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Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

První rok klubu Zvonek pod novou právní formou spolek je za 

námi. Na program a činnost organizace to, ale nemělo vůbec 
žádný vliv. Celý rok byl opět nabitý akcemi pro potěšení, 
pobavení, uzdravení a poučení našich členů i všech ostatních, 
kteří mezi nás zavítali. 

Klub Zvonek je stále členem Ligy proti rakovině Praha, kterou 
všichni znáte hlavně díky Českému dni proti rakovině (dříve 
Květinový den), který se v roce 2017 uskutečnil již po 
jednadvacáté. Jsme hlavními organizátory této sbírky pro 
Beroun a okolí. Našim členům se s pomocí studentů středních 

škol v Berouně, Hořovicích rok co rok daří prodat okolo 10 000 
kusů kytiček měsíčku lékařského. Velké díky patří Vám, kteří 
přispíváte na pomoc, ale i Vám, kteří se staráte a pomáháte 
druhým bez nároku na odměnu! 

Dále jsme členy Aliance žen s rakovinou prsu, zúčastňujeme se 
mezinárodních konferencí, abychom poznali i poslední objevy a 
možnosti léčby tohoto typu onemocnění. 

Mezi našimi členy jsou také členky Klubu lidové tvorby Praha 
(včetně naší předsedkyně, paní Jarmily Dolejší) a tak 

využíváme (lépe řečeno – užíváme si) i jeho služeb nejen při 
kurzech ručních prací. 

 

Žádnou z aktivit našeho spolku, by nebylo možné provádět bez 
pomoci našich věrných sponzorů. Veškeré dotace u nás jdou 
pouze na činnost, vybavení a pomoc druhým! Žádného platu, 
nebo procent se u nás nikdo nedočká☺! 

 

DĚKUJEME ! 

                                                                        Jarmila Dolejší
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Klub Zvonek – sdružení zdravotně postižených z.s., 
se sídlem v Králově Dvoře u Berouna je neziskový spolek 
zdravotně postižených, jehož hlavní náplní je sdružovat občany 
trpící fyzicky i psychicky onkologickým onemocněním a 

poskytovat jim podporu a pomoc v rámci svých možností. 
Poskytovat poradenskou a psychologickou 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 apod.) 

Výbor sdružení: 

Jarmila Dolejší - předsedkyně 

Alena Kosnarová – místopředseda 

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 2017 

1) Taneční úterky:  

Každé úterý se schází taneční skupina Garsilama pod vedením 

Jenky Vokáčové. Vystupovaly již na mnoha akcích: na akci 
„Každý svého zdraví strůjcem“ pořádanou LPR Praha, na plesech, 

na vánočním jarmarku na Plzeňce v Berouně, v Klubu důchodců 

atd.  

2) Klubové středy/čtvrtky: 

Konání kurzů ručních prací, půjčování knih, poradna, kurzy 

zdravé výživy, zdravotní přednášky. 

Každý první čtvrtek v měsíci: Klub zdraví - kontrola tlaku, cukru, 

váhy, atd. 

Předávání zkušeností, zážitků, posezení u kávy, diskuze, oslavy 

narozenin atd. 

3) Kurzy ručních prací: 

Práce s keramickou hlínou. Výroba přání s různou tématikou pro 
každou příležitost. Zdobení slámou, ubrousky, pergamano, 

quilling, vystřihovánky, a další … 

4) Akce a aktivity 2017 

01.01. Novoroční pochod Náprstkovou stezkou 

s berounskými turisty /Beroun-Karlštejn/ 

05.01. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy (probíhá 

každý první čtvrtek v měsíci); úklid po vánočních 

svátcích. 

12.01. Příprava plánu práce a aktivit. Vyplňování 

dotazníků členy na plán práce v roce 2017. 

19.01. Schůze výboru: Hodnocení dotazníků, příprava 

plánu práce na první pololetí. 

02.02. Klub zdraví 

03.02. Schůze revizní komise - Inventarizace a kontrola 

hospodaření 2016. 

09.02. Kurzy - ruční práce - (09:00-11:00) – výroba 

přání pod vedením zkušené lektorky Marie 

Ptáčkové. 
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23.02. Oslava významného jubilea - paní Marie 

Mikovcová slavila krásných 80. 

02.03. Klub zdraví 

09.03. Oslava MDŽ s vystoupením dětí MŠ Plzeňská 

Králův Dvůr. 

 

16.03. Klub zdraví - cvičení v sedě + cvičení paměti – 

instruktor Iva Daňsová. 
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23.03. Přednáška o zdraví s přestavením nového 

přístroje pro měření EKG a tlaku. Tento přístroj 

byl zakoupen do klubu. 

08.04. Klubíčko slaví 20 let! Bohatý program v Kulturním 
domě Plzeňka v Berouně s koncertem Petry 

Černocké. 

 

13.04. Výroční členská schůze v restauraci U Bělohlávků. 

20.04. Zdravotní přednáška: Stav a zdraví našich cév, 

MUDr. Muamer Korjenic, představení přístroje 
Agedio B900. Individuální vyšetření (10:00  - 

12:00 v klubu). 

26.04. Příprava na Květinový den 2017. 

04.05. Klub zdraví 

10.05. XXI. Ročník akce Český den proti rakovině 

(Květinový den). S tématem: Nádorová 

onemocnění hlavy a krku (nádory ORL). 

20.05.  Zájezd: Procházka po nábřeží v Písku - sochy z 

písku + návštěva svíčkárny Rodas ve Sladovně + 
zastavení na poutním místě na vrchu Svatá Hora 

u Příbrami. 

01.06. Klub zdraví 

  

08.06. Klub zdraví – přednáška – pan Cerucký o H-

technology, L-complex – kniha Ano NO (oxid 

dusnatý). 
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24.06. Výlet: Poznávací zájezd na slavné Orlí hnízdo a 

jezero Konigsee v Německu. 

ČERVENEC - SRPEN Klubové PRÁZDNINY 

(a protože se nám to zdálo už moc dlouhé už od 

začátku srpna jsme se opět scházeli☺) 

01.08. Klub zdraví 

10.08. Přednáška o nanotechnologii – využití moderní 

technologie při běžném úklidu. 

07.09. Klub zdraví 

18.-24.09. Tradiční rekondiční pobyt jsme letos strávili 

v Mariánských Lázních - Hotel Krakonoš, kde nás 
čekala kompletní lázeňská péče, bazén, solná 

jeskyně, pedikúra, kadeřnictví a mnoho dalších 
služeb, včetně úžasných výletů do okolí, jak 

pěších, například park Boheminimum je hned 
vedle hotelu, tak naším autobusem. Takže jsme 

na vlastní oči viděli relikviář svatého Maura, 
románskou památku z počátku 13. století, v 

Bečově na Teplou, navštívili kláštěr v Teplé, nebo 
muzeum Becherovky v Karlových Varech. 

Dokonce jsme se podívali i za hranice naší vlasti a 
to při výletu do malého bavorského městečka 

Waldsassen. 
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30.09. Návštěva Čapí hnízdo na pozvání (autobus, vstup, 

obědy, zákusky,káva a milý průvodce = vše 

v režii pana Andreje Babiše). 
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13.–15.10. Klub zdraví – Prodloužený víkendový pobyt se 

zdravou výživou ve Wellness relax areálu Hnačov.  

 

 Při návratu jsem navštívili také zámecký park 

v Blatné. Bylo to i trochu nebezpečné, daňci byli 

zrovna v říji. 

 

20 - 22.10. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 

2017 v prostorách klubu. 

02.11. Klub zdraví 

09.11. Kurzy - ruční práce - (09:00-11:00) – výroba 

Vánočních přání – vystřihovánky. 

23.11. Kurzy - ruční práce - (09:00-11:00) – výroba 

Vánočních přání – vystřihovánky. 

07.12. Mukulášské setkání - členská schůze s 
vystoupením  dětí z MŠ , Plzeňská, Králův Dvůr, 

předání dárků, společný zpěv koled, pohoštění, 

výzdoba vystřihovánkami. 

09.12. Vánoční Jarmark na Plzeňce Beroun, výstava i 
prodej ručních prací s vánoční tématikou. Akci pro 

neziskové organizace pořadá Komunitní centrum 

při MěÚ Beroun. 

28.12. Silvestrovské posezení členů v klubu 
s ochutnávkou cukroví… a rozloučení s uplynulým 

rokem. 
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5) Významné výročí slavili: 

Petra Šindlerová, Marie Mikovcová, Věra Šílová,  
Jaroslava Janovská, Jana Přibylová, Jaroslav Štádler  

a Jana Lébrová. 

6) Různé: 

Schůze výboru, Výroční schůze, Vánoční setkání. 

Prezentace klubu na Vánočním Jarmarku na Plzeňce v Berouně 

Návštěvy nejstarších současných i bývalých členů klubu Zvonek 

v domovech důchodců, v domech s pečovatelskou službou, u nich 

doma anebo v nemocnici. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

Příjmy k 31.12.2017 

Dotace 144 500,00 Kč 

Rekondice - platby členů 132 200,00 Kč 
LPR Český den proti rakovině 64 646,70 Kč 

Členské příspěvky 8 440,00 Kč 
Výlety (Berchtesgaden a ozdravný víkend Hnačov) 33 830,00 Kč 

Ostatní (úrok z účtu, různé)   12,37 Kč 

 
Celkem: 383 629,07 Kč 
 

Výdaje k 31.12.2017 

Rekondice: Hotel Krakonoš - Mariánské Lázně  167 309,50 Kč 

Výlety – akce – doprava  77 456,00 Kč 

/Den matek, rozloučení před prázdninami, Vánoční jarmark,  
Berchtensgarden, výlety Písek, ozdr.víkend ve Hnačově/ 

Provozní náklady  45 437,36 Kč 
/telefon, kancelářské potřeby, poštovné, zdravotní a hygienické potřeby, 

malé EKG, Oximetr, nové měřící středisko- atd./ 
Český den proti rakovině /rozvoz, odměny/  4 830,00 Kč 

Odborné knihy a časopisy o zdraví  7 625,00 Kč 
Kurzy ručních prací   4 157,00 Kč 

/(antistresové omalovánky, výtvarné potřeby, Vánoční přání, časopisy rp, 
materiál, pomůcky atd./ 

Různé  7 294,40 Kč 
/smuteční květiny, kondolence, vybavení kuchyně, kurz zdravé výživy, 

hodiny, nové ubrusy. atd./ 
Schůze – narozeniny, členské příspěvky, výbor  37 095,90 Kč 

Poplatky  1 115,35 Kč 

/bankovní poplatky, daň z úroků/ 
Zařízení /masážní stroj na nohy, tlakoměr Veroval, váha tanita, tiskárna/

  24 329,00 Kč 

 
Celkem:  376 649,51 Kč 
 

Hospodářský výsledek: 6 979,56 Kč 

 
což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 23. února 2018 
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Sponzoři v roce 2017 

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. 

Cerhovice - městys 

Hýskov - obec 

Chodouň - obec 

Chrustenice - obec 

Karlštejn - městys 

Komárov - městys 

Králův Dvůr - město 

Loděnice - obec 

Nižbor - obec 

Podluhy - obec 

Točník - obec 

Vráž - obec 

Zadní Třebáň - obec 

 

Apokork - Králův Dvůr 

AZ Beroun - Beroun 

Buzuluk a.s. - Komárov 

Deixe-tip - Beroun 

Liga proti rakovině Praha z.s. - Praha 

Machart s.r.o.- Beroun 

Nadační fond LETOROSTY - Beroun 

Pavel Bokr - Králův Dvůr - Zahořany 

VAK Beroun, a.s. - Beroun 

 

 

!!! Všem sponzorům a našim příznivcům DĚKUJEME !!!  


