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Váţené dámy a pánové, milí přátelé,
naše sdruţení zdravotně postiţených bylo původně smíšenou
organizací. V průběhu let převáţila u našich členů onkologická
onemocnění a tak jsme se zaměřili na tuto diagnózu. Snaţíme
se vyplnit nemocným volný čas a pomoci jim, aby s tímto
onemocněním nezůstávali sami a to nejen těm z Králova Dvora,
ale i blízkého okolí Berouna, Hořovic (včetně těchto měst). Ale
naše sdruţení nabízí pomoc i členům, kteří mají jiná
onemocnění a byli členy jiţ v době smíšené organizace. V roce
2009 měl klub 139 členů.
Klub Zvonek je členem Ligy proti rakovině Praha, kterou všichni
znáte hlavně díky Českému dni proti rakovině (dříve Květinový
den), jsme hlavními organizátory této sbírky pro Beroun a
okolí. Jsme také členy Aliance českých organizací a ţen
s rakovinou prsu, zúčastňujeme se mezinárodních konferencí,
abychom znali i poslední objevy a moţnosti léčby.
Díky sponzorům máme moţnost uskutečnit mnoho z přání a
snů nemocných lidí a hlavně nezůstat stát opodál a se smutným
pohledem pouze sledovat, jak se jiní trápí. A proto jsme tady,
abychom pomohli! Ale to můţeme pouze díky těm, kteří nás
mohou a také chtějí finančně podpořit! A to nejdůleţitější… mají
srdce!!! Těm jsme vděční!!! Bez nich bychom tuto práci dělat
nemohli.
DĚKUJEME !

Jarmila Dolejší
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Klub Zvonek se sídlem v Králově Dvoře u Berouna je

neziskové, svépomocné sdruţení zdravotně postiţených, kde
hlavní náplní je sdruţování občanů trpících fyzicky i psychicky
onkologickým onemocněním a poskytovat jim podporu a pomoc
v rámci svých moţností. Poskytování poradenské a
psychologické podpory pacientům, ale i jejich rodinným
příslušníkům. Usilovat o odstranění psychických a sociálních
barier, které brání integraci zdravotně postiţených zpět do
normálního ţivota. Aktivní zapojení členů sdruţení do aktivit
směřujících ke zvýšení fyzické kondice, prohlubování tělesného
a duševního zdraví a zvýšení psychické odolnosti.
Členem sdruţení se mohou stát fyzické i právnické osoby,
jejichţ sídlo je v ČR, ale i v zahraničí. (Není závislé na druhu
onemocnění a mohou to být i rodinní příslušníci nemocných,
přátelé sdruţení apod.)

Výbor sdružení:
Jarmila Dolejší - předsedkyně
Jiří Janovský - místopředseda
Bc. Marek Samsonek - účetní
Pavla Formánková - zapisovatelka
Jiří Bartl – člen výboru
Marcela Jurigová – člen výboru
Miroslava Strnadová - člen výboru

Revizní komise
Vladimíra Limportová - předsedkyně
Hana Klímová

Kontakty:

Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr
mobil: 602 850 264
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Zpráva o činnosti v roce 2009
1)

Klubové středy:
Schůzky členů se konají kaţdý týden
Předávají se zkušenosti z vaření, ručních prací, atd.

2)

Klubové čtvrtky:
Konání kurzů ručních prací, půjčování knih, poradna,
kurzy zdravé výţivy

3)

Kurzy ručních prací:
pergamano, paličkování, panenky ze šustí, korálky,
nešitý patchwork, vtlačovaný patchwork, malování na
hedvábí, drátování

4)

Turistické pochody:
1.1.

Novoroční pochod Náprstkovou stezkou
s berounskými turisty /Beroun-Karlštejn/

21.2.

Vycházka s Maruš Staňkovou a její Betty
okolo Králova Dvora

8.3.

Pochod s Liduš a Honzou Boudovými ze
Svaté přes Černín a Levín do Králova
Dvora\

14.3.

Výstup na Koukolovku – loučení se zimou

13.4.

Pochod „Za velikonočním vajíčkem“ do
Ţloukovic

18.4.

Pochod s Olinou Vickovou – domek Josefa
Jungmanna v Hudlicích /Lísek – Děd –
Králův Dvůr/

20.6.

Dokáţeš to taky – Koněpruské jeskyněTobolka-Srbsko

28.11.

Pochod za netopýry Srbsko - Beroun
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5)

6)

Zájezdy - výlety:
29.3.

Zájezd do divadla
s Klubem důchodců

v Plzni

25.4.

Zámek Dobříš, Svatá Hora u Příbrami

2. - 3.5.

Poznávací
zájezd
Vorlovými na Orlíku

16.5.

Výlet do Průhonického parku

11. - 12.7.

Zámek Vrchotovy Janovice – Tábor – Týn
nad Vltavou – prohlídka jaderné elektrárny
Temelín – krokodýlí farma Protivín

13.8.

Prázdninový výlet na Zbiroţsko (ZbirohDrahoňův Újezd-Biskoupky)

19.9.

Výlet do Kutné Hory

22.9.

Zahrada Čech - Litoměřice

15.10.

Návštěva Výzkumné stanice vinařské a
úřadu Městyse Karlštejn ( na pozvání
starosty Karlštejna )

5. – 8.11.

Zájezd do Paříţe

12.11.

Srby u Kladna – předváděčka s hudební
produkcí

19.11.

Hudební divadlo
CARMEN

19.12.

Zájezd do vánoční Vídně

s Jarkou

Karlín

–

společně

a

Otou

představení

Výstavy - akce - rekondice
26.2.

Den otevřených dveří v Klubu Zvonek

12.3.

Den
ledvin
–
účast
v Medicentru Beroun

19.3.

Výroční členská schůze u Bělohlávků

24.3.

Generální úklid ve Zvonku

28.3.

Jarní Liteňské mámení – naše účast na
velikonoční výstavě – vítězství v soutěţi o
nejkrásnější vajíčko

13.5.

13.Český den proti rakovině
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na

vyšetření

20.5.

Povídání pana Václava Bárty
Honzíka a Verunky Šamanových

23.5.

Římské hry v Popovicích (jurigovi)

a

zpěv

30.5. - 6.6. Rekondice Harrachov – penzion Sunski
26.6.

Návštěva nové sportovní haly v Králově
Dvoře při dnu otevřených dveří

23. – 25.10. Víkendová rekondice v Hnačově

7)

3.12.

Mikulášské setkání u Bělohlávků

28.12.

Zakončení roku - Silvestr ve Zvonku

Kulatiny slavili:
Marie Karasová, Jarmila Pivodová, Jiří Bártl, Ota Vorel,
Jiří Janovský, Jan Bouda, Libuše Abrahámová,
Marie Havlová, Jana Straková, Veronika Suchá,
Hana Klímová

8)

Různé:
Účast na výroční schůzi Ligy proti rakovině
Schůze výboru
Návštěvy
Zvonku

nejstarších

současných

i

bývalých

členů

Účast na mezinárodním onkologickém kongresu ve
Znojmě
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009
Příjmy k 31.12.2009
Dotace
LPR Český den proti rakovině
Členské příspěvky
Rekondice + výlety – spoluúčast členů
Ostatní
Celkem:

260 350,00 Kč
75 588,00 Kč
12 810,00 Kč
247 400,00 Kč
707,18 Kč
596 855,18 Kč

Výdaje k 31.12.2009
Rekondice
152 004,00 Kč
Výlety
216 329,30 Kč
Doprava
37 314,00 Kč
Provozní náklady
66 706,58 Kč
Český den proti rakovině
3 290,00 Kč
Odborné knihy a časopisy
15 501,70 Kč
Kurzy ručních prací
25 983,10 Kč
Různé
49 589,28 Kč
/kronika, dekorace, nástěnka, výzdoba, atd./
Zařízení
29 048,00 Kč
Celkem:

595 765,96 Kč

Hospodářský výsledek:

1 089,22 Kč

což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 25. února 2010
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Sponzoři v roce 2009
Děkujeme především Městu Králův Dvůr, které nám
poskytuje zdarma prostory a neúnavně se nám jiţ mnoho let
snaţí vycházet vstříc. I všem ostatním jsme vděčni za jejich
finanční pomoc.
APOKORK STUDIO - Petr Bárta - Králův Dvůr
Beroun - město
Broumy - obec
Bykoš- obec
Cerhovice - městys
Darivčáková Valentína - Králův Dvůr
Deixe-tip - Beroun
Hlásná Třebáň - obec
Hořovice - město
Hudlice - obec
Hýskov - obec
Chodouň - obec
Chrustenice - obec
Chyňava - obec
Karlštejn - městys
KD TRANS, s.r.o. - Králův Dvůr
Kotopeky - městys
Králův Dvůr - město
Lhotka - obec
Libomyšl - obec
Liga proti rakovině
Lodenice - obec
Mořinka - obec
Nadace LETOROSTY - Jiří Oberfalzer
Niţbor - obec
Otročiněves - obec
Pavel Bokr - Králův Dvůr - Zahořany
Švejk tour, s.r.o. - cestovní kancelář - Romana Fabbri
Tmaň - obec
Točník - obec
TRANSPORTSERVIS, spol. s r.o. - Beroun
Vráţ - obec
Zadní Třebáň - obec
Zdice - město

!!! Děkujeme všem sponzorům !!!
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