrušeno 

❖ MŠ Čéčova – 30.11. a 8.12.2021 – dílny na téma „Jak se oblékáme“ 

❖ MŠ Nové Homole – 9.1.2021 – dílna na téma „Vánoce – betlém“ 
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Letní kempy v Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou 

- v roce 2021 jsme poprvé organizovali celodenní prázdninový program ve spolupráci 

s Montessori Kampusem a Hlubokou v pohybu. Jednalo se o různorodé tematicky zaměřené 

příměstské tábory pro děti ve věku 6 - 15 let. 

❖ Děti na startu  

12.7. - 16.7.2021 

Sportovně zaměřený tábor, plný zdravého pohybu a legrace. Oblíbený program „Děti 
na startu“ nabídl pestrou škálu aktivit, mezi kterými nechyběla gymnastika, atletika, 
karate, jumping nebo míčové hry. Děti si užily radost ze sportu a čas trávený 
ve společnosti podobně naladěných vrstevníků. Tábor byl určený pro všechny děti 
včetně těch, které si uvedené sportovní disciplíny chtěly vyzkoušet poprvé. 
 

❖ Hvězdáři  

19.7. - 23.7.2021 

Tábor plný výprav do okolí Českých Budějovic za poznáním, co se děje za hranicemi 
zemské atmosféry. Kromě návštěv planetárií a hvězdáren, hradů a zámku jsme 
si nenechali ujít letní koupání a návštěvu ZOO.   
 

❖ Týden gymnastiky  

26.7. - 30.7.2021 

Jednalo se o sportovně zaměřený tábor. Účastníci se přesvědčili, že gymnastika může 
být velmi zábavnou disciplínou. Tábor byl určen dětem, které již mají s gymnastikou 
nějaké zkušenosti i úplným začátečníkům. Dle svých individuálních dispozic se věnovali 
základním i pokročilým gymnastickým technikám. Kromě sportovního vyžití byly 
pro děti připravené hry, tvoření i výlety do okolí. Jednou spojené dokonce 
i s ferratovým lezením.  
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❖ Hudebníci  
2.8. – 6.8.2021 

Hudebně laděný příměstský tábor, v rámci kterého se děti seznámily s různými 
hudebními nástroji. Měly možnost si je vyzkoušet a rozezvučet. Naučily a zazpívaly si 
lidové písně a zpěv doprovázely hrou na rytmické hudební nástroje. Pro zpestření byly 
pro děti připravené vzdělávací (prostřednictvím hudby jsme se podívali do historie 
a jiných koutů světa) i sportovní hry, výlet do přírody i odpoledne věnované výrobě 
funkčního hudebního nástroje. V den ukončení tábora uspořádali účastníci pro rodiče 
společný koncert.   

 

❖ Týden karate  
9.8. - 13.8.2021 

Na příměstském sportovním se děti pod vedením profesionálů seznámily se základními 
technikami karate a sebeobrany. Kromě toho nahlédly do historie tohoto sportu 
i do jeho současné podoby. Pro zpestření byly sportovní aktivity doplněné o pobyt 
venku, hry i tvoření. 
 

❖ Archeologové  
16.8. - 20.8.2021 

Dobrodružně poznávací příměstský tábor, který zasvětil účastníky do tajů archeologie. 
Hlavní náplní byly výlety. Podívali jsme se do Třísova, Plzně, Českého Krumlova, 
Prachatic a jeden den jsme zůstali v Českých Budějovicích. Výlety jsme si zpestřili 
různorodými zábavnými i sportovními aktivitami (lukostřelba, střelba z kuše, rybaření 
i paddleboarding). 
 

❖ Dva divoši a ostatní  
23.8. - 27.8.2021 

Dobrodružný příměstský tábor, který účastníky přenesl na Divoký západ. Děti 
se seznámily s tradicemi Indiánů a učily se pohlížet na přírodu, ale i současnou 
společnost očima původních obyvatel Ameriky. Nevynechali jsme ani vodní hrátky – 
koupání a plavbu na paddleboardech. 
 
4 běhy příměstských táborů byly realizovány v prostorech Montessori školky v Hluboké 
nad Vltavou ulice na adrese U Parku 1610 v Hluboké nad Vltavou a 3 běhy v Montessori 
Kampusu v Českých Budějovicích na adrese Husova 17 v Českých Budějovicích.  
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Letní příměstský tábor pro děti od  5  do 7 let – HASTRMANI, TATRMANI  

9.8.-13.8.2021, 16.8.- 20.8.2021  

 

Pro nejmenší děti ve věku od 5 do 7 let jsme zrealizovali příměstský tábor „Hastrmani, 

Tatrmani“.  

Jednalo se o tábor s výtvarným zaměřením. Děti si po dobu jednoho týdne hrály na hastrmany 

a vyráběly si k tomu potřebné rekvizity – hastrmanský obleček – klobouk s pentlemi, frak, 

knoflíky na frak, hrníčky na dušičky, boty. Kromě výtvarných činností si vyzkoušely také šití 

na šicím stroji. Pro odreagování hrály různé pohybové hry a podnikly i výlet k Malému jezu.  
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Letní příměstský tábor pro děti od 8 do 14 let – ŽIVÁ PLANETA  

23.-27.8.2021, 30.8.-31.8.2021  

 

Jednalo se o výtvarně dramatický tábor, kde dramaticky zaměřená část byla vedena 

v anglickém jazyce. 

Tábor se tematicky zaměřoval na poznávání různých aspektů naší planety.  Děti byly rozdělené 

do několika skupin. Skupiny se střídaly ve výtvarném tvoření a dramatizaci v angličtině.  

V první části tábora jsme poznávali faunu a flóru lesů a pralesů – vyráběly se stromy a lesní 

zvířata.  

V další části jsme se zaměřili na vodstvo – rybníky, řeky, oceány a na to, co zde žije. Vyráběli 

se vodní živočichové.  

Největší část tábora byla věnována životu ve městě. Zamýšleli jsme se nad vlivem člověka 

na svoje okolí. Hledali způsoby, jak negativní dopad lidského chování můžeme eliminovat. 

Podrobněji se věnovali recyklaci a předcházení vzniku odpadů. Ve výtvarné části jsme vyrobili 

– dopravní prostředky, lidi, domy apod. V dramatické části jsme o daných tématech diskutovali 

v angličtině a rozšiřovali si slovní zásobu. Pro rodiče jsme připravili divadelní představení 

v angličtině, které bylo vyvrcholením tábora  

Druhý turnus tohoto tábora byl rozšířením prvního turnusu, protože se část dětí zúčastnila 

obou turnusů. 
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Příměstský tábor – HALLOWEEN  

27.10. a 29.10.2021 

Jednalo se o tematicky zaměřený celodenní program s výukou angličtiny prokládaný tvořivými 

a dramatickými činnostmi. Tábor byl určen dětem ve věku  7-14 let. 
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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. 

Ve dnech 10.-11.9.2021 jsme se zúčastnili dvoudenní akce Bambifest, kterou pořádala 

společnost Radambuk. Pro děti jsme měli připravenou výtvarnou dílnu České Budějovice – 

Královské město.  
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Finanční a ekonomické údaje 

Výkaz zisku a zrát TVOR z.s. v celých tisících Kč - 1.1.2021 – 31.12.2021 

Provozní dotace 732 Spotřebované nákupy a nakupované služby 589 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 361 Změna stavu zásob vlastní činnosti  0 

Ostatní výnosy  117 Osobní náklady 534 

  Daně a poplatky 0 

  Ostatní náklady 1 

  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 

rezerv a opravných položek 

0 

  Poskytnuté příspěvky 0 

  Daň z příjmu 0 

Výnosy celkem 1210 Náklady celkem 1124 

Výsledek hospodaření před zdaněním 86 Výsledek hospodaření po zdanění 86 

 

Podpořené projekty 

CELOROČNÍ ČINNOST ATELIERU TVOR 

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

dotace: MŠMT – 250 571 Kč, Statutární město České Budějovice – 90 310 Kč a Jihočeský kraj – 

46 000 Kč. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S TVOREM 

Příspěvek na organizaci příměstských táborů v Českých Budějovicích; poskytnutá dotace 

města ČB: 30 000 Kč. 

 

LETNÍ KEMPY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU 

Dotace na organizaci příměstských táborů v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou; 

poskytnutá dotace MŠMT: 315 000 Kč. 
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Poděkování dárcům a sponzorům 

 

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

podporuje. V roce 2021 jsme uspěli dvěma projekty na Odboru školství a tělovýchovy.  

V roce 2021 jsme opět žádali o finanční podporu z dotačních programů Jihočeského kraje. 

Zde byla podpořena naše žádosti na podporu práce s dětmi a mládeží. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nám štědře přispělo na realizaci volnočasových 

aktivit pro děti a mládež a realizaci Letních kempů.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat společnosti GALILEO Production za jejich dlouholetou 

podporu. 

 

Všem našim donátorům děkujeme za přízeň i podporu, která nám byla poskytnuta. 
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Plán činností na rok 2022 

 

❖ 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 

 

 


