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Vážené dámy a pánové, milí přátelé, 

Rok 2018 je definitivně za námi a na pořadu je bilance programu 

a činnosti našeho klubu pro zdravotně postižené a všechny jejich 
přátelé. Celý rok byl opět nabitý akcemi pro potěšení, pobavení, 

uzdravení a poučení našich členů, ale i všech ostatních, kteří mezi 

nás zavítali. Tento rok byl také nabitý oslavami významných 

jubilejí! 

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 2018 uskutečnil již po 

dvaadvacáté. 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 onkologických onemocnění a to včetně těch 

alternativních. 

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!  

 

DĚKUJEME ! 

                                                                        Marek Samsonek
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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 

email: jarka.dolejsi@seznam.cz 
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Zpráva o činnosti v roce 2018 

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: 

Patchwork, výroba levandulových košíčků, výroba přání s různou 

tématikou pro každou příležitost, enkaustika – malování horkým 

voskem, pergamano, quilling, pečení a zdobení perníčků, a mnoho 

dalšího … 

4) Akce a aktivity 2018 

01.01. Novoroční pochod Náprstkovou stezkou 

s berounskými turisty /Beroun-Karlštejn/ 

04.01. Novoroční úklid po vánočních svátcích ☺. Klub 

zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy  a EKG (probíhá 

každý první čtvrtek v měsíci). 

11.01. Příprava plánu práce a aktivit. Vyplňování dotazníků 

členy na plán práce v roce 2018. 

18.01. Schůze výboru: Hodnocení dotazníků, příprava 

plánu práce na první pololetí. 

25.01. Oslava významného jubilea - paní Marie 

Krumphanzlová slavila krásných 70. 

01.02. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG. 

08.02. Oslava významného jubilea - paní Hana Kymlová 

slavila krásných 85. 
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15.02. Oslava narozenin naší nejstarší členky - paní Blanka 

Konvalinková slavila krásných 94. 

23.02. Schůze revizní komise - Inventarizace a kontrola 

hospodaření 2017. 

01.03. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG. 

Oslava významného jubilea - paní Jaroslava Vorlová 
slavila krásných 75. 

07.03. Kurzy - ruční práce - (09:00-13:00) – patchwork 

(Mirka Strnadová). 

08.03. Klub zdraví - cvičení v sedě + cvičení paměti – 
instruktorka Iva Daňsová. 

Oslava MDŽ spojená s významným jubileem - paní 

Jana Černá slavila krásných 75. 

 

10.03. Návštěva dlouhodobě nemocných členů - Oslava 

významného jubilea - paní Josefa Mašková slavila 

krásných 75. 

15.03. Společná oslava významného jubilea - paní Vlasta 

Buňatová slavila krásných 75 a Ivanka Kobylková 
70 let. 

29.03. Výroční členská schůze v restauraci U Bělohlávků. 

Za účasti Petra Vychodila, starosty města Králův 

Dvůr. 
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S divadelním vystoupením Klubu Důchodců z Králova Dvora. 

 

05.04. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG. 

19.04. Návštěva pana senátora Jiřího Oberflazera – 

otevřená diskuse o aktuálním dění nejen v politice, 

ale především v našem městě. 

03.05. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG 
Příprava na Květinový den 2018. 

11.05. Milé setkání členů klubu při oslavě dne matek. 

16.05. XXII. Ročník akce Český den proti rakovině 

(Květinový den). S tématem: Rakovina tlustého 

střeva a konečníku. 

 

16.05. Taneční vystoupení při oslavách 40. výročí založení 

klubu důchodců v Králově Dvůře. 
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17.05. Oslava narozenin paní Jany Limportové, která slavila 

krásných 75. 

24.05. Oslava narozenin paní Marcely Jurigové, která 

slavila krásných 60. 

02.06.  Výlet: Výlet Panenský Týnec + Výstava Litoměřice. 

 

 

 

04.06. Klub zdraví - Cvičení na Slender stolech. 

07.06. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG. 

11.06. Klub zdraví - Cvičení na Slender stolech. 

18.06. Klub zdraví - Cvičení na Slender stolech. 

25.06. Klub zdraví - Cvičení na Slender stolech. 

27.06. Kurz ručních prací: Levandulové košíčky, Lektroka 

z krámku U Bílé paní. 

02.07. Klub zdraví - Cvičení na Slender stolech. 



 8 

ČERVENEC - SRPEN Klubové PRÁZDNINY 

30.08. Schůze před odjezdem na rekondici. 

02.-08.09. Tradiční rekondiční pobyt jsem měli rozdělený na 

dvě části. Prvních pět dnů jsme strávili v Lázenském 

domě Moravan v  Teplicích nad Bečvou odkud jsme 

se přesunuli ještě do Rožnova pod Radhoštěm – 
Hotel Bečva. Kompletní lázeňská péče, bazén, 

masáže a mnoho dalších služeb, včetně úžasných 

výletů do okolí: Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

Zřícenina hradu Helfštýn, Hranická propast, 

navštívili jsme Valašské muzeum, Pustevny i 
Radhošť. 

 

 

02.10. Klub zdraví - Měření tlaku, cukru, váhy a EKG 

03.10. Kurz ručních prací – Enkaustika – malba horkým 

voskem pomocí žehličky, lektorka paní Richterová 
z Poděbrad 

            

04.10. Velká úklidová akce - mytí našich starých oken. 
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13.10. Výlet do Bohdalova na Vysočině. Navštívili jsme 

léčebnou pyramidu, ochutnali místní rakytník, 
vyslechli si odbornou přednášku a na vlastní kůži se 

přesvědčili o tom, jak pyramida, kterou nechal 

vybudovat známý astrolog a léčitel Emil Havelka, 

funguje. Tato stavba slouží k relaxaci a působením 
pyramidální energie na energetická centra v těle 

dochází k odstranění psychosomatických problémů a 

k nastartování sebeléčivých procesů.  

 

01.11. Kurz ručních prací (09:00-11:00) – Vánoční přání 
lektorka Ptáčková. 

15.11. Kurz ručních prací (09:00-11:00) – Quilling -  

lektorka Dolejší. 

22.11. Pečení a zdobení perníčků pro Charitu Beroun. 

 

06.12. Mukulášské setkání - členská schůze, předání dárků, 

hudební vystoupení dětí ze ZŠ Hudlice pod vedením 
paní učitelky Spílkové + Oslava devadesátých 

narozenin naší dlouholeté členky, paní Marie 

Hercové. 
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13.12. Oslava narozenin paní Marty Grillové 80. 

18.12. Setkání tanečního klubu Garsilama. 

22.12. Sportovní hala Králův Dvůr – finálové utkání 

florbalového klubu T.B.C. Králův Dvůr. Rozloučení 

s uplynulou sezónou a předání sponzorských šeků 

pro činnost klubu v roce 2019 od členů týmu T.B.C., 

jejich sponzora a našeho města Králův Dvůr, které 
se do tohoto projektu také připojilo. Předání šeků (3 

x 7700,-). 

 

 

27.12. Silvestrovské posezení členů v klubu s ochutnávkou 

cukroví… a rozloučení s uplynulým rokem. 
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5) Významné výročí slavili: 

Marie Krumphanzlová, Hana Kymlová, Ivanka Kobylková, 

Jaroslava Vorlová, Jana Černá, Josefa Mašková, Vlasta 
Buňatová, Marcela Jurigová, Jana Limportová, Libuše 

Rosolová, Jitka Lyerová, Anna Kohoutová, Věra 

Kozderková, Věra Rottová, Marie Hercová a Marta 

Grillová. 

 

 

6) Různé: 

Schůze výboru, Výroční schůze, Vánoční setkání. 

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 2018 

Příjmy k 31.12.2018 

Dotace 170 700,00 Kč 

Rekondice - platby členů 106 020,00 Kč 
LPR Český den proti rakovině 67 425,00 Kč 

Členské příspěvky 8 580,00 Kč 

Ostatní (úrok z účtu, různé) 3 269,90 Kč 

 

Celkem: 355 994,90 Kč 
 

Výdaje k 31.12.2018 

Rekondice: Hotel Moravan – Teplice nad Bečvou  

+ Hotel Bečva – Rožnov pod Radhoštěm 192 217,39 Kč 

Výlety – akce – doprava 38 744,00 Kč 

/Panenský Týnec - Litoměřice ,výlet se zdravotní tématikou - Bohdalov, 
cvičení - Lokomotiva Beroun, Slender, zajišťování rekondice, atd. / 

Provozní náklady 29 309,10 Kč 

/telefon, kancelářské potřeby, poštovné, zdravotní a hyg. potřeby, atd./ 

Český den proti rakovině /odměny spolupracujícím organizacím + doprava/
 5 941,00 Kč 

Odborné knihy a časopisy o zdraví 3 230,00 Kč 

Kurzy ručních prací 8 949,00 Kč 

/(kurz enkaustiky - malování voskem, výtvarné potřeby, Vánoční přání, 
časopisy rp, materiál, pomůcky atd./ 

Různé 12 124,52 Kč 

/fotky kronika, kuchyňské potřeby, tisk plakátů, instalace WC, potisk triček, 

tužky pro sponzory, dort TBC, atd./ 
Schůze – narozeniny, členské příspěvky, výbor 39 948,60 Kč 

Poplatky 2 105,26 Kč 

/bankovní poplatky, daň z úroků/ 

Zařízení /cholesterol metr, WC pro postižené/ 9 540,00 Kč 

 
Celkem: 376 649,51 Kč 

 

Hospodářský výsledek: 13 886,03 Kč 

 
což plně odpovídá výsledku revizní komise provedené dne 8. února 2019 
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Sponzoři v roce 2018 

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 

Chodouň - obec 

Chrustenice – obec 
Chyňava - obec 

Karlštejn - městys 

Komárov - městys 

Králův Dvůr - město 

Loděnice - obec 
Nižbor - obec 

Nový Jáchymov - obec 

Otročiněves - obec 

Podluhy - obec 
Točník - obec 

Trubín - obec 

Zadní Třebáň – obec 

Zdice - Město 
 

Apokork - Králův Dvůr 

AZ Beroun – Beroun 

Kverneland s.r.o. 

Liga proti rakovině Praha z.s. - Praha 
Machart s.r.o.- Beroun 

Pavel Bokr - Králův Dvůr - Zahořany 

VAK Beroun, a.s. – Beroun 

Vápenka Čertovy schody a.s. 

 

 

 

!!! Všem sponzorům a našim příznivcům z celého srde 

DĚKUJEME !!!  


