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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
KAMARÁDI 

 

Založení spolku:  21. 12. 2000 

Působnost:  Stochov a okolí (cca 5 500 obyvatel) 

Počet členů: 11 

Počet dobrovolníků: 75+ 

Zaměření: Děti a mládež 

Spolupráce: Dětský domov Kladno 

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 ZŠ, MŠ a ZUŠ Stochov  

 Město Stochov a Kulturní dům Stochov 

 

Spolek KAMARÁDI realizuje volnočasové kroužky a akce pro veřejnost již sedmnáctým 

rokem. Primárním cílem spolku je rozzářit dětské úsměvy a naplnit dětská srdce radostí. 

Všechny aktivity se konají v duchu smysluplného naplňování volného času dětí, mládeže, 

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

stochovských obyvatel, od těch nejmenších až po nejstarší.  

 

KAMARÁDI realizují své cíle v těchto oblastech nabízených aktivit: 

 

- volnočasové a zájmové kroužky pro děti a mládež  

- akce pro veřejnost 

- rodičovské centrum Vendelín 

- doplňková činnost 

- charitativní akce 

 

Naše aktivity jsou určeny: 

 

1. dětem  

2. mládeži 

3. rodičům s malými dětmi  

4. dospělým / celým rodinám 

5. široké veřejnosti 
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Členové spolku v roce 2017 

 

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 spolku v roce 2017 

 

Jiří Pochman  

Jiří Pochman mladší  

Jan Ištok  

Michal Novák  

Mgr. Robert Filip  

Michal Filip  

A další nejmenovaní 
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Činnost v roce 2017 

 

V roce 2017 KAMARÁDI fungovali nad rámec plánovaných aktivit. Přibyly nové akce, 

kroužky, nové charitativní akce pro jiné děti. Velkým úspěchem se stalo 3. místo v soutěži o 

Neziskovku roku. Díky umístění se spolku otevřely další dveře do světa neziskových 

organizací, navázali jsme nové vztahy, získali kontakty na případné sponzory a dostali jsme 

možnosti pro další růst i vzdělávání.  

Podařilo se nám na všechny akce sehnat dostatečný počet dobrovolníků. Během roku jsme 

nepřišli o žádné členy. Získali jsme sponzorský dar od Středočeského kraje, mohli jsme tak 

uspořádat některé akce zdarma. Kroužek Magic The Cathering nadále fungoval za podpory 

města Stochov, též zdarma.  
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Datum Akce Sháníme

15.1. Deskohraní

28.1. Maškarní ples pro dospělé

29.1. Dětský karneval

19.2. Deskohraní

04.3. Vyrábění z fima

19.3. Deskohraní

23.4. Deskohraní

08.4. - 09.4. Letní dětská burza

08.4. Ukliďme ČESKO - Pořádá město Stochov (Den Země) 

22.4. Výlet do Jump areny

21.4.-22.4. Burza dospělého oblečení

06.5. Stánek Tuchlovická pouť Dobroty na prodej

21.5. Deskohraní

03.6. Den Dětí; stánek Dobrovolníky na stanoviště

09.6. Bojovka pro dospělé Dobrovolníky na strašení

10.6. Bojovka děti Dobrovolníky na stanoviště

30.6. Opékání buřtů

31.7. - 4.8. Příměstský tábor Praktikanty

02.9. Pohádkový les Dobrovolníky na stanoviště

11.9. Hejného matematika pro rodiče

17. 9. Šikovné ručičky - vyrábění

18.9. Vendelín - vyrábění

23.9. Svatováclavský stánek
Podporu na stánek - dobrůtky na 

prodej

24.9. Deskohraní

29. 9. Onkoláčci - Vyrábění (přihlášení do 26. 9.)

1.10. Magic the Gathering junior - Turnaj

13. - 14. 10. Podzimní a zimní dětská burza 

15.10. Drakiáda Dobrovolníky

16.10. Vendelín - vyrábění

22.10. Deskohraní

22.10. Magic the Gathering junior - Turnaj

3.11. Halloweenské rej 
nutno přihlásit omezený počet 

děti

10. - 11. 11. Burza pro dospělé

18. 11. Pexesiáda v klubovně Kamarádů Dobrovolníky

Přesunuto na rok 2018 Rekonstrukce - malování Dobrovolníky

26.11. Magic the Gathering junior - Turnaj

Listopad Deskohraní

Prosinec Deskohraní

02.12. Adventní zdobení perníčků Dobrovolníky

Mikuláš Dobrovolníky

2.12. Magic the Gathering junior - Turnaj

3.12. Jarmark

16.12.

Noční Vánoční běh pro dětský domov 

pořádá Veronika Šubrtová

17.12. Živý Betlém Dobrovolníky

23.12. Magic the Gathering junior - Turnaj

27.01.2018 Maškarní ples pro dospělé

28.01.2018 Dětský karneval
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Průběh činnosti v jednotlivých oblastech celoroční práce s dětmi, mládeží a 

dospělými 

 

Akce pro veřejnost:  

o Pohádkový les – 500 lidí 

o Maškarní ples pro dospělé – 200 lidí 

o Maškarní ples pro děti – 75 dětí 

o Pexesiáda – 38 dětí 

o Živý Betlém – plné náměstí lidí (100) 

o Burza dětského oblečení – 70 lidí 

o Vánoční noční běh pro děti – 80 lidí 

 

Kroužky:  

o Vendelín – 16 lidí 

o Zábavná matematika – 5 dětí 

o Zumba – 20 dětí 

o Kamarádi – 10 dětí 

o Magic the gathering – 15 dětí 

 

Malé akce:  

o Opékání buřtu – 30 dětí 

o Burza dospělého oblečení – 40 lidí 

o Čertovský rej – 30 – 50 dětí 

o Halloween – 30 dětí 

o Bojovka pro dospělé – 15 lidí 

o Bojovka děti – 20 dětí 

o Drakiáda – 25 lidí 

o Příměstský tábor – 25 dětí 

o Onkoláčci – vyrábění – 20 lidí 

o Jarmark – nová akce (50) 

o Deskohraní – 15 lidí 

o Turnaje – 15 lidí 

o Vyrábění z fima – 15 lidí 
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o Výlet Jump arena – 18 

o   lidí 

 

Celkem 285 aktivit v kalendářním roce. 

 220 x kroužky 

 50 x akce pro veřejnost 

 15 x pronájem klubovny – dětské oslavy 

Celkem 1 359 hodin v kalendářním roce.  

Přímá práce 590 hodin/rok 

Nepřímá práce 769 hodin/rok 

 

 

VOLNOČASOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 

 

V průběhu roku 2017 KAMARÁDI otevřeli celkem 6 celoročních volnočasových a 

zájmových kroužků. Kroužek Kamarádi dále pokračuje tradičně, každý pátek. Dále fungoval 

kroužek Šikovné ručičky pod vedením Lucie Hořejší, už ne každý týden, ale pravidelně 

jedenkrát do měsíce. V pondělí se scházely děti z kroužku Magic the gathering. Kroužek 

Matematika s prvky Hejného se na přání rodičů rozšířil o výuku angličtiny pro děti na prvním 

stupni základní školy. Od září roku 2017 se otevřel nový kroužek – Tancování ve stylu zumby. 

Tančí se každou středu od 17:15 pod vedením Zuzany Černé. Pro velký zájem jsme otevřeli 

sportovní, který se koná každý pátek v tělocvičně ZŠ. 

 

 

KAMARÁDI 

 

Kroužek Kamarádi se koná každý pátek od 16:00 do 18:00. Vedoucí u dětí rozvíjí schopnosti 

pro práci v kolektivu, komunikaci, sebevědomí, fyzické a řečové dovednosti, kreativitu.a 

empatii. Chodí se zpívat a tančit do Domu s pečovatelskou službou ve Stochově a potěšit tak 

tamější babičky a dědečky.  

Ve funkci vedoucích se střídaly Kristýna Štáfková, Lucie Gombitová, Markéta Mašterová, 

Štěpánka Filipová a Barbora Slámová. Pomáhal jim Míša Filip a Jiři Pochman mladší i starší. 

Počet dětí se pohyboval mezi 5 až 10. 
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

 

Kroužek se z provozních důvodů konal jednou měsíčně. To však návštěvníky neodradilo, ba 

naopak. Na kroužek se vždy děti velmi těšily. Vedla ho stále Lucie Hořejší, velkou pomocnou 

silou ji byla její dcera Dominika. Vyrábělo se většinou v neděli odpoledne. Děti si vyzkoušely 

různé výtvarné techniky, práci s nevšedním materiálem, namalovaly si trička nebo polštářky. 

Procvičily si jemnou motoriku. Vyrábělo se před Vánoci i ke Dni matek, dárečky tak potěšily 

celou rodinu. 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA SE ZUZKOU 

 

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

určen pro děti od 1. do 5. 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. 

V Hejného matematice se děti učí pracovat ve skupinách a tím samostatně objevovat nové 

informace. Pro velký zájem rodičů se na kroužku věnujeme zčásti i anglickému jazyku.  
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TANCOVÁNÍ VE STYLU ZUMBY 

 

Jedná se o úplně nový kroužek, funguje každou středu (17:15 -18:15) od září 2017 pod 

vedením Zuzany Černé. Je určen pro děti od 6 let. Zumba je taneční fitness program 

z Kolumbie, kdy se střídají pomalé a rychlé skladby. Během pár měsíců se naučily děti téměř 

10 skladeb. Uspořádali jsme před Vánocemi vystoupení pro rodiče a ukázku tance pro 

babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou Stochov. Protože kroužek navštěvují děti 

z prvního stupně základní školy, kromě tance hrajeme i pohybové hry. Pravidelně docházelo 5 

dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Stochově (ZDVOP). Tyto děti 

navštěvovaly kroužek zcela zdarma.  

 

 

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK 

 

Od září se schází děti pod vedením Petry Štěpánkové Novákové. Sportovní kroužek se koná 

v tělocvičně ZŠ, díky základní škole máme pronájem velké tělocvičny zdarma. Děti hrajou 

basketbal, fotbal a různé pohybové hry. Setkávají se každý pátek od 16 do 17 hodin a 

momentálně je kroužek zcela naplněn.  
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AKCE PRO VEŘEJNOST 2017 

 

MAŠKARNÍ PLES 

 

Maškarní pro dospělé se za léta fungování Kamarádů stal příjemným osvěžením plesové 

sezóny. V okolí jsme jediní, kdo pořádá maškarní pro dospělé. V roce 2017 měl ples poprvé 

téma – UPÍŘI. Celý večer provázela účastníky kapela V pantoflích. Opět nechybělo 

předtančení, bohatá tombola, soutěže a půlnoční překvapení. Poprvé jsme také na plese 

provedli dotazníkové šetření, z kterého jsme zjistili, jak jsou účastníci spokojení, co by na 

plese uvítali a s čím nejsou spokojeni. S výsledky jsme byli spokojeni, protože každý stůl nám 

ples pochválil, neobjevily se žádné velké námitky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka 2017 
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Deskohraní 

Jedenkrát za měsíc se v klubovně schází hráči deskových her. Deskohraní je zcela zdarma a e 

jak pro děti tak dospělé.  

 

Náklady Tombola, výzdoba 15159,0 

Pronájem - Sokolovna 3000,0 

Program 11200,0 

Občerstvení 1420,0 

Provoz 357,0 

OSA 2571,0 

  
Náklad celkem 33707,0 

    

Vstupenky 16200,0 

Tombola 10740,0 

Občerstvení 500,0 

Příjem celkem 27440,0 

Zisk/Ztráta -6 267,0 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

 

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

děti. Sešlo se téměř 80 nádherných masek. Děti doprovodili rodiče i babičky. Pro děti bylo 

kromě spousty krásných písniček k dovádění na parketu připraveno i několik her, (papírová 

koulovačka, limbo atd.) samozřejmě tombola. Nejkrásnější masku vyhráli úplně všichni. Dvě 

hodiny skvělé zábavy utekly jako voda a byly zakončeny společnou fotkou.  
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Dětský karneval 
 

  

  

Položka 2017 

Děti 78,0 

Hudba / 

Propagace   

Dort Dar cukroví 

Výzdoba sokolovny + odměny 225,0 

    

Dobrovolné vstupné + balíčky zakoupené 4 094,0 

 - děkujeme rodičům za dobrovolné vstupné.   

Město Stochov - děkujeme   

Pronájem Sokolovny - děkujeme 0,0 

Zisk 3 869,0 
 

 

Burza dětského oblečení 

Položka 4/2017 8/2017 

Pořadatelé, dobrovolníci 12 12 

      

Prodejci platící (100 Kč) 4 957 Kč 2 925 Kč 

Pronájem Sokol 1 500 Kč 1 500 Kč 

Občerstvení 1 225 Kč 338 Kč 

      

Zisk/ztráta 2 232 Kč 1 087 Kč 
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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 

Položka 2017/4 2017/11 

Pořadatelé 2 2 

Zápisné 120 400 

Náklady 0 435 

Zisk 120 Kč -35 Kč 
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BURZA DOSPĚLÉHO OBLEČENÍ 

 

Burza dospělého oblečení se konečně dostává do 

podvědomí občanů ze Stochova a okolí. Stále se 

koná v klubovně Kamarádů, na jaře a na podzim. 

Začíná se tradičně v pátek výběrem oblečení, 

v sobotu se koná 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 stále úspěšnější a navštíví ji ještě více 

lidí než doteď.  

 

 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 

 

Opékání buřtů se koná každý rok jako oslava 

k vysvědčení. Tentokrát nám bohužel nepřálo počasí. 

Naštěstí byli ochotni majitelé Bikers baru a poskytli nám 

přístřešek a ohnište v areálu.  Zúčastnili se děti i rodiče, 

dohromady kolem 20 účastníků. Akce i přes nepřízeň 

počasí dopadla na výbornou.  

 

Opékání buřtů 

Položka 2017 

Počet dětí 15 

Počet dospělích 6 

Náklady 775 

Vstupné dobrovolné 110 

  
vstup děti 

zdarma 

Zisk/Ztráta -665 
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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. Zúčastní se 

ho každoročně kolem 500 návštěvníků. Téměř vždy vyjde krásné počasí. Tentokrát tomu 

bohužel tak nebylo, a tak se musela trasa Pohádkového lesa přesunout do města. Pohádkové 

postavy s úkoly tak byly rozmístěny po Stochově. Byly připraveny úkoly jak pro děti, tak pro 

dospělé. Díky dotaci od Středočeského kraje jsme pořídili nové kostýmy a obměnili jsme 

další postavy. Podařilo se nám sehnat dostatek dobrovolníků a všichni si užili krásný den, i 

přes zimu a déšť.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový les 

Položka 2017 

Paní Uhlířová 2 000,0 

Startovné + malování 16 539,0 

Dotace M.A.S. 7 000,0 

Reklama 8 289,0 

Náklady 14 878,5 

Ceny pro děti 11 027,9 

Zisk 2 371,5 

Návštěvníci 150 dětí 
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SEMINÁŘ PRO RODIČE – HEJNÉHO MATEMATIKA 

 

Jak je výše psáno, každý týden máme kroužek s prvky Hejného matematiky. Jelikož se tato 

metoda začala nově využívat i na základní škole, již druhým rokem děláme na začátku 

školního roku seminář pro rodiče. Seznámíme tak maminky a tatínky se smyslem a využitím 

matematiky dle Hejného. Po teorii následují i praktické ukázky, které se rodičům velmi líbí.  

 

 

VYRÁBĚNÍ PRO ONKOLÁČKY  

 

Již 4 roky pomáháme Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Organizace dělá úžasné věci a 

pomáhá dětem s onkologickým onemocněním. Každoročně pořádají předvánoční jarmark, a 

tak jsme se i letos rozhodli pro pomoc. Uspořádali jsme vyrábění pro děti i dospělé. Děti 

vyráběly voňavé pytlíčky a dospěláci tvořili z fima. Hotové výrobky jsme zaslali organizaci a 

za utržené peníze za prodané výrobky mohli nadále pomáhat těm, kteří to potřebují. I nadále 

plánujeme akce a podporu malých onkoláčků.  

 

BOJOVKA PRO DOSPĚLÉ 

 

Bojovku pro dospělé jsme zúžili pouze na letní období. Konala se tedy jen jednou v roce (v 

minulých letech se konaly 2 bojovky). Tentokrát jednotlivé týmy řešily další záhady a úkoly. 

Všichni se zdárně a spokojeně vrátili na místo určení. Na bojovku je každoročně potřeba 

mnoho dobrovolníků, kteří si zahrají na strašidla. Jsme rádi, že se jich vždy podaří sehnat 

dostatek. Bez nich by totiž nebyla bojovka tak skvělou akcí.  

Bojovka pro dospělé 

Vstupné 200 Kč 

Náklady 336 Kč 

Zisk -136 Kč 
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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.  

Bojovka pro děti 

Položka 2017 

Počet účastníků 37 

Strašidla   

Pořadatelé 1 

Vstupné 500 

Náklady 361 

Malování   

Relax Rádio 2118 

Zisk 139 Kč 
 

PEXESIÁDA 

Dříve byla Pexesiáda jedna z největších akcí 

Kamarádů. Od roku 2014 jsme přesunuli 

Pexesiádu do klubovny. Tentokrát jsme udělali 

akci zdarma v obohacení se hry se spinnery a o 

spinnery. Přišlo téměř 40 dětí a celá akce se 

velmi vydařila. V dalších letech se znovu 

vynasnažíme Pexesiádu obohatit a přilákat co 

nejvíc dětí.  

Pexesiáda 
Položka 2017 

Náklady - ceny 6 547,0 

Vstupné (zdarma 2017) 322,0 
Středočeský kraj 6 225,0 

Soutěžících 36,0 
Pořadatelé 1,0 

Dobrovolníci 7,0 
Zisk/Ztráta 0,0 



Stránka 20 z 24 

 

DRAKIÁDA 

 

Drakiáda byla druhá podzimní akce, kterou jsme pořádali zdarma, aby se mohli zúčastnit 

všichni občané ze Stochova a okolí. Nejen že se soutěžilo s draky, ale také se opékaly buřty. 

Bylo to úžasné odpoledne plné krásných draků a zábavy. Bavili se jak děti, tak dospělí.  

 

Drakiáda 

Položka 2017 

Počet účastníků 18+4 

Pořadatelé 1 

Rozhodčí  3 

Vstupné (zdarma 
2017) 

0 Kč 

Náklady 359 Kč 

Opékání buřtů N 
1 079 

Kč 

Středočeský kraj 
1 438 

Kč 

Zisk 0 Kč 

 

 

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 2017 

Vstupné 3 580,0 

Náklady 1 483,0 

Pronájem 500,0 

Počet dětí 70,0 

Dětský domov děti zdarma 10,0 

Organizátorky 3,0 

Ztráta 1 597,0 
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VÁNOČNÍ JARMARK 

 

Další nová kamarádská akce vznikla koncem roku 2017. Sehnali jsme několik prodejců 

z okolí Stochova a 3. prosince jsme klubovnu proměnili v malé tržiště. Prodávalo se spoustu 

krásných ručně dělaných výrobků včetně napečených dobrůtek, vařili jsme jablečný mošt, 

poslouchali jsme koledy a strávili jsme tak další příjemný předvánoční den. Kdo chtěl, mohl i 

vyrábět.   

 

Jarmark 

  Položka 2017 

Počet prodejců 6 

Pořadatelé 3 

Tržba a pronajem 453 

Náklady 1246 

Malování Zdarma 

Zisk -793 Kč 
 

 

ŽIVÝ BETLÉM  

 

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.  
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RODIČOVSKÉ CENTRUM VENDELÍN 

 

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

do Vendelína docházela jednou týdně Lucie Gombitová a připravovala program pro maminky 

a jejich malé děti. Nově bylo zavedeno vyrábění, jedenkrát do měsíce. Maminky i děti mohly 

posílit svoji kreativitu a vyrobit si například budky pro ptáčky nebo ozdoby ze slaného těsta. 

Během roku bylo do dětské herny pořízeno spoustu nových hraček, tentokrát zaměřených pro 

děti kolem jednoho roka. 

 

DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2017 

 

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.   

 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – cestování v čase 

 

Příměstský tábor je velká a oblíbená akce. Vedoucí se na 

ni připravují téměř půl roku a již od ledna bývá tábor 

naplněn. Tentokrát děti zachraňovaly cestovatele časem, 

kterému se rozbil stroj času, zůstal uvězněn a nemohl se 

nikam přesunout. Akce se podařila, a tak se v pátek 

opravdu s cestovatelem setkaly. Bylo úžasné pozorovat 

rozzářené dětské oči při setkání. Díky dotaci od města a 

Středočeského kraje jsme mohli příměstský tábor 

zadotovat a dovolit si jinak nedostupné výlety. Výprava 

zachránců se vydala například do Prahy, kde plula parníkem a navštívila Muzeum Karla 

Zemana, do obory v Lánech nebo do Techmanie v Plzni. Nechyběla ani výroba táborových 

Příměstský tábor 

 

2017 

Příjmy    24 300 Kč  

Výdaje     27 881 Kč  

Střed. Kraj      3 581 Kč  

Zisk             -   Kč  

    

Počet dětí 23 
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triček, večerní výprava a přespávání. Ač si většina vedoucích musí vzít kvůli táboru 

dovolenou v práci, nikdo nelituje a všichni si celý týden naplno užijí.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODEJNÍ STÁNKY 

 

V roce 2017 se konalo několik prodejních stánků. 

Opět jsme prezentovali Kamarády na pouti v Tuchlovicích.  

Další stánek jsme si postavili na Posvícení. 

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

 

NOČNÍ BĚH  

  

Noční běh se stává pravidelnou tradicí Kamarádů. 

Organizuje ho Veronika Šubrtová, Kamarádi jsou 

spolupořadatelé, poskytují zázemí, dobrovolníky a 

pomáhají s organizací. Tentokrát se běželo pro 7mi 

měsíční Cirinku, která se narodila se syndromem PEC. 

Syndrom PEC se vyznačuje deformací dolních končetin. 

Děti mají šanci na normální život, ale rodiče musí být 

velmi zodpovědní, docházet na rehabilitace, plavání a 

denně doma cvičit a nožičky masírovat. Díky běžcům 

jsme mohli Cirince předat skoro 12 000. Může tak 

navštívit první blok plavání a rehabilitací.  
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Závěr 

V roce 2017 se podařily uskutečnit všechny akce.   

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.  

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 několik výletů, přidali nové a úspěšné akce. Pronajímali jsme 

klubovnu na dětské oslavy. Ke stávajícím pomocníkům se letos připojili noví, kteří se 

nemalou měrou podíleli na aktivitách. Dostali jsme větší dotaci od města Stochov a 

Středočeského kraje, za což jsme si mohli dovolit nové vybavení do klubovny. Obrovským 

úspěchem se stalo 3. místo v ocenění Neziskovka roku. Rok 2017 hodnotíme jako rokem 

mimořádně 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  


