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Našim příznivcům  
   

 

Našim příznivcům 

Tato výroční zpráva podává informace o dění ve spolku Kdyňské 

tvoření, z.s. za rok 2020, konkrétně za období 26. 8.2020–

31. 12.2020. Tedy od data zapsání spolku do spolkového rejstříku 

Krajským soudem v Plzni do konce kalendářního roku. 

Spolek vznikl, aby sdružoval kreativní duše s dobrým srdcem 

a hmotně podporoval zejména neonatologická oddělení, posléze 

pak porodnická oddělení, dětské domovy, domovy pro seniory 

a další instituce. 

Zde patří velké Díky! Martině Mikové, která se velkou měrou 

zasloužila o to, aby naše Kdyňské tvoření mohlo vzniknout. Velké 

díky patří rovněž Janičce Proškové, která našemu spolku dala 

tvář. Ti, co stáli u vzniku našeho loga vědí, že neměla jednoduchý 

úkol. Však zhostila se ho se ctí a my se dnes můžeme prezentovat 

krásným nadčasovým logem, které v sobě skrývá symboliku toho, 

kdo jsme a co děláme. Díky dámy! 

 

 

 

 

 

„Velké díky patří 

těm, které se 

zasloužily o to, že 

spolek dnes 

existuje a má 

svoji tvář.“ 
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Našim příznivcům  
   

 

V roce 2020 uskutečnil spolek dva velké kroky. V listopadu byla 

prvně spuštěna webová prezentace našeho spolku: 

www.kdynsketvoreni.cz. Od prosince pak má spolek od města 

Kdyně zapůjčeny prostory na adrese Na Koželužně 623, kde 

v následujícím období vznikne klubovna spolku. 

 

 

 

 

  

„Od příštího roku 

se budeme 

setkávat v naší 

klubovně.“ 

http://www.kdynsketvoreni.cz/
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Přehled uskutečněných akcí 

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením a dalším nařízením 

vlády ČR nebylo možné uskutečnit akce plánované pro širokou 

veřejnost a činnost spolku se musela omezit pouze na činnost 

neveřejnou.   

Velice krátce po svém založení spolek uskutečnil první předávání 

výrobků. První obdarovanou institucí byla v září Klatovská 

nemocnice, a.s. Předány na neonatologické oddělení byly 

rychlozavinovačky, dětská body, pletené soupravičky 

a chobotničky, výrobky v celkové výši 5 000Kč.  

Další předávání byla uskutečněna v prosinci, mezi obdarovanými 

institucemi byly nemocnice v Domažlicích, Klatovech, Plzni 

a v Českých Budějovicích. Celková výše předaných výrobků byla 

vyčíslena na 6 000Kč. 

Obdarovány byly rovněž tři domovy seniorů v plzeňském kraji 

v hodnotě 2 000Kč. Dětskému domovu v Kašperských Horách 

byly předány výrobky v hodnotě 3 000Kč. 

V předvánočním období byla uskutečněna akce „Dárky 

do nemocnic“, během které jsme obdarovaly více jak padesát 

maminek, jejichž děti musely vánoční svátky strávit pod lékařským 

dohledem. Celková hodnota balíčků byla  vyčíslena na 6 000Kč. 

„Činnost spolku 

byla omezena 

pouze na 

neveřejné akce.“ 

 

 

„Během prvních 

čtyř měsíců naší 

existence jsme 

obdarovali 

instituce výrobky 

v celkové výši 

22 000Kč.“ 
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Hospodaření spolku 

Kdyňské tvoření se při financování své činnosti spoléhá na členské 

příspěvky, finanční a materiální dary od sponzorů a přátel spolku. 

V roce 2020 získal spolek finanční dar od Nadace České pošty 

z programu Pošťáci srdcem ve výši 10 000Kč. Tento příspěvek byl 

určen na zakoupení materiálu a také za tímto účelem byl v plné 

výši vyčerpán.  

Členské příspěvky v roce 2020 dosáhly výšky 240 Kč. 

Hodnota darovaných výrobků se v roce 2020 vyšplhala na částku 

22 000Kč, materiál na tyto výrobky byl z části financován z daru 

od Nadace České pošty, zbývající materiál byl financován členy 

a přáteli spolku z vlastních prostředků.  

PŘIJMY VÝDAJE 

Dar od ČP 10 000 Kč Dary – září 5 000 Kč 

Členské příspěvky 240 Kč Dary – prosinec 11 000 Kč 

  Dárky do nemocnic 6 000 Kč 

celkem 10 240 Kč celkem 22 000 Kč 

„Kdyňské tvoření 

se spoléhá na 

členské 

příspěvky 

a sponzorské 

dary.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Materiál byl 

financován členy 

a přáteli spolku 

z vlastních 

prostředků.“ 
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Výhled do budoucna 

V následujícím roce bychom nadále velice rády podporovaly 

spřátelená neonatologická oddělení, jejichž vrchní sestry nám 

neustále dávají řadu podmětů, jak jim usnadnit jejich záslužnou 

práci a jak předčasně narozeným miminkům zpříjemnit jejich start 

do života. 

Předpokládáme, že bude zachována i podpůrná činnost dalších 

institucí, primárně se budeme orientovat na nemocniční oddělení, 

dětská centra (bývalé kojenecké ústavy) a dětské domovy. 

Pakliže to situace dovolí, rády bychom uspořádaly veřejné akce, 

v plánu jsou nejen prodejní výstavy, ale také tvořivé a vzdělávací 

kurzy v naší klubovně. 

„V následujícím 

roce 

předpokládáme 

zachování 

dosavadní 

činnosti 

a rozšíření 

činnosti o akce 

pro širokou 

veřejnost.“ 
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Kontaktní informace 
 

 

Veronika Šmerdová 

předsedkyně 

Telefon 775 370 620 

veronika@kdynsketvoreni.cz 

 

Olga Hanáková 

místopředsedkyně 

Telefon 605 225 344 

olina@kdynsketvoreni.cz 

    

 

Klára Šmerdová 

koordinátorka 

Telefon 608 181 754 

klara@kdynsketvoreni.cz 

  

 

Informace o společnosti 
Kdyňské tvoření, z.s. 

Škarmanská 45, Kdyně 345 06  
IČ: 09390171 
Bankovní spojení: 295433304/0300 

Telefon 608 181 754 

www.kdynsketvoreni.cz 
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