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Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
tento rok byl pro naši organizaci rokem plným akcí pro
postižené, ale zároveň i pro potěšení a poučení ostatních.
Začínali jsme Dnem otevřených dveří, kdy jsme přichystali
malou výstavku prací našich členů. Zájemcům jsme nabízeli
informace o onemocnění, brožury, knihy, video… Další velkou
akcí byla výstava Velikonoce. Tady dostávají příležitost školy i
školky k prezentaci svých výrobků. Ale jsou zde předváděny i
práce profesionálů. Nabízí se srovnání, nápady, materiály…
Výčet akcí je opravdu bohatý, o tom se lze přesvědčit v jejich
přehledu. A to vše dělá skupina lidí ve svém volném čase a
úplně zdarma! Takže veškeré dotace jdou pouze na činnost!
Kolik takových organizací najdete v celé ČR?
Proto, díky patří Vám, kteří přispíváte, ale i Vám, kteří se
staráte bez nároku na odměny!

DĚKUJEME !

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

neziskové, svépomocné sdružení zdravotně postižených, kde
hlavní náplní je sdružovat občany trpící fyzicky i psychicky
onkologickým onemocněním a poskytovat jim podporu a pomoc
v
rámci
svých
možností.
Poskytovat
poradenské
a psychologické podporu pacientům, ale i jejich rodinným
příslušníkům. Usilovat o odstranění psychických a sociálních
barier, které brání integraci zdravotně postižených zpět do
normálního života. Aktivní zapojení členů sdružení do aktivit
směřujících ke zvýšení fyzické kondice, prohlubovat tělesné a
duševní zdraví a zvýšit psychickou odolnost.
Členem sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby,
jejichž sídlo je v ČR, ale i v zahraničí. (Není závislé na druhu
onemocnění a mohou to být i rodinní příslušníci nemocných,
přátelé sdružení 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 2010
1)

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

2)

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

3)

Kurzy ručních prací:
Pergamano, paličkování, korálky, nešitý patchwork, vtlačovaný
patchwork, drátování, carving – vyřezávání a dekorace z ovoce a
zeleniny

4)

Zájezdy / výlety / pochody / rehabilitace:
01.01.

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

13.03.

Výšlap na Koukolovu horu účast na Loučení se
zimou - akce Sokola Kr.Dvůr.

01.05.

Výlet na Vyšehrad a Slavín – s průvodcem

21.06.

Cvičení
na
pohyblivých
stolech-SLENDER
v Sportovní centrum v Berouně

23.06.

Návštěva Karlštejna na pozvání starosty: WAX
museum a Museum betlémů

27.08.

Divadelní představení Postřižiny v letním kině
v Berouně

21.09.

Posezení s Ljubou Skořepovou v Kulturním domě
na Tmani – pozvání Klubu důchodců

04.10.

Město pro seniory - Odpolední posezení pro
seniory s hudbou a vystoupením Soukromé
umělecké školy Zory Tauberové - akce MěÚ
Králův Dvůr

06.10.

Pozvání senátora Jiřího Oberfalzera: posezení s
Tomášem Töpferem v sále České pojištovny
Berouně.

01.11.

Cvičení SLENDER Zahájení pravidelného cvičení.
Celkem 5× a to vždy v pondělí

04.11.

Solná pyramida - zahájení
návštěv-dle možností
4

cyklu

čtvrtečních

5)

6)

Výstavy - akce - rekondice
14.02.

3. Nedělní odpolední čaje

18.02.

Den otevřených dveří v Klubu Zvonek

13.03.

Koncert skupiny Pokus pro členy Klubu Zvonek
v Eldorádu na Jarově

18.03.

Výroční členská schůze u Bělohlávků

26.–27.03.

Velikonoční výstava u Bělohlávků, Králův Dvůr –
soutěž o nejkrásnější vajíčko

25.04.

4. Nedělní odpolední čaje

12.05.

14. Český den proti rakovině

22.05.

Dokážeš to taky: pochod Karlštejn-Srbsko
s Honzou a soutěže s Janovskými

05.06.

Bezstarostný a sluníčkový Pohádkový den /Tuláci
pro Zvonek/

01.07.

Kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny-Czech Carving
/Luděk Procházka, mnohonásobný mistr v
dekorativním vyřezávání zeleniny a ovoce/

07.-14.08.

Rekondiční pobyt v Seči, hotel Kapitán výlety do
okolí

18.09.

Berounské Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera vystoupení Lucky Bílé, Tublatanky, Mig 21 nebo
moderování
a
zpěv
Ondřeje
Hejmy
a dalších…

23.09.

Generální úklid klubovny Zvonku

07.-14.10.

Rekondiční pobyt v Lázních Bohdaneč, hotel
Technik, výlety: Hospital Kuks, Braunův Betlém,
zámek Opočno,

14.11.

Posezení při harmonice

09.12.

Mikulášské setkání u Bělohlávků – návštěva paní
Mgr. Jarmily Podhorné - Naděje – povídání o
gemmoterapii a účincích bylin

12.12.

Vánoční jarmark v komunitním centru Beroun.

13.12.

Adventní koncert u Bělohlávků
Společná akce s Klubem důchodců

15.12.

Zakončení roku - Silvestr ve Zvonku

s posezením.

Různé:
Účast na výroční schůzi Ligy proti rakovině
Schůze výboru
Návštěvy nejstarších současných i bývalých členů Zvonku
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
Příjmy k 31.12.2010
Dotace
LPR Český den proti rakovině
Členské příspěvky
Rekondice - platby členů
Ostatní (úrok z účtu)

207 250,00 Kč
67 026,00 Kč
10 550,00 Kč
120 925,00 Kč
7,54 Kč

Celkem:

405 758,54 Kč

Výdaje k 31.12.2010
Rekondice
211 876,20 Kč
Výlety a akce
32 817,80 Kč
Doprava
12 454,00 Kč
Provozní náklady
48 800,44 Kč
/poštovné, telefony, poplatky, kancelářské potřeby, atd./
Český den proti rakovině /rozvoz, odměny/
3 899,70 Kč
Odborné knihy a časopisy
10 710,00 Kč
Kurzy ručních prací
25 342,00 Kč
Různé
22 393,00 Kč
/kronika, dekorace, materiály, drobné opravy, zdravotní a hygienické
potřeby, atd./
Schůze a přednášky
25 931,00 Kč
Zařízení
10 392,00 Kč

Celkem:

404 616,14 Kč

Hospodářský výsledek:

1 142,40 Kč

což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 15. března 2011
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Sponzoři v roce 2010
Děkujeme především Městu Králův Dvůr, které nám poskytuje zdarma
prostory a neúnavně se nám již mnoho let snaží vycházet vstříc.
I všem ostatním jsme vděčni za jejich pomoc.

Beroun - město
Broumy - obec
Bykoš - obec
Bzová - obec
Cerhovice - obec
Hlásná Třebáň - obec
Hudlice - obec
Hýskov - obec
Chodouň - obec
Chyňava - obec
Karlštejn - městys
Kotopeky - obec
Králův Dvůr - město
Lodenice - obec
Mořinka - obec
Nižbor - obec
Nový Jáchymov - obec
Otročiněves - obec
Tmaň - obec
Točník - obec
Vráž - obec
Zdice - město
Zadní Třebáň - obec
A-Z Beroun - Beroun
Českomoravský cement, a.s. - Beroun
Deixe-tip - Beroun
Ekuma, s.r.o.- Nižbor
ESO-land, s.r.o. - Praha
Liga proti rakovině - Praha
Ing. Miloslav Matyáš - KERVAL, a.s. - Karlštejn
Petr Bárta - studio Apokork - Králův Dvůr
Pavel Bokr - Králův Dvůr - Zahořany
manželé Rauferovi - Hýskov
Jaroslav Šimek - Tmaň

!!! Všem sponzorům DĚKUJEME !!!
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