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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 2014
1)

Taneční úterky:
Každé úterý se schází skupina členek klubu na „Řecké tance“ pod
vedením Jenky Vokáčové.

2)

Klubové středy:
Konání kurzů ručních prací, půjčování knih, poradna, kurzy
zdravé výživy, měření cukru, Řecké tance, zdravotní přednášky.

3)

Klubové čtvrtky:
Předávání zkušeností,
a povídání, atd.

4)

zážitků,

posezení

u

kávy,

povídání

Kurzy ručních prací:
Práce s keramickou hlínou, odlévání, glazování, výroba svícnů,
pletení košíků z novinového papíru, korálkové náramky,
háčkování – výroba bačkor a pantoflí, pedig – výroba táců na
cukroví Quilling, Pergamano, korálky, pletení ponožek, výroba
vánočních přání…

5)

Zájezdy / výlety / rekondice / cvičení:
01.01.

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

26.07.

Výlet - Výlet na Lipno, Stezka korunami stromů neuvěřitelný výhled na Šumavu, vyhlídka na
Lipenské jezero a šumavskou přírodu.

30.08.–06. 09. Rekondiční pobyt v Hotelu LUISA – Františkovy
Lázně, výlety po okolí (Loket, Karlovy Vary,
Kynšperk nad Ohří, Nová Role – porcelánka Thun,
atd.) ranní rozcvičky, měření tlaku, měření cukru,
masáže, plavání a cvičení v bazenu, atd.
11.12.

Vánoční setkání v restauraci U Bělohlávků

29.12.

Silvestr ve Zvonku – posezení členů klubu
s ochutnávkou
cukroví,
které
poctil
svojí
návštěvou i opět zvolený pan starosta Petr
Vychodil, rozloučení s uplynulým rokem a také
řádný úklid.
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Výstavy - akce – přednášky
06.02.

Kurzy - ruční práce – Pergamano, lektorka Jarmila
Dolejší

20.02.

Zdravotní cvičení s Jitkou Kuncovou – Sokol
Králův Dvůr

25.02.

Kurzy - ruční práce – Quilling, Klub Důchodců na
Tmani, lektorka Jarmila Dolejší

06.03.

Přednáška
o
léčebném
konopí,
s prodejem konopných produktů

27.03.

Kurzy - ruční práce – pletení košíků z novinového
papíru, lektorka M. Strnadová

11.-12.04.

„Velikonoce na zámku 2014“
– výstavu
Velikonočních výrobků a prezentaci tradic na
zámku v Králově Dvoře pořádalo Město Králův
Dvůr a Klub Zvonek

24.04.

Příprava Českého dne proti rakovině (květinový
den).

14.05.

Český den proti rakovině, 18.ročník - Hlavní téma
letošní sbírky: Prevence nádorů plic

26.06.

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

29.06.

Kurzy - ruční práce – Pergamano v Klubu Knoflík Klubu Lidové Tvorby Praha, lektorka Jarmila
Dolejší

ČERVENEC - SRPEN

spojená

PRÁZDNINY

23.09.

Den otevřených dveří inPHARM CLINIC v Jesenici
u Prahy, seminář Terapeutický potenciál
parenterálního askorbátu v onkologii (Prof. MUDr.
Pavel Klener, DRSc.; Jeanne A. Drisko, MD, CNS,
FACN Director, USA

09.10.

Přednáška v klubu – Vitamín C a využití
vysokodávkované intravenózní infuze v onkologii,
zástupce inPHARM CLINIC, Jesenice u Prahy

15.10.

Kurzy - ruční práce – korálkové náramky,
lektorka Alena Šimková – Duhová Paleta

22.10.

Kurzy - ruční práce – háčkování – výroba bačkor
a pantoflí, lektorka Josefa Mašková

29.10.

Kurzy - ruční práce – práce s keramickou hlínou –
výroba svícnů – příprava výzdoby na Vánoční
členskou schůzi, lektorka Alena Kosnarová

05.11.

Kurzy - ruční práce – pedig – tácy na cukroví,
lektorka Alena Šimková – Duhová Paleta
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6)

12.11.

Kurzy - ruční práce – pletení ponožek, lektorka–
Miroslava Strnadová, Věra Foldová

26.11.

Kurzy - ruční práce – Výroba Vánočních přání
sponzorům a přátelům Klubu Zvonek –
Pergamano, lektorka Jarmila Dolejší

27.11.

Kurzy - zdravá výživa – přednáška o pohance
s ochutnávkou – pohankový chléb s ořechy a
pomazánkou, lektorka Jarmila Dolejší

04.12.

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

Významné výročí slavili:
Marie Karasová, Blanka Konvalinková, Josefa Jevčínová, Jiří Bártl,
Miloslav
Matyáš,
Božena
Bartošová,
Ota
Vorel,
Věra
Medvedíková, Jiří Janovský, Milan Diviak, Libuše Abrahámová,
Hana Špírková, Jana Straková, Veronika Suchá, Hana Klímová

7)

Různé:
Účast na Výroční schůzi Ligy proti rakovině ve velkém sále
Lékařského domu v Praze - Miroslava Strnadová
Účast na Dnu otevřených dveří inPHARM CLINIC v Jesenici
u Prahy – Marek Samsonek
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
v domovech
důchodců,
v domech
s pečovatelskou službou, u nich doma, nebo v nemocnicích.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Příjmy k 31.12.2014
Dotace
Rekondice - platby členů
LPR Český den proti rakovině
Členské příspěvky
Výstavu Velikonoce – grant
Výlety
Ostatní (úrok z účtu)

152 800,00 Kč
109 200,00 Kč
55 211,70 Kč
10 200,00 Kč
10 882,00 Kč
4 100,00 Kč
11,68 Kč

Celkem:

342 405,38 Kč

Výdaje k 31.12.2014
Rekondice
157 041,40 Kč
Výlety – akce – výstava - doprava
44 440,40 Kč
Provozní náklady
27 330,83 Kč
/poštovné, telefony, poplatky, kancelářské potřeby, zařízení - atd./
Český den proti rakovině /rozvoz, odměny/
4 997,00 Kč
Kurzy ručních prací, zdraví, odb. knihy a časopisy
28 419,30 Kč
Různé
3 384,00 Kč
/kronika, dekorace, fotografie, materiály, drobné opravy,
zdravotní a hygienické potřeby, atd./
Schůze – narozeniny, členské příspěvky, přednášky 45 656,00 Kč

Celkem:

311 268,93 Kč

Hospodářský výsledek:

31 136,45 Kč

což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 13. února 2015
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Sponzoři v roce 2014
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 – městys
Hudlice - obec
Hýskov - obec
Chodouň - obec
Chrustenice - obec
Chyňava - obec
Karlštějn – městys
Komárov - městys
Králův Dvůr – město
Lhotka - obec
Mořinka - obec
Nový Jáchymov - obec
Otročiněves - obec
Tetín - obec
Točník - obec
Vráž - obec
A-Z Beroun
Deixe-tip – Beroun
Liga proti rakovině – Praha
Lomy Mořina spol. s.r.o.
Pavel Bokr - Králův Dvůr – Zahořany

!!! Všem sponzorům DĚKUJEME !!!
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