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Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

tento rok byl pro naši organizaci opět rokem plným akcí pro 

postižené, ale zároveň i pro potěšení a poučení ostatních. Nadto 
jsme letos pod jménem KLUB ZVONEK slavili 10. výročí. 

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 žen 
s rakovinou prsu, zúčastňujeme se mezinárodních konferencí, 
abychom znali i poslední objevy a možnosti léčby. 

Výčet akcí je opravdu bohatý, o tom se lze přesvědčit v jejich 

přehledu. 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 a pomáháte druhým bez nároku na odměnu! 

 

 

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 

Alena Kosnarová - místopředseda 

Libuše Sýkorová - zapisovatelka 

Bc. Marek Samsonek - účetní 

Miroslava Strnadová - člen výboru 

Jaroslav Štádler – člen výboru 

Revizní komise 

Vladimíra Limportová - předsedkyně 

Jana Černá – člen revizní komise 

Kontakty: Plzeňská 104, 267 01  Králův Dvůr 

mobil: 602 850 264 
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Zpráva o činnosti v roce 2012 

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, školení záchranářů... 

3) Kurzy ručních prací: 

Keramika, háčkování, pletení, Quilling, Pergamano, paličkování, 

korálky, nešitý patchwork, vtlačovaný patchwork, carving, 
ubrousková technika, zdobení kraslic, výroba svícnů, zápichy... 

4) Zájezdy / výlety / pochody / rehabilitace: 

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

05.04. Bowling v Berouně - Svoji fyzickou zdatnost jsme 
prověřily na bowlingových utkáních v Berouně. 

Nejzdatnějšími vrhači koulí byli manželé 
Štadlerovi. 

21.04. Divadelní představení My fair lady v divadle Na 
Fidlovačce na pozvání senátorů Jiřího Oberfalzera 

a Tomáše Töpfera 

01.09. Městské slavnosti a oslava 10. Výročí Klubu 

Zvonek na zámku v Králově Dvoře 

10.–16. 09. Rekondiční pobyt v Hotelu MAS – Sezimovo Ústí, 
výlety po okolí (Stráž nad Nežárkou, Tábor, 

Červená Lhota..), ranní rozcvičky, masáže, 
plavání a cvičení v bazenu, atd. 

18.09. Vernisáž obrazů Viktorie Adamíkové v kavárně 
Jiná káva Beroun 

24.09. Návštěva nově vybudovaného protonového cantra 
v Praze – nemocnice na Bulovce. Prohlídka 

diagnostického centra včetně nejnovějších 
protonových zářičů. Nová šance pro onkologicky 

nemocné (Kosnarová, Dolejší). 
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26.09. pokračování turnaje v Bowlingu, který byl zahájen 
na rekondičním pobytu v Sezimově Ústí. 

Lokomotiva Beroun 

04.10. přednáška o překyselení organizmu a jeho návrat 

do rovnováhy včetně nabídky léčebných 
prostředků. Pí Krtková 

09.10. návštěva reprezentačních prostor Pražského 
hradu s výkladem jeho historie a také pohoštění a 

prohlídka Senátu ČR na pozvání senátora pana 
Ing. Jiřího Oberfalzera za přispění města Králův 

Dvůr 

17.10. Výlet za historií: zavraždění Albrechta 

z Valdštějna v Chebu a procházka ve 
Františkových lázních. 

5) Výstavy - akce - rekondice 

04.01. Kurzy - ruční práce - háčkování šály na U jehlici. 
Lektorka Jarka Dolejší 

15.01. Zvláštní zasedání výboru – tvorba plánu práce 

18.01. Kurzy - ruční práce - patchworkové vejce. 

Lektorka Jarka Dolejší 

08.02. Kurzy - ruční práce - háčkování ve zvonku. 

Lektorka Jarka Dolejší 

15.02. Kurzy - ruční práce - tajemství Quillingu - zvláštní 

technika z proužků papíru namotávaných na špejli 

a sestavování obrázků, vytváření motivů od 
sněhových vloček až po jarní motivy... 

Lektorka Jarka Dolejší 

16.02. Kurzy - ruční práce - zdobení velikonočních 

vajíček. Lektorka Jarka Dolejší 

22.02. Kurzy - ruční práce – velikonoční kohoutci – 

výroba zápichů. Lektorka Alena Kosnarová 

29.02. Kurzy - ruční práce – Keramika + sestavování 

dárkových balíčků – Velikonoce - zajíčci. 
Lektorka Alena Kosnarová 

29.02. Kurzy - ruční práce – Keramika – Velikonoce. 
Lektorka Alena Kosnarová 

14.03. Kurzy - ruční práce - tajemství Quillingu – 
pokračování. Lektorka Jarka Dolejší 

21.03. Kurzy - ruční práce – Keramika – Velikonoce. 

Lektorka Alena Kosnarová 

28.03. Kurzy - ruční práce - Ubrousková technika – 

zdobení květináčků – pokračování. 
Lektorka Jarka Dolejší 
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29.03. příprava výstavy Velikonoce 2012 U Bělohlávků - 
Prodejní i naučná výstava, výroba velikonočních 

dekorací, dřevěných hraček, svíček, proutěného 
zboží i dalších drobných dárků včetně ochutnávky  

tradičních i netradičních velikonočních dobrot. 
Hlavním bodem byla soutěž o Nejkrásnější 

velikonoční vajíčko. 

30.-31.03. Velikonoční výstava u Bělohlávků, Králův Dvůr za 

účasti Klubu Lidové Tvorby Praha – soutěž o 
nejkrásnější vajíčko. 

18.04. Kurzy - ruční práce – košíčky z novinového 
papíru. Lektorka Jaroslava Janovská 

25.04. Kurz první pomoci školení záchranářů z 
nemocnice Hořovice 

16.05. Český den proti rakovině, 16.ročník 

24.05. Zdravotní přednáška o účincích aloe vera 

ČERVEN každou středu příprava na desetileté výročí klubu 

Zvonek – výroba dárků, keramické lucerničky 

ČERVENEC - SRPEN  PRÁZDNINY 

11.10. účast na slavnostním zahájení rekonstrukce 
zámku v Králově Dvoře 

11.10. Kurzy - ruční práce - holubičky - vtlačovaný 
patchwork. Lektorka Jarka Dolejší 

24.10. Kurzy - ruční práce - výroba náhrdelníku a 
náušnic z ovčí vlny – Lektorka Ivana Bílá 

z Krámku pro tvořivé U Bílé paní. 

14.11. Kurzy - ruční práce - výroba andělíčků z ovčí vlny 

s lektorkou Alenou Šimkovou z Krámku pro 
tvořivé U Bílé paní. 

5.12. Kurzy - ruční práce - Výroba svícnů z přírodních 
materiálů. Lektorka Alena Šimková z Krámku pro 

tvořivé U Bílé paní. 

6.12. Oslava 10.  Výročí v Restauraci U Bělohlávků –
bubble show - profesionalníi bubliář a držitel 

několika světovych rekordů Matěj Kodeš předvedl 
své umění. 

28.12. Silvestr ve Zvonku – posezení členů klubu, 
rozloučení s uplynulým rokem a také řádný úklid. 

6) Různé: 

Účast na Výroční schůzi Ligy proti rakovině ve velkém sále 
Lékařského domu v Praze - volba nového výboru Ligy na budoucí 

dva roky. Miroslava Strnadová 
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Účast na sněmu organizací Ligy proti rakovině Praha – Miroslava 
Strnadová  

Schůze výboru 

Výroční a Mikulášská schůze 

Oslava 10. let činnosti klubu 

Návštěvy nejstarších současných i bývalých členů Zvonku 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 

Příjmy k 31.12.2012 

Dotace 168 500,00 Kč 
LPR Český den proti rakovině   62 803,50 Kč 

Členské příspěvky   10 550,00 Kč 
Kulturní grant na výstavu Velikonoce   26 000,00 Kč 

10 let klubu / příspěvek MěŮ KD   50 000,00 Kč 
Rekondice - platby členů   77 400,00 Kč 

Ostatní (úrok z účtu)         12,14 Kč 

 
Celkem: 395 265,64 Kč 
 
 

Výdaje k 31.12.2012 

Rekondice 122 395,40 Kč 

Výlety – akce - doprava   29 692,00 Kč 

Provozní náklady   42 343,60 Kč 
/poštovné, telefony, poplatky, kancelářské potřeby, atd./ 

Český den proti rakovině /rozvoz, odměny/     3 869,00 Kč 
Kurzy ručních prací, odborné knihy a časopisy   18 768,00 Kč 

Poplatky v bance     2 011,50 Kč 
Různé     4 947,00 Kč 

/kronika, dekorace, materiály, drobné opravy, zdravotní a hygienické 
potřeby, atd./ 

Schůze – narozeniny - přednášky   23 532,00 Kč 
Pozvání sponzorů na oslavu 10. Výročí klubu   54 388,08 Kč 

Výstava Velikonoce 2012   26 215,30 Kč 

 
Celkem: 328 161,88 Kč 
 

Hospodářský výsledek: 67 103,76 Kč 

což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 08. února 2013 
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Sponzoři v roce 2012 

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 

Cerhovice - obec 

Hořovice - město 
Hýskov - obec 

Chodouň - obec 

Chrustenice - obec 
Chyňava – obec 

Karlštejn – městys 

Komárov - obec 
Králův Dvůr - město 

Lhotka – obec 

Libomyšl - obec 
Mořinka - obec 

Nižbor - obec 

Podluhy - obec 
Otročiněves - obec 

Tetín – obec 

Tmaň - obec 
Točník – obec 

Zadní Třebáň – obec 

 
A-Z Beroun - Beroun 

Deixe-tip – Beroun 

Liga proti rakovině – Praha 
Nadace Letorosty - Beroun 

Petr Bárta - studio Apokork - Králův Dvůr 

Pavel Bokr - Králův Dvůr – Zahořany 
 

 

 

!!! Všem sponzorům DĚKUJEME !!!  


