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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
KAMARÁDI 

 

 

Spolek KAMARÁDI rozvíjí svoji činnost již patnáctým rokem. Všechny aktivity sdružení 

jsou vytvářeny a poskytovány s cílem smysluplného naplňování volného času dětí, mládeže a 

veřejnosti ze Stochova a jeho okolí. To vše s dlouhodobým cílem zvyšování kvality života 

stochovských obyvatel - především dětí a mladistvých.  

 

KAMARÁDI realizují své cíle v těchto oblastech nabízených aktivit: 

 

volnočasové a zájmové kroužky pro děti a mládež (Šikovné ručičky, Magic the gathering, 

Kamarádi) 

akce pro veřejnost 

rodičovské centrum Vendelín 

doplňková činnost 

charitativní akce 

 

Naše aktivity jsou určeny především: 

 

1. dětem  

2. mládeži 

3. rodičům s malými dětmi  

4. dospělým / celým rodinám 

5. široké veřejnosti 

 

 

Členové spolku v roce 2015 

 

Bc. Zuzana Černá, jednatelka sdružení 

Lucie Gombitová, zástupkyně jednatelky sdružení 

Bc. Petra Štěpánková 

Marie Fuksová, revizorka sdružení 

Ing. Sylva Filipová 

Kristýna Štáfková 

Karla Špáňová 

Markéta Mašterová 

Lucie Hořejší  

 

 

Spolupracovníci sdružení v roce 2015 

 

Petra Kvasničková 

Štěpánka Filipová 

Barbora Slámová 

Jan Biroš 

Vendula Gombitová 

A další nejmenovaní 
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Činnost v roce 2015 

 
V roce 2015 KAMARÁDI zrealizovali všechny své naplánované aktivity. Každoročně nám 

dokonce aktivity přibývají a my jsme za to moc rádi. Podařilo se nám naplánovat a úspěšně 

dokončit dvě charitativní akce pro děti, které onemocněly rakovinou.  

S narůstajícím počtem aktivit potřebujeme samozřejmě větší počet dobrovolníků a víc 

finančních prostředků. Každý se věnuje Kamarádům, jak jen může, i přes své zaměstnání, 

rodinu, ostatní povinnosti a starosti. Občas je velmi těžké vše skloubit a připravit tak, aby byla 

naše činnost co nejlepší. Při každé akci však vidíme nadšené tváře dětí, a právě to je náš hnací 

motor. Ač jsme občas vyčerpaní, naplňuje nás to. Jaký by to byl život bez K(k)amarádů?  
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Průběh činnosti v jednotlivých oblastech celoroční práce s dětmi, mládeží a 

dospělými 

 

VOLNOČASOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 

 
V průběhu roku 2015 KAMARÁDI otevřeli celkem 3 celoroční volnočasové a zájmové 

kroužky. Kroužek Kamarádi dále pokračuje v pátek, ovšem kvůli časové vytíženosti vedoucí 

Kristýny Štáfkové, se kroužek konal jednou za 14 dní. Po celý rok pomáhala Štěpánka 

Filipová, Markéta Mašterová a Bára Slámová. Dále fungoval kroužek Šikovné ručičky pod 

vedením Lucie Hořejší. Kroužek je otevřen každé úterý. V pondělí se scházejí děti z kroužku 

Magic the gathering. Celý rok kroužek vedl Zbyšek Kalenda s pomocí Lucie Gombitové.  

 

 

KAMARÁDI 

 
Kroužek KAMARÁDI probíhal pravidelně po celý rok 2015.  

Počet přihlášených dětí se pohyboval v průběhu roku do 10 dětí.  

Jako každý rok vedoucí s dětmi realizovali aktivity v klubovně i venku. Několikrát do roka 

proběhlo spaní v klubovně. Před Vánocemi děti navštívily babičky a dědečky v DPS Stochov. 

Před prázdninami děti nacvičily divadelní představení o Honzovi a drakovi, které mělo velký 

úspěch. Představení bylo sehráno v domě kultury (12. 6.) a v DPS.  

Náplní kroužku je kromě primárně-preventivní činnosti i utužování sociálních vztahů,  

 

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

 

Kroužek je vhodný zejména pro děti od pěti do devíti let. Funguje úspěšně již druhým rokem. 

Jedná se o kroužek, ve kterém se vyrábí z různých materiálů a děti tak vytváří mnoho 

výrobků. Podporujeme dětskou kreativitu, fantazii a jemnou motoriku. Výrobky můžou 

občané Stochova shlédnout na chodbě vedoucí ke klubovně.  

  

MAGIC THE GATHERING 

 

Tento kroužek fungoval celý rok 2015, opět jsme obdrželi dotaci od města Stochov. Kroužek 

tak mohl fungovat celý rok zdarma. Od začátku fungování kroužku máme zaregistrovanou 

více než stovku dětí.  Z toho aktivních hráčů je 25 – 30. Děti se schází každé pondělí za 

účelem hraní karetní hry Magic the gathering, kde se hráči stanou sférochodci a za pomocí 

kouzel, artefaktů a příšer bojují o své místo na světě. Každé pondělí se koná miniturnaj na 

body, které děti sbírají celý půl rok. Na konci je čeká velký turnaj, kde hráči s nejvyšším 

počtem bodů získávají hodnotnější ceny. Cenu v tomto turnaji obdrží každý hráč v minimální 

hodnotě 160 Kč.  

 Na začátku každý nový hráč dostane základní balíček 60 karet zdarma. Každý týden 

děti za miniturnaj obdržely další nové karty, kterými mohly obohatit svůj balíček, popřípadě 

vyměnit s jiným hráčem. Za celý rok děti dostaly mnoho odměn jak za miniturnaje, tak za 

větší turnaje (herní podložka, hrací kostky, krabičky na karty…) 

 Tento kroužek byl založen nejen za účelem karetní hry, ale také slouží jako primární 

protidrogová prevence, děti mohou přijít do kolektivu vrstevníků a učit se zapojovat a 

spolupracovat. Také si procvičí anglický jazyk, případně německý jazyk, naučí se obchodovat 

a hospodařit – každá karta má jinou hodnotu, karty se dají měnit, prodávat, nakupovat.  
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AKCE PRO VEŘEJNOST 2014 

 
 

MAŠKARNÍ PLES 24. ledna 

 
V roce 2015 proběhl jubilejní 10. ročník maškarního plesu pro dospělé. Kamarádi ani občané 

Stochova už si nedokážou představit 3. lednovou sobotu bez skvělého večera plného úžasných 

lidí.  

Ples se konal opět ve stochovské Sokolovně a opět zahrála kapela FreeStyle. Jako předtančení 

jsme tento rok zvolili souhru člověka s psa – vystoupila nám Simona Vondráčková se svým 

pejsek Fidem a ukázali nám prvky dogdancingu (neboli tanec se psem). Pro účastníky jsme 

opět připravili zábavné soutěže. Samozřejmě nechyběly oblíbené “židle“. Byla připravena 

pestrá tombola (tím moc děkujeme všem sponzorům) a nemohli jsme si odpustit ani 

hodnocení krásných masek. Na počest tak významného čísla, jako je 10. ročník, jsme 

vydražili dort housenku Kamilku za krásných 2500,- Kč. Ples vždy uteče jako voda, i tento 

rok se rychle přiblížila půlnoc a všichni byli zvědaví, co si připravili kluci jako půlnoční 

překvapení. Nezklamali, jejich vystoupení “CHLUPATÉ KOULE“ bylo opět famózní. Kluci 

už jsou dokonce tak známi, že je lákají ostatní pořadatelé plesů z okolí, aby své představení 

předvedli i jinde. Kluci jsou však originální a většinou zůstávají věrní Kamarádům.  

 

   

Položka 2014 2015 

Náklady Tombola, výzdoba 9 000,0 7 496,0 

Pronájem - Sokolovna 3 700,0 3 400,0 

Program 9 400,0 5 850,0 

Provoz 1 200,0 1 258,0 

Jiří Pochman - Dorty   1 500,0 

Náklad celkem 23 300,0 18 004,0 

      

Vstupenky 19 000,0 18 600,0 
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Tombola 10 000,0 9 200,0 

Konopkovi - děkujeme 4 500,0   

Jiří Pochman - dražba dortu 

děkujeme   2 500,0 

Paní Uhlířová     

Příjem celkem 33 500,0 30 300,0 

Zisk 10 200,0 12 296,0 

   
Všem děkujeme za podporu a jsme rádi, že jste se tak dobře bavili. 

   

Hlavní ceny v roce 2015 

věnovala paní Alena Uhlířová, 

děkujeme. 

   

 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 25. ledna 

 
Dětský karneval se konal již druhým rokem. Tuto akci jsme převzali v roce 2014 od Sokolů. 

Opět se celá Sokolovna rozzářila krásnými maskami. Každý rodič přinesl balíček do tomboly 

a ke konci karnevalu se losovalo, takže každé dítě dostalo jiný balíček. Nechyběly ani 

zábavné soutěže, vtipný moderátor Michal a známé dětské písničky. Tuto akci máme moc 

rádi, i když máme s dospěláckým maškarním plesem pěkně pilný víkend.  
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ – 17.-18. 4. a 9.-10.10. 

 
Tradiční akce pořádaná maminkami a členy spolku. Tato akce má každým rokem větší 

úspěch. Burza se koná již několikátý rok v prostorách Sokolovny. Zde mohou rodiče za malý 

poplatek (který je nadále věnován na činnost Kamarádů) prodat oblečení, hračky po svých 

dětech a zároveň nakoupit jiné. Celá sokolovna se promění ve velký trh. Akce je pořádaná 

stále dvakrát do roka – pátek se koná sběr oblečení a v sobotu je prodej a výdej neprodaných 

kousků.  

   

   

Položka 2014 2015 

Děti     

Hudba 1 000,0 / 

Propagace 256,0 300,0 

Dort 500,0 Dar cukroví 

Výzdoba sokolovny + odměny 1 500,0 500,0 

      

Dobrovolné vstupné + balíčky zakoupené 3 104,0 3 389,0 

 - děkujeme rodičům za dobrovolné 

vstupné.     

Město Stochov - děkujeme 1 500,0   

Pronájem Sokolovny - děkujeme 0,0 0,0 

   

Zisk 1 348,0 2 589,0 

   Všem děkujeme za podporu a jsme rádi, že 

jste se tak dobře bavili. 
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BURZA DOSPĚLÉHO OBLEČENÍ  - 15.-16. května a 13.-14. listopadu  
 

Burzu dospělého oblečení děláme druhým rokem. Zatím pouze v klubovně, protože akce 

zatím není tak rozkřiknuta jako burza dětského oblečení. Začínáme v pátek výběrem oblečení, 

v sobotu máme prodej a v ten samý den, zhruba od 17:00 i výdej neprodaných kusů. Každý, 

kdo se chce zbavit nenošených kousků ve svém šatníku, přinese v pátek do klubovny oblečení 

označené jménem a cenou, seznam a 50 Kč jako vstupní poplatek (nic dalšího se poté neplatí, 

výtěžek jde opět na činnost Kamarádů). Doufáme, že akce bude do budoucna úspěšnější a 

navštíví ji více lidí než doteď.  

 

Burza dospělého oblečení 

    

    Položka 2013 2014 2015 

Pořadatelé 6 2 3 

Zápisné 800 Kč 655 850 

Náklady 238 270 250 

Zisk 562 Kč 385 Kč 600 Kč 
 

 

DĚTSKÝ DEN, DĚTI MALUJÍ PRO LUKÁŠKA 30. května, 

 
Kulturní dům Stochov ve spolupráci se spolkem Kamarádi pořádali Den dětí. Vyšlo nám 

krásné počasí a opět jsme si s dětmi užili fajn odpoledne plné her a dobrot. Samozřejmě i 

v tomto roce nechyběl ani skákací hrad. Dětský den je jednou z největších našich pořádaných 

Burza dětského oblečení 
 

    

    Položka 2013 2014 2015 

Pořadatelé cca 8 8+5   

        

Zápisné Výnos 5 702 Kč 6 201 Kč 5 447 Kč 

Náklady 1 600 Kč 400 Kč 950 Kč 

Nájem   1 500 Kč 1 500 Kč 

Provoz   1 460 Kč   

Zisk 4 102 Kč 3 241 Kč 2 997 Kč 
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akcí a každoročně se snažíme program zlepšovat a zpestřovat. I v roce 2015 nám vyšlo pěkné 

počasí.  

Kulturní dům zajišťoval tento den, co se týkalo odměn, tudíž Kamarádům téměř odpadla 

starost okolo financí.  

Zvláštností tohoto ročníku byla akce navíc. Petra Štěpánková a Lucka Hořejší se rozhodly 

pomoci chlapečkovi z druhé třídy, spolužákovi jejich holčiček. Lukášek onemocněl leukémií a 

holky chtěli podpořit jeho rodinu nejen finančně, ale i psychicky. A tak děti z druhé třídy 

namalovaly obrázky, které se v galerii o Den dětí prodávaly. Akce měla neuvěřitelný úspěch a 

za sobotu a neděli se vydělalo neuvěřitelných 30 000 Kč! Velmi nás potěšilo, kolik hodných 

lidí ze Stochova a okolí se našlo. Lukáškovi byl, kromě peněz, předán velký list s krásnými 

podporujícími vzkazy.  

 

Den dětí 

     

     Položka 2012 2013 2014 2015 

Počet dětí 119 88 akce Kina 116 

Náklady 2829 3450 sušenky od pekaře   

Pekař daroval   50 preclíků 2x balík bombonů   

Bambuca cafe   
slevu na zmrzinu 
+ 150 Kč 

Ceny Kulturní dům   

Město Stochov 2000 1000     

Paní Uhlířová   2000   1500 

Paní Uhlířová sladké       500 

Dobrovolné vstupné + 
malování na obličej 

1165 970 Malování na obličej 901   

Zisk 336 670     

 

 

 

 

BOJOVKA PRO DOSPĚLÉ –13. června 

 
Akci jsme museli zrušit, jelikož se nám nikdo nepřihlásil. Další bojovka se však uskutečnila 

11.12. (ta již měla úspěch). 

 
 

                               Bojovka pro dospělé  

Po stopách vraha  

  

 

Položka 10/2014 2015 

Počet účastníků 9 Zrušeno 

Strašidla 5  
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Pořadatelé 2  

Vstupné 360 Kč  

Náklady 377 Kč  

Zisk -17 Kč  

 

 

 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 26. června 

 
Původně jsme opékání buřtů vymysleli pro děti veřejnosti, hned nás napadlo, že se mohou 

přidat děti z pátečního kroužku. V roce 2015 opékání vypadalo tak, že jsme vyrazili převážně 

s dětmi z kroužků. Dětí, které nenavštěvují žádný kroužek, bylo minimum. Jelikož už je hezké 

počasí a děti jsou s blížícími prázdninami v dobré náladě, opékání si každoročně užijeme.  

Jediné, co nám pokazilo výbornou náladu, bylo prostředí u kapličky v Konopase. Ještě jsem 

se nesetkala v přírodě s takovým nepořádkem. Uklidili jsme nepořádek, který jsme uklidit 

mohli a situaci jsme využili k přednášce o chování k přírodě a k okolí našeho města. Pro příští 

rok plyne jedno ponaučení – před akcí půjdeme obejít terén, případně zaurgujeme vedení 

města pro nějaké opatření.  

 

Opékání buřtů 
  

    

    Položka 2013 2014 2015 

Počet dětí 5   13 

Počet dospělých 5   4 

Náklady 260   584 

Vstupné 161   210 

Ztráta -99   -374 

 

 

 

 

POHÁDKOVÝ LES 5. září 
 

V průběhu několika let se Pohádkový les Kamarádů stal vyhlášenou akcí nejen ve Stochově, 

ale i ve vzdáleném okolí. Pohádkový les se koná pravidelně první sobotu v září. Při procházce 

po okolí města potkávají poutníci pohádkové postavy, u kterých musí splnit různé úkoly. 

Některé úkoly jsou jen pro děti, ale vždy jsou připravené některé i pro dospělé. Naším krédem 

je, že v každém je trochu dítěte. Stanovišť bývá 10 až 15. To závisí především na tom, kolik 

se nám podaří sehnat dobrovolníků. Každý ochotný a hravý člověk je mezi námi vítán. I 

v roce 2015 nám Pohádkový les krásně vyšel – počasí se vyvedlo, dohromady přišlo téměř 

504 návštěvníků. Každoročně se snažíme obměňovat postavy, kupovat nové kostýmy a shánět 

více dobrovolníků. Jsme rádi, že se vždy dobrovolníci najdou, bez takové velké pomoci by 

Pohádkový les nešel zrealizovat.  
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Položka 2013 2014 2015 

Paní Uhlířová 2 000,0   1 000,0 

Startovné + malování 22 783,0   19 460,0 

Pekař Preclíky     

Sponzoři     760 

Svačiny pro dobrovolníky 1 854,0   2 502,0 

Náklady 3 500,0   2 976,0 

Ceny pro děti 13 120,0   11 808,0 

Zisk 6 309,0 9 385,0 3 934,0 

    
   

 

Zakoupeno ze zisku 
Pohádkového lesa:   

Kostýmy 3 859,0 

Šťávy a odměny 375,0 

Bowling pro pomocníky 2 075,0 

Rozdíl 0,0 

    

Návštěvníci 504 lidí (z toho 267 dětí) 

Dobrovolníci 61 

Hodin práce 431 
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HALOWEENSKÉ VYRÁBĚNÍ 7. listopadu  

Tuto akci jsme zrealizovali místo čarodějnického rejdění. Má však stejný princip – jsou zvány 

všechny rodiče s dětmi, s maskami i bez masek, aby si užili odpoledne plné her, hudby, 

zábavy a vyrábění. Akce se konala v Sokolovně. Všichni jsme si odpoledne moc užili a příští 

rok určitě zopakujeme.  

 

PEXESIÁDA 22. listopadu 

 
Pexesiáda je tradiční akce Kamarádů. Snad žádný vedoucí si nedokáže představit jednu 

z posledních nedělí listopadu bez pexesového turnaje. Akci jsme zrealizovali znovu 

v kulturním domě. Opět byly připraveny kategorie podle věku a nechyběla ani kategorie 

dospěláků. Všechny turnaje proběhly v lehce soutěživém, ale kamarádském duchu. Každý 

dostal sladkou odměnu za snahu. Vítězové z každé kategorie si odnesli dort.  

 

Položka 2013 2014 2015 

Náklady - ceny 2 057,0 850,0  

Vstupné 1 150,0 790,0  

       

Soutěžících 28,0 19,0  

Pořadatelé 2,0 1,0  

Dobrovolníci 5,0 6,0  

Ztráta -907,0 -60,0  
 

 

 

DRAKIÁDA 29. listopadu 

 
Kvůli dalším povinnostem jsme byli nuceni Drakiádu posunout až na téměř zimní termín. 

Bohužel počasí a datum všechny odradilo a vyrábění ani odpolední pouštění draka se 

nekonalo.  

 

Drakiáda  
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Položka ´11/2014 2015 

Počet účastníků 21 Zrušeno 

Pořadatelé 3  

Rozhodčí  6  

Vstupné 690 Kč  

Náklady 477 Kč  

Zisk 213 Kč  
 

 

Výroba draka  

  

 

  

 

Položka ´11/2014 2015 

Počet účastníků 20 zrušeno 

Pořadatelé 2  

Pomocníci 4  

Vstupné 160 Kč  

Náklady 268 Kč  

Zisk -108 Kč  

  

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ 6. prosince 
 

 

Již podruhé jsme si pronajmuli Sokolovnu na Mikulášské rejdění. A podruhé jsme tuto akci 

spojili s adventním zdobením perníčků a vyráběním. Děti mohly opět tančit s čerty, anděly a 

Mikulášem. Měly možnosti zdobit perníčky nebo vyrábět. Každé dítko si odneslo odměnu. 

Akci jsme zhodnotili jako velmi zdařilou, dětem i rodičům se zábavné odpoledne líbilo. 

Doufáme, že i nadále tuto akci udržíme.  
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Mikulášské rejdění + Adventní zdobení perníčků 

  

 

  

 

Položka 2014 2015 

Vstupné 1 290,0 1 570 

Náklad 1 597,0 1 000 

     

     

Počet dětí 22,0 40 

Dětský domov děti zdarma 3,0  

Organizátorky 2,0 2 

Ztráta -307,0 +570 
 

 

 

ŽIVÝ BETLÉM 18. prosince 

 
I tento rok se Betlém uskutečnil pod vedením Jana Biroše, Jana Hubáčka, Josefa Voborského 

s pomocí Štěpánky Filipové. Opět byl originální, s názvem Mechanický Betlém.  Nekonal se 

uprostřed Mírového náměstí, nýbrž pod podloubím před městským úřadem. Aktéři sehráli 

klasický příběh o zrození Ježíše Krista, vše bylo doprovázeno vyprávěním a vánoční hudbou. 

Betlém je neodmyslitelnou součástí Kamarádů i předvánočního času ve Stochově. 

 
 

RODIČOVSKÉ CENTRUM VENDELÍN 

 
Centrum Vendelín určené pro rodiče a jejich malé děti letos ve své činnosti pokračovalo. 

Rodiče a děti se v roce 2015 scházeli jedenkrát týdně, v průběhu v dětské herně klubovny 

KAMARÁDŮ. V létě bylo rodičovské centrum uzavřeno.  

Během roku bylo do dětské herny pořízeno k větší radosti a spokojenosti dětí i rodičů některé 

nové hračky, především hračky pro nejmenší ratolesti (nový houpací kůň a balónky do 

bazénku). Celý rok vedla Vendelína Vendula Gombitová s pomocí Anety Pelcové.  
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DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2015 

 

 
MASOPUST  

 
Dříve akce pořádána našimi KAMARÁDY, nyní již zaštiťována ZUŠ Stochov, na které s ní 

spolupracujeme. Děti se zúčastnily průvodu a zazpívaly si písně spolu s účinkujícími. Vedoucí 

kroužků rozdávali v maskách koblihy a pití.   

 
PRODEJNÍ STÁNKY 

 
V roce 2015 se konalo několik prodejních stánků. 

8.-10. května jsme prezentovali Kamarády a prodávali výrobky našich dětí ve stánku na 

Tuchlovické pouti. Stánek jsme zde měli již podruhé a jsme rádi za možnost pobýt na místě, 

kde se pohybuje spousta lidí z okolí. Bohužel nám v tento termín nevyšlo počasí, což nám 

trochu zkomplikovalo průběh prodeje, ale poradili jsme si a tuchlovickou pouť jsme si užili.  

Další stánek jsme si postavili 29. 8. na Lunaminimaxiádě.  I zde jsme měli na prodej mnoho 

dětských výrobků a dobrot, které napekli členové spolku a dobrovolníci.  

Poslední stánek v roce 2015 vyrostl 26. 9. Na Svatováclavském posvícení. Tento stánek je pro 

Kamarády tradičním, prezentujeme se tu již několik let.   

 

 

PRODEJNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ “ONKOLÁČCI“ 

 

V roce 2015 Kamarádi, spolek nezisková organizace uspořádala Prodejní výstavu fotografií a 

následnou aukci na podporu Onkoláčků. V roce 2016 finišujeme a rozdáváme dárečky. 

Do dnešního dne jsme vybrali krásnou částku 22 464,50 Kč a rozhodli jsme se tuto částku 

rozdělit mezi děti na onkologii v pražském Motole. 

Spolupracujeme s nadačním fondem Šance Onkoláčkům a díky nim jsme dostali kontakty na 

rodiče – celkem jsme obdarovali 24 dětí a ještě ze zbytku obdarujeme 6 dětí. Celkem tedy 

obdarujeme 30 dětí z této krásné akce. 

Představuji Vám naše sponzory: 

 Bosá turistika za finanční příspěvek,  

 Město Kladno za krásný nájem za 1 Kč,  

 24print kteří věnovali tisk fotek za 1 000 Kč zdarma,  

 Město Stochov s nájmem za galerii 0 Kč.  

Všem sponzorům děkujeme. 

Rodičům a dětem již dárky docházejí do domovů a oni nám zasílají své vzkazy a fotografie 

dětí s dárky zasílám pár vzkazů a jednu fotku – více na našich stránkách. 

Dobrý den. Velice nečekaně nás překvapil Vámi zaslaný  dárek naši dceři Zorince, kdy za něj moc děkujeme. Dceři se moc líbí a prý 

si jí (vílu)  vezme sebou do nemocnice. Příští týden zrovna nastupuje do FN Plzeň na  další vyšetření - na mag. rezonanci.  Ještě 

jednou moc děkujeme, vážíme si Vaší záslužné práce pro takto postižené děti a zároveň přejeme, aby jste takto dělali radost i dalším 

dětem. 

 Mílá paní Gombitová, velmi děkujeme za dárek pro Elišku.  
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Dobrý den,strašně moooooc děkujem za nečekaný a nádherný dárek pro Lindušku zmrazující Elsu:o))))Moooc děkuje a já děkuji 

moc ,že děláte radost takto vážně nemocným dětem a zvláště když Linduška už  bojuje podruhý je pro nás každá její radost a úsměv  

takový uzdravováníJeště jednou moc děkujem jste skvělý S pozdravem maminka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 
Na konci července jsme uspořádali oblíbený příměstský tábor. Vždy máme tábor obsazený už 

po Novém roce, tak tomu bylo i v roce 2015. Děti a vedoucí se scházeli od pondělí do pátku 

od 8 do 17 hodin. Pro děti byl připraven celý týden zábavných her, tvoření a výletů. Téma 

tábora v roce 2015 byl Petr pan a víla Zvonilka. Zúčastnilo se 25 dětí. Tábor zaštítilo 5 

vedoucích.  
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NOČNÍ BĚH PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO CENTRA VE STOCHOVĚ  

19. prosince 
 

Jelikož někteří z členů rádi sportují, především běhají, napadlo nás, že bychom mohli běžet 

pro dobrou věc. A tak se 19. 12. uskutečnil první vánoční noční běh, organizátorkou se stala 

Veronika Šubrtová spolu s Kamarády.  Běželo 25 nadšenců cca 6 kilometrovou trasu. Vybralo 

se 3500 Kč, za které jsme nakoupili hračky a oblečení pro děti z Dětského centra ve Stochově. 

Dárky jsme osobně předali sestrám a děti tak mohly najít pod stromečkem o několik dárečků 

více. Akci hodláme zopakovat i v roce 2016 pro jinou organizaci.  

 

Závěr 

 
V roce 2015 se podařilo uskutečnit většina akcí (neuskutečnila se Bojovka pro dospělé a 

Drakiáda). 

Všechny akce proběhly ke spokojenosti jak veřejnosti, tak samotných členů spolku, všechny 

kroužky byly navštěvovány dětmi v dostatečném počtu a rodičovké centrum Vendelín bylo 

otevřeno 9 měsíců v roce 

V letních měsících se uskutečnil příměstský letní tábor. 

Mezi pravidelné akce byla nově zařazena Dětská herna a Deskohraní, které bude pravidelně 

připravována i nadále.  

Opět se nám podařilo otevřít posvícenský „kamarádský“ stánek na trhu ve Stochově. Proběhla 

spolupráce s organizacemi ve Stochově (například se základní školou, s domem 

s pečovatelskou službou či s dětským centrem). 

Ke stávajícím pomocníkům se letos připojili noví, kteří se nemalou měrou podíleli na 

aktivitách. Někteří členové členskou základnu opustili, ale nadále jsou našimi pomocníky. 

Dostali jsme větší dotaci od města, za což jsme si mohli dovolit nové vybavení do klubovny. 

Rok 2015 byl podle našeho mínění, rokem úspěšným.  

 

 

Poděkování  

 
Chceme poděkovat všem, kteří podporují spolek KAMARÁDI v jeho aktivitách a tím i v 

uskutečňování jeho dlouhodobých cílů. Bez podpory těchto subjektů bychom jen stěží dělali 

vše to, co doposud děláme a čeho se nám podařilo za dobu naší existence dosáhnout. 

 

Dále za poskytování prostor děkujeme: 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov  

MÚ Stochov 

 

Na našich akcích spolupracujeme, a tímto děkujeme:  

 

ZŠ a ZUŠ Stochov 

MÚ Stochov 

Divadlo Luna 

Dům s pečovatelskou službou ve Stochově 

Dětské centrum ve Stochově 

Městská knihovna ve Stochově 
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