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Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
tento rok byl pro naši organizaci zatěžkávací zkouškou, ale opět
rokem plným akcí pro naše členy a zároveň i pro potěšení a
poučení ostatních. Vedoucí klubu byla dlouhodobě nemocná a
skončila na vozíku. Tím se stalo, že klub nezískal tolik
finančních prostředků jako v minulých letech.
Klub Zvonek je stále 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. Většinou se nám podaří prodat každý rok kolem
10 000 kytiček. Hlavně díky pomoci většiny středních škol
v Berouně, Hořovicích a členům našeho klubu. Jsme také členy
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu,
zúčastňujeme se mezinárodních konferencí, abychom znali i
poslední objevy a možnosti léčby. Jarmila Dolejší je členkou
Klubu lidové tvorby Praha a tak využíváme i jeho služeb při
kurzech ručních prací a výstavách (např. Velikonoce).
I přes těžkosti je výčet akcí opravdu bohatý. O tom se lze
přesvědčit v jejich přehledu. Veškeré dotace jdou pouze na
činnost! Nikdo nedostává plat, ani účetní a vedoucí. Kolik
takových organizací najdete v celé ČR?
Proto, díky patří Vám, kteří přispíváte na pomoc, 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
Miroslava Grillová - zapisovatelka
Bc. Marek Samsonek - účetní
Miroslava Strnadová - člen výboru
Věra Foldová – 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 2013
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, měření cukru, Řecké tance, zdravotní přednášky

3)

Kurzy ručních prací:
Práce s keramickou hlínou, odlévání, glazování, výroba stojánků
na ubrousky, vázičky, kohoutci, slepičky, zdobení kraslic, pletení
šál na prstech nebo hrábích, Quilling, Pergamano, tisk na tašky,
šité ošatky, tkaní na kolíkovém stávku, korálky, nešitý
patchwork, vtlačovaný patchwork, výroba látkových panenek,
vizovické pečivo, ubrousková technika, výroba vánočních přání...

4)

Zájezdy / výlety / rehabilitace / rekondice:
01.01.

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

29.05.

Výlet Praha - Petřín, Loreta, Trójský zámeček

23.08.

Výlet - V areálu Zámecké zahradyv Čimelicíh se
totiž konal jubilejní 30. ročník tradiční výstavy
květin, zahradních doplňků, drobného zvířectva a
ochrany přírody.

10.–17. 08.

Rekondiční pobyt v Hotelu LUHA – Luhačovice,
výlety po okolí (Uherské Hradiště, zámecká
zahrada v Kroměříži, Baťův mrakodrap ve Zlíně,
ZOO a zámek Lešná...), ranní rozcvičky, měření
cukru, masáže, plavání a cvičení v bazenu, atd.

19.10.

Koncert
skupiny
Hradišťan
s
uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou v sále České pojišťovny
Beroun.

02.11.

památka zesnulých – položení květin na hroby
zemřelých členů, Beroun, Králův Dvůr.

05.12.

Vánoční setkání v restauraci U Bělohlávků
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5)

Výstavy - akce – přednášky
07.02.

Kurzy - ruční práce – práce s keramickou hlínou –
stojánek na ubrousky. Lektorka Alena Kosnarová

14.02.

Kurzy - ruční práce – Odlévání z keramiky vázičky, kohoutci,slepičky.
Lektorka Alena Kosnarová

20.02.

Kurzy - ruční práce – Tisk na tašky.
Lektorka Ivana Bílá z Krámku pro tvořivé U Bílé
paní

28.02.

Lékařská přednáška – Alergie.
Přednášející MUDr. Lubomíra Pokorná

07.03.

Zahájení kurzu - Řecké tance
Pokračování každé úterý od 9:00 hod.
Lektorka Jenka Vokáčová

13.03.

Kurzy - ruční práce – Šité ošatky.
Lektorka M. Strnadová

17.04.

Kurzy - ruční práce – Tkaní na kolíkovém stávku.
Lektorka Alena Šimková z Krámku pro tvořivé U
Bílé paní

04.05.

10. Výročí Krámku pro tvořivé U Bílé paní

15.05.

Český den proti rakovině, 17.ročník - Hlavní téma
letošní sbírky: Prevence nádorů tlustého střeva

29.06.

Kurzy - ruční práce – Quilling v Klubu Lidové
Tvorby Praha – lektorky Jarmila Dolejší

ČERVENEC - SRPEN

PRÁZDNINY

02.10.

Kurzy - ruční práce – pletení šál na prstech nebo
na hrábích. Lektorka Lenka Sýkorová

09.10.

Kurzy - ruční práce – práce s keramickou hlínou –
výroba andělíčků, odlévání zvonečků.
Lektorka Alena Kosnarová

17.10.

Kurzy - ruční práce – práce s keramickou hlínou –
výroba domečků na svíčky.
Lektorka Alena Kosnarová

24.10.

Kurzy - ruční práce – Výroba Vánočních přání.
Lektorka Jarmila Dolejší

30.10.

Kurzy - ruční práce – práce s keramickou hlínou –
glazování výrobků. Lektorka Alena Kosnarová

11.11.

Kurzy - ruční práce – Technika práce s
pergamenem, technika papírových krajek,
akreditovaných Pergamano. Technika perforování
a základy tvoření s pergamano. Lektorka
Miloslava Jašková (FINITA s.r.o. – Brno)
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6)

14.11.

Kurzy - zdravá výživa – za přispění zaměstanaců
společnosti Country Life, s. r. o.,+ pohoštění
„Cizrna po královsku s rýží“

20.11.

Kurzy - ruční práce – Vizovické pečivo.
Lektorka Miluše Šímová (KLT Praha)

27.11.

Kurzy - ruční práce – Majdalenky – výroba
panenek. Lektorka Marta Landová (KLT Praha)

11.12.

Kurzy - ruční práce – Voňavé koule a stromečky.
Lektorka Alena Kosnarová

19.12.

Kurzy - zdravá výživa – za přispění zaměstanaců
společnosti Country Life, s. r. o.,+ pohoštění
„Čína“

27.12.

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

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
Účast na sněmu organizací Ligy proti rakovině Praha – Miroslava
Strnadová
Schůze výboru, Výroční schůze, Vánoční setkání.
V průběhu roku - Návštěvy nejstarších současných i bývalých
členů klubu Zvonek, doma, v lázních, případně i v nemocnicích.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Příjmy k 31.12.2013
Dotace
Rekondice - platby členů
LPR Český den proti rakovině
Členské příspěvky
Odprodej zařízení
Výlety, ruční práce
Ostatní (úrok z účtu)

90 000,00 Kč
66 000,00 Kč
56 164,20 Kč
9 760,00 Kč
2 500,00 Kč
1 370,00 Kč
8,24 Kč

Celkem:

225 802,44 Kč

Výdaje k 31.12.2013
Rekondice
121 970,80 Kč
Výlety – akce - doprava
21 058,00 Kč
Provozní náklady
35 374,14 Kč
/poštovné, telefony, poplatky, kancelářské potřeby, atd./
Český den proti rakovině /rozvoz, odměny/
4 805,00 Kč
Kurzy ručních prací, zdraví, odb. knihy a časopisy
43 675,70 Kč
Poplatky v bance
1 697,00 Kč
Různé
3 954,00 Kč
/kronika, dekorace, fotografie, materiály, drobné opravy,
výroba klíčů zdravotní a hygienické potřeby, atd./

Schůze – narozeniny, členské příspěvky, přednášky

Celkem:

35 320,94 Kč

267 855,58 Kč

Hospodářský výsledek:

- 42 053,14 Kč

což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 28. února 2014
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Sponzoři v roce 2013
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
Králův Dvůr - město
Deixe-tip – Beroun
FINITA s.r.o. - Brno
Liga proti rakovině – Praha
Pavel Bokr - Králův Dvůr – Zahořany

!!! Všem sponzorům DĚKUJEME !!!
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