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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
KAMARÁDI 

 

 

Spolek KAMARÁDI rozvíjí svoji činnost od roku 2000. Všechny aktivity spolku 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 2016 

 

Bc. Zuzana Černá, jednatelka sdružení 

Lucie Gombitová, zástupkyně jednatelky sdružení 

Bc. Petra Štěpánková 

Marie Fuksová, revizorka sdružení 

Ing. Sylva Filipová 

Štěpánka Filipová 

Kristýna Štáfková 

Markéta Mašterová 

Lucie Hořejší  

Barbora Slámová  

Zbyšek Kalenda 

 

Spolupracovníci sdružení v roce 2016 

Roman Fořt 

Petra Kvasničková 

Barbora Slámová 

Jan Biroš 

Šárka Lukášová  

Jiří Pochman  

A další nejmenovaní 
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Činnost v roce 2016 

 
V roce 2016 KAMARÁDI zrealizovali všechny své naplánované aktivity. Každoročně nám 

dokonce aktivity přibývají a my jsme za to moc rádi. Podařilo se nám dokončit charitativní 

akci pro děti s onkologickým onemocněním.   

Po několika letech jsme zrekonstruovali velkou část klubovny.  

S narůstajícím počtem aktivit potřebujeme samozřejmě větší počet dobrovolníků a víc 

finančních prostředků. Jsme rádi, že se nám to zatím daří, vždy se najdou ochotní pomocníci, 

kteří i přes své ostatní povinnosti přiloží ruku k dílu. 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 Kamarádů?  
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Seznam plánovaných akcí Kamarádů 2016 

Datum Akce Sháníme 

Leden Maškarní ples pro dospělé 

Leden Dětský karneval 
 

15. 4. – 
16.4.  

Letní dětská burza 

17.IV Deskohraní 

23. dubna Výlet Jenčov 

16.IV 
Den Země Jdeme na Ukliďme česko pořádá 
Město Stochov   

 6. - 8. 
května 

Stánek Tuchlovická pouť Dobroty na prodej 

13.5. - 14.5. 
2016 

Burza dospělého oblečení 

22.května Deskohraní   

28.05.2016 Den Dětí; stánek 
Dobrovolníky na 
stanoviště 

10. června  Bojovka pro dospělé 
Dobrovolníky na 
strašení 

12.června Deskohraní   

30. června  Opékání buřtů   
? Herna   

1. 8. – 5. 8. 
2016  

Příměstský tábor Praktikanty 

,3. září Pohádkový les 
Dobrovolníky na 
stanoviště 

24.9. Svatováclavský stánek 
Podporu na stánek - 
dobrůtky na prodej 

28.9. 
Prohlídka Muzea - BUNKRU LEHKÉHO OPEVNĚNÍ v Doksech u 
Kladna 

2.10. 
Drakiáda  Dobrovolníky 

Výroba draka   
8.10. - 9.10. Dejte klubovně nový kabát Sháníme pomocníky 

14.10. Bojovka pro dospělé 
Dobrovolníky na 
stanoviště 

15.10. Bojovka děti 
Dobrovolníky na 
stanoviště 

16.10. Deskohraní   

21. - 22.  
října 

Podzimní a zimní dětská burza  

Zrušeno Halloweenské vyrábění a rej 

4. - 5.11. Burza pro dospělé   
6.11. Deskohraní   
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DESKOHRANÍ  
Jednou za měsíc se scházíme v klubovně na Deskohraní. Každý kdo má zájem, si může zahrát 

s námi jakoukoliv deskovou hru. Můžete přinést i vlastní hru. Deskohraní je zdarma a 

scházíme se vždy v neděli od 14:00 hodin. Hry, které jsme již hráli: Word of warcraft, 

Zaklínač, Hobit, Dixit a mnoho dalších.  

 

 
 

19.11. Den Krásy   

27. 11.  Pexesiáda v klubovně Kamarádů Dobrovolníky 

4.12. Deskohraní   

4.12. 
Adventní zdobení perníčků 

Dobrovolníky 
Mikuláš 

17.12.  Noční Vánoční běh pro dětský domov 

Prosinec Živý Betlém Dobrovolníky 

28.1.2017 Maškarní ples pro dospělé 
29.1.2017 Maškarní 
pro děti 

Ukliďme česko 16. 4. 2016,  připojí se město Stochov a Kamarádi pomůžou. 
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Průběh činnosti v jednotlivých oblastech celoroční práce s dětmi, mládeží a 

dospělými 

 

VOLNOČASOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 

 
V průběhu roku 2016 KAMARÁDI otevřeli celkem 4 celoroční volnočasové a zájmové 

kroužky. Kroužek Kamarádi dále pokračuje v pátek a v jeho vedení se střídá několik 

vedoucích – Kristýna Štáfková, Markéta Mašterová, Štěpánka Filipová a Bára Slámová. 

Pomáhal také Míša Filip. 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. Ke konci roku 2016 se otevřel kroužek Zábavná 

matematika pod vedením Zuzany Černé.  

 

KAMARÁDI 
Kroužek Kamarádi se koná každý pátek od 16:00 do 18:00. V klubovně či venku se kromě her 

pro posílení kolektivu, komunikace, sebevědomí, fyzických a řečových dovedností, také 

vyrábělo, tančilo, zpívalo, nacvičovalo se na Betlém nebo jen tak povídalo. Několikrát do 

roka vyrazili děti s vedoucími do Domu s pečovatelskou službou ve Stochově. Potěšili 

babičky a dědečky natrénovanou pohádkou o princezně a drakovi, nebo zpíváním koled.  

Ve funkci vedoucích se střídaly Kristýna Štáfková, Barbora Slámová, Štěpánka Filipová a 

Markéta Mašterová. Počet dětí kolísal mezi 5 až 10. 

Náborové akce v podobě plakátků, návštěvy ZŠ nebo cesty za pokladem je prozatím ve fázi 

příprav. 

Jsme rádi, že můžeme kroužek Kamarádi stále zachovávat. I když je každý rok těžší sehnat do 

kroužku děti.  
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
 

V kroužku se každé úterý schází děti od čtyř do devíti let. Kromě různých výtvarných technik 

si děti vyzkouší také výrobu dekorací či hraček z různých materiálů, procvičí si tak nejen 

jemnou motoriku, ale také správné držení tužky, stříhání nůžkami a třeba i uzly aj. Při 

vhodném počasí si schůzku děti zpestří sběrem přírodnin, ze kterých si vždy něco pěkného 

vyrobí. O Vánocích a dalších svátcích v roce tak děti potěší své blízké vlastnoručně 

vyrobenými dárečky. Vzhledem k většímu věkovému rozdílu dětí, které kroužek navštěvují, 

se děti naučí spolupracovat ve skupině se staršími a naopak i mladšími dětmi, kterým je ještě 

často třeba podat pomocnou ruku. Kromě dílničky určené ke tvoření děti také využívají 

herničku v klubovně Kamarádů, kde mají možnost si během pauzy mezi tvořením společně 

pohrát.  
 
 
 

 
   

MAGIC THE GATHERING 
 

Tato oblíbená karetní hra je zde od roku 1993 a přišla k nám z USA. Hráči se stávají 

čarodějem (Sférochodcem), který za pomoci různých kouzel, nestvůr a artefaktů sestaví svůj 

balíček a snaží se porazit protivníka, každý má na začátku 20 životů. Hra tříbí mysl, postřeh a 

koordinaci. Karty jsou většinou v anglickém jazyce, takže si hráči procvičí angličtinu. 

Kroužek byl založen před lety s pomocí protidrogové prevence města Stochova. Kroužek je 

zdarma a děti dostávají svůj první 60ti kartový balíček také zdarma. Scházíme se každé 

pondělí od 16:30 do 18:30 hodin. Jednou až dvakrát za měsíc se koná turnaj, kde si děti 

mohou vyzkoušet své balíčky a dovednosti a vyhrát hodnotné ceny. Párkrát do roka dokonce 

přijedou na Stochov děti z Krupky a hrají s dětmi ze Stochova karty celý víkend. 
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ZÁBAVNÁ MATEMATIKA SE ZUZKOU  
 

Tento kroužek jsme otevřeli až v listopadu 2016. Koná se každý čtvrtek od 16 do 17 hodin, je 

určen pro děti od 1. do 3. ročníku. A o čem kroužek je? Čerpáme zde z Hejného matematiky. 

Jde o to, aby se děti učily a přitom je to bavilo. Hrajeme matematické hry a pronikáme do 

různých prostředí. Například do prostředí Autobus, Hadi, Děda Lesoň nebo Parkety. Zatím 

kroužek navštěvuje maximálně 5 dětí, ale doufáme, že se informace rozkřikne a matematiku 

bude navštěvovat více dětí. V Hejného matematice se totiž mimo jiné učí děti i pracovat ve 

skupinách a tím samostatně objevovat nové informace. 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 2016 

 
MAŠKARNÍ PLES  

 
V roce 2016 jsme po dlouhých letech změnili kapelu. Tentokrát nás bavila skvělá kapela All 

Right Band. Jsou známí svými rockovými hity, a tak jsme trochu opustili od klasických 

zábavových českých písniček. Jinak byl ples jako každý rok – předtančení od ženského 

spolku, tombola, hry, tanec, soutěž o nejlepší masku a famózní klučičí půlnočko. Všichni se 

bavili a smáli, a to nám stačí ke štěstí. Maškarní ples pro dospělé patří mezi nejnáročnější 

akci, co se organizace týče, a tak jsme rádi, když se lidem líbí. Níže je přiložená tabulka 

s náklady na akci.  
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DĚTSKÝ KARNEVAL  

 
I v letošním roce se den po "dospěláckém" maškarním plese konal v sokolovně karneval pro 

děti. Sešlo se jich celkem 80 a doprovodili je nejen rodiče, ale i babičky, dědečkové a další 

členové rodiny. Kapacita sokolovny byla tentokrát využita do posledního místa. Pro děti bylo 

kromě spousty krásných písniček k dovádění na parketu připraveno i několik her a 

samozřejmě tombola. Protože všechny děti dorazily v krásných maskách, ať už koupených či 

doma vytvořených, po proménádě v maskách na všechny čekala sladká odměna. Dvě hodiny 

skvělé zábavy jsme zakončili společnou fotkou a už se všichni těšíme na příští karneval. 
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  
 

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.  

 

BURZA DOSPĚLÉHO OBLEČENÍ   
 

Burzu dospělého oblečení děláme stále pouze v klubovně, protože akce zatím není tak velká. 

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.  

 

Položka 2016/11 

Pořadatelé 3 

Zápisné 951 

Náklady 135 

Zisk 816 Kč 
 

    

    DĚTSKÝ DEN  

 
Kulturní dům Stochov ve spolupráci se spolkem Kamarádi pořádali podruhé společně Den 

dětí. Kamarádi zajistili dobrovolníky na stanoviště, vymysleli hry pro děti. Kulturní dům 

obstaral skákací hrad a tento rok nově i jeviště, kde byl zábavný program. Opět se malovalo 

na obličej. Dobroty pro děti zajistil jak Kulturní dům, tak Kamarádi. Jsme při této akci velmi 

vděční paní Aleně Uhlířové, která Kamarády na Dětský den každoročně podpoří sladkostmi.  

 

Položka 2016 

Počet dětí   

Náklady 2273 

Paní Uhlířová 2000 

Paní Uhlířová sladké   

Dobrovolné vstupné + 
malování na obličej 

Malování 
na 

obličej 
1200 

Zisk 927 
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OPÉKÁNÍ BUŘTŮ  

 
Opékání buřtů se koná každý rok. Tentokrát na poslední páteční schůzku dorazily jen dvě děti. 

Rozhodli jsme se proto opékání zrušit a dětem jsme místo toho koupili pizzu. I tak jsme si 

poslední schůzku společně pěkně užili. Jsme optimisté, a tak se těšíme na příští rok, věříme, 

že opékání znovu bude.  

 
 

 

 

POHÁDKOVÝ LES  
 

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 2016 počasí o Pohádkový les bylo jako objednané. 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 2016 

Paní Uhlířová 1 000,0 

Startovné + malování 17 246,0 

Svačiny pro dobrovolníky 1 703,0 

Náklady 4 020,0 

Ceny pro děti 8 723,0 

Zisk 3 800,0 
 

 

 

 

 

 

 

BOJOVKA PRO DOSPĚLÉ  
 

Bojovka pro dospělé je další tradiční akce, kterou Kamarádi pořádají jednou nebo dvakrát do 

roka. V roce 2016 se na stezku odvahy vydal jeden tým složený ze 3 dospělých. Plnili po 

cestě různé úkoly a samozřejmě nechyběla ani strašidla. Na konci se účastníci mohli těšit na 

odměnu. I když byl jen jeden tým, večer si všichni moc užili.  
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BOJOVKA PRO DĚTI  
 

Bojovka pro děti se vždy uskuteční další večer po bojovce pro dospělé. Děti se mohou na 

stezku vydávat po skupinkách i se svými rodiči. Na cestě je čekají jednoduché úkoly a také 

strašidla. Většinou se rodiče bojí víc jak děti. V roce 2016 bylo 5 odvážných týmů. I na této 

akci všichni dostanou sladkou odměnu za statečnost.  

 
 

PEXESIÁDA  

 
Dříve byla Pexesiáda jedna z největších akcí Kamarádů. Postupem času však děti ubývaly. 

V roce 2016 nám tedy přišlo zbytečné uspořádat tuto akci v Kulturním domě. Zůstali jsme 

tedy v klubovně. Přišlo 9 dětí a 2 dospělí. I tento rok nám Jirka Pochman udělal krásné dorty 

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

jednu z posledních nedělí listopadu bez pexesového turnaje, a tak doufáme, že v příštích 

letech Pexesiádu navštíví více dětí.  
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Pexesiáda 

     

     
Položka 2016 

Náklady - ceny 600,0 

Vstupné 360,0 

    

Soutěžících 9,0 

Pořadatelé 2,0 

Dobrovolníci 6,0 

Ztráta/Zisk -240,0 
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DRAKIÁDA a VÝROBA DRAKA 

 
V roce 2016 nám bohužel pršelo a tak jsme s pár dětmi, co je neodradil déšť, vyrobili ráno 

dráčka a odpoledne si zahráli hry v klubovně. Zajímavě strávený den. 

 

 
 

Drakiáda 

 
   

    
Položka 2016 

Počet účastníků v klubovně 5 

Pořadatelé 4 

Rozhodčí  0 

Vstupné 0 Kč 

Náklady 0 Kč 

Zisk 0 Kč 

    

     

 

 

Výroba draka 

    

    
Položka 2016 

Počet účastníků 4 

Pořadatelé 2 

Pomocníci 4 

Vstupné 30 Kč 

Náklady 

Odměny z 
poh. lesa 

Zisk 30 Kč 
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MIKULÁŠSKÁ  
 

Již potřetí jsme si pronajmuli Sokolovnu na Mikulášské rejdění. A opět 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.  

 

Mikulášské rejdění + adv. zd perníčků 

   
Položka 2016 

Vstupné 1 480,0 

Dar paní Uhlířová 2 000,0 

Dar paní Uhlířová čokolády 

Náklady 1 679,0 

Počet dětí cca 20 

Organizátorky 2,0 

Ztráta 3,0 
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ŽIVÝ BETLÉM 18. prosince 

 
Zpočátku to vypadalo, že budeme muset Živý Betlém zrušit. Všichni, kdo v minulých letech 

Betlém připravovali, najednou nemohli.  Nechtěli jsme dopustit, aby se taková krásná a 

tradiční akce zrušila, a tak jsme se vrátili k původnímu scénáři a začali jsme se od listopadu 

scházet. Oslovili jsme děti ze Šikovných ručiček, takže Živý Betlém byl jako kdysi – tradiční 

příběh, děti převlečené za pasáčky a andílky, živé miminko, Tři králové. Připojila se k nám i 

skupinka dětí ze ZUŠ a zazpívali jsme společně koledy. Jsme rádi, že Betlém nakonec krásně 

vyšel, doufáme, že se lidem líbil, my jsme si tuto akci užili. Uvidíme, jak to bude vypadat 

s organizací příští rok, ale uděláme vše, co je v našich silách, abychom Živý Betlém na 

Stochově udrželi.  

 

 

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM VENDELÍN 

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

děti se v roce 2016 scházeli jedenkrát týdně či dvakrát týdně 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. Celý rok vedla Vendelín Šárka Lukášová. Maminky projevily větší zájem. Za 

což jsme moc rádi. Je fajn, když se mohou maminky i se svými malými dětmi sejít. Velký 

zájem je hlavně přes zimu.  
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DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2016 

 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – záhada staré truhly  
 

První srpnový týden patří již několik let příměstskému táboru. Tentokrát se přihlásilo 23 dětí a 

všechny se těšily, že vyřeší záhadu truhly s pokladem. Kromě tvrdé detektivní práce děti 

stihly navštívit také kravín na Rudě, kde spousta z nich poprvé viděla takto zblízka krávy a 

telátka.Samozřejmě si děti vytvořily krásná táborová trička, která využily při čtvrteční 

návštěvě zábavného parku Toboga, kde si užily celý den na skluzavkách, trampolínách a 

dalších atrakcích.A protože se děti jako pátrači po ztacené truhle s pokladem opravdu moc 

snažily, nakonec byla při páteční nočn&i acute; výpravě truhla objevena, vykopána a všichni 

se rozdělily o její obsah. Pak už se všechny děti spokojeně uložily ke spánku a zakončily tábor 

společným přenocováním v klubovně. 
  

Příměstský tábor 

    
 

2016 

Příjmy   21 600 Kč  

Výdaje    17 010 Kč  

    

Zisk     4 590 Kč  

    

Počet dětí 23 
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PRODEJNÍ STÁNKY 

 
V roce 2016 se konalo několik prodejních stánků. 

Opět jsme prezentovali Kamarády na pouti v Tuchlovicích.  

Další stánek jsme si postavili na Posvícení a o vánoční trhy, Masopůst. 

Prodejní stánky pro Kamarády tradicí několik let. Bereme to jakou skvělou formu prezentace.  

 

Rekonstrukce klubovny 
 

Rekonstrukci klubovny jsme plánovali několik měsíců, akce to byla náročná, ale velmi se 

vyplatila. Za jeden víkend jsme položili lino ve dvou místnostech, vymalovali jsme dílnu, 

chodbičku, kuchyňku, vstupní chodbu a šatnu. Máme nainstalovaná nová světla, novou 

baterii, Jirka Pochman nám namaloval na zeď krásné obrázky a vylepili jsme různé dětské 

tapety. Oslovili jsme spoustu lidí na pomoc a někteří z nich se opravdu dostavili. Za pomoc 

jsme byli moc vděční. 

 

 

 

Dejte klubovně nový kabát 2016 

     Popis Cena 

Náklady: 

Světla 1 258,00 Kč 

Svačina, oběd 2 228,00 Kč 

Barvy,Válečky, mřížky… 8 249,00 Kč 

Lino 10 585,00 Kč 

Nové školní židle 14 469,00 Kč 

Nová baterie dřezová 649,00 Kč 

Dar firma Asa 15 200 Kč na nové židle 0,00 Kč 

Celkem 36 789,00 Kč 

   Dobrovolníci 
 

15 

   Většina nákladů byla hrazena z dotace od města Stochov, děkujeme. 
A to ještě nekončíme s úpravou klubovny… 
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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 
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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.  

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 
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NOČNÍ BĚH PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO CENTRA VE STOCHOVĚ  

17. prosince 
 

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

pro dobrou věc. V roce 2016 se běželo podruhé takto oficiálně 

Organizátorkou se stala opět Veronika Šubrtová spolu s Kamarády. Tentokrát jsme se rozhodli 

běžet pro Aničku, která trpí rakovinou. Nezapomněli jsme ani na Dětské centrum ve 

Stochově. Akce byla mnohem větší než v minulém roce. Zúčastnilo se téměř 60 běžců. Běžela 

se téměř 7mi kilometrová trasa. Na akci jsme sehnali několik sponzorů, takže jsme mohli na 

konci uspořádat tombolu. Každý z běžců vyhrál. Získali jsme od sponzorů i catheringový 

stánek, kde si účastníci mohli dát čaj a něco sladkého. Na dobrovolném vstupném se vybralo 

10 500,- Kč plus hračky pro dětské centrum. Aničce jsme dali 9000 Kč, protože ji rodiče 

dávají dohromady pokojíček. Dětské centrum dostalo 1500 Kč na nový potah na sedačku. 

Celá akce se podle nás velmi povedla. Jsme rádi, když můžeme někomu pomoci.  
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Závěr 

 
V roce 2016 se podařilo uskutečnit většina akcí (Zrušil se Haloweenský karneval). 

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 téměř celý rok.  

V letních měsících se uskutečnil příměstský letní tábor. 

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

připravována i nadále.  

Podařilo se nám po dlouhých letech klubovnu zrekonstruovat – položili jsme nové lino, 

vymalovali jsme 4 místnosti a nainstalovali jsme nová světla.  

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). 

Zorganizovali jsme také dva výlety. Pronajali jsme klubovnu na externí akci – přednášku o 

kosmetice Mary Kay.  

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 Stochov, za což jsme si mohli dovolit nové vybavení do 

klubovny. I když na některé akce nedorazilo tolik účastníků, kolik jsme si představovali, rok 

2016 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 

Dům s pečovatelskou službou ve Stochově 

Dětské centrum ve Stochově 

Městská knihovna ve Stochově 

Alena Uhlířová - Potraviny 

 

 

 


