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OBECNÉ INFORMACE  

 

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 

  Sokol Stochov  

 

 

HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ CÍL SPOLKU  

 

Hlavním cílem spolku KAMARÁDI je realizace volnočasových kroužků a akcí pro veřejnost 

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 

obyvatel Stochova i okolí, od těch nejmenších až po nejstarší. Vedlejším cílem je pořádání 

charitativních akcí, prezentačních stánků, pomoc ostatním organizacím ve Stochově při 

realizaci akcí pro veřejnost (například pomoc na Dětském filmovém festivale).  
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KAMARÁDI realizují své cíle v těchto 

oblastech nabízených aktivit: 

 

- volnočasové a zájmové kroužky pro děti a mládež  

- akce pro veřejnost 

- rodičovské centrum Vendelín 

- charitativní akce 

- doplňková činnost (prodejní stánky, pomoc ostatním organizacím)  

 

Naše aktivity jsou určeny: 
 

1. dětem  

2. mládeži 

3. rodičům s malými dětmi  

4. dospělým / celým rodinám 

5. seniorům 

5. široké veřejnosti 

 

STRUKTURA SPOLKU  

Členové spolku v roce 2019 
 

Mgr. Zuzana Lochmanová, jednatelka  

Lucie Gombitová, zástupkyně jednatelky 

Bc. Petra Nováková Štěpánková, hospodářka  

Marie Fuksová, předsedkyně kontrolního orgánu  

Kristýna Hejzlarová, členka kontrolního orgánu  

Lucie Hořejší, členka kontrolního orgánu  

 

Ing. Sylva Filipová 

Štěpánka Filipová 

Markéta Mašterová 

Barbora Slámová  

Dominika Balounová  

 



 

Spolupracovníci spolku v roce 2019 
  

Jiří Pochman  

Jiří Pochman nejmladší  

Jan Ištok  

Michal Novák  

Ing. Roman Foršt  

Mgr. Robert Filip  

Michael Filip  

Martina  

Roman  

Milena Moudrá  

a další nejmenovaní dobrovolníci 
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Činnost v roce 2019 

 

I v roce 2019 se Kamarádům velmi dařilo, přibyly nové aktivity, velkým úspěchem se stalo 

získání dotace na příměstské tábory od EU, děkujeme MAS Svatováclavsko která nám získání 

dotace pomohla zprostředkovat. Podařilo se zrealizovat všechny naplánované akce, otevřeli 

jsme všechny stálé kroužky i rodičovské centrum Vendelín. Velkým úspěchem se stalo získání 

dotace od Středočeského kraje a zvýšení dotace od města. Členové se tak mohli přihlásit na 

kurz Zdravotník zotavovacích akcí, což se nám hodí nejen pro příměstské tábory.  
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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 – 20 dětí 

o Živý Betlém – plné náměstí lidí (500 

o Burza dětského oblečení – 70 lidí (40 prodávajících) 

 

Kroužky:  
o Vendelín – 16 lidí 

o Zumba – 20 dětí 

o Kamarádi – 20 dětí 

o Magic the gathering – 15 dětí 

o Sportovní kroužek – 20 dětí 

 

Malé akce:  
o Opékání buřtu – 15 dětí 

o Burza dospělého oblečení – 25 lidí 

o Čertovský rej – 54 lidí 

o Halloween – 20 dětí 

o Bojovka pro dospělé – 10 lidí 

o Bojovka děti – 32 dětí 

o Drakiáda – 20 lidí 

o Příměstský tábor – 75 dětí 

o Vyrábění Vendelín –10 lidí  

o Deskohraní – 15 lidí 

o Turnaje Magic – 15 lidí 

o Výlety (Toboga) – 30 lidí 
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VOLNOČASOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI 

 

V průběhu roku 2018 KAMARÁDI otevřeli celkem 6 volnočasových a zájmových kroužků – 

Kamarády, Zumbu pro děti, Zumbu pro dospělé, Sportovní kroužek, Šikovné ručičky, Magic 

the Gathering Sportovní kroužek, Zumba pro děti a pro dospělé se z osobních důvodů 

vedoucích od září znovu neotevřel. Do budoucna plánujeme kroužky znovu obnovit.  

 

KAMARÁDI 
 

Kroužek Kamarádi se konal každý pátek od 16:00 do 18:00, je určen pro děti ve věku 6 - 13 

let. Tyto pravidelné schůzky mají dlouholetou tradici. Naším cílem je snaha smysluplně 

zaplnit čas dětí, vést je k toleranci, spolupráci, ale i užívat si společné, někdy i bláznivé 

okamžiky. Celý rok 2019 jsme si hráli, povídali, vyráběli, zpívali, sportovali. Navštívili jsme 

také Domov s pečovatelskou službou Stochov. A našli jsme si nové kamarády. 

Cena kroužku je 500 Kč na půl roku či 20 Kč za schůzku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIKOVNÉ RUČIČKY 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

8 354 Kč 10 806 Kč -2 452 Kč 
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I v roce 2019 se děti jednou za 14 dní setkávaly v klubovně Kamarádů na kroužku Šikovné 

ručičky Z každé schůzky si děti domů odnášely pěkný výrobek a při jeho tvorbě si 

procvičovaly stříhání, správný úchop tužky a také se učily spolupracovat se svými kamarády. 

Navíc se také naučily pro tvoření využívat běžně dostupné věci jako například ruličku od 

toaletního papíru nebo přírodniny a často pak i samy přicházely s nápady na tvoření či 

ukázkami co vytvořily doma inspirování tvoření z kroužku. Díky dotaci ze Středočeského 

kraje, za kterou mohly být dokoupeny další pomůcky a materiály na tvoření, si děti také 

vyzkoušely například tvoření z Fimo hmoty či dekorování dřevěných a textilních polotovarů, 

které následně posloužily jako překrásné dárky pod stromeček. Na další úžasné výrobky v 

příštím roce se těší naše vedoucí Lucka a její pomocnice Domča. 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

6 500 Kč  5 887 Kč  613 Kč 
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MAGIC THE GATHERING 
 

Tento pravidelný kroužek Je určen pro děti 2. stupně ZŠ. Jedná se o karetní hru ve stylu 

fantasy. Hra je v angličtině a základní balíček získají děti zdarma. Děti se naučily super hru, 

zažily dobrodružství jako Planswalker a získaly nejlepší příšery a kouzla. Na turnajích 

vyhrávaly děti hodnotné ceny. Turnaj se koná jednou za měsíc. Každý něco dostal. Hra je 

plná fantazie, boje a taktiky. Kroužek je díky podpoře města Stochov zdarma. Setkáváme se 

každé pondělí od 16:30 – 18:30 hodin. Letos se k nám přidaly dokonce i tři dívky. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

15 000 Kč 25 000 Kč -10 000 Kč 
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ZUMBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ  
 

Kroužek se mohl bohužel konat jen do léta, z důvodu těhotenství vedoucí. Do té doby se 

scházeli děti i dospělí, děti každou středu, dospělí každou neděli. Společně se zumbilo, 

posilovalo, protahovalo, děti každou lekci neminuly zábavné pohybové hry. Mimo jiné se 

učily se správnému držení těla a kooperaci s vrstevníky. Na dětskou zumbu i nadále docházely 

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

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

600 Kč 598 Kč 2 Kč 
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SPORTOVNÍ KROUŽEK 
 

Každý pátek od 16:00 do 17:00 hodin se scházeli děti a vedoucí v tělocvičně ZŠ Stochov. 

Společně zde hráli různé hry, mezi nejoblíbenější patřila vybíjená a basketbal. Bohužel kvůli 

rekonstrukci tělocvičny musel být kroužek ukončen již v dubnu. Kvůli velkému pracovnímu 

vytížení vedoucích se kroužek od září již znovu neotevřel. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

1 300 Kč 0 Kč 1 300 Kč 

 

DESKOHRANÍ 

Deskohraní je volnočasová aktivita pro všechny věkové kategorie. Zájemci se schází jednou 

za měsíc v neděli, v klubovně Kamarádů. V roce 2019 jsme se sešli 10 x. Hrají se různé 

deskové hry, od Člověče nezlob se, Pána prstenů, přes Dixit, Zimu mrtvých aj. 

 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM VENDELÍN 
 

Je určen pro děti 0 – 4 roky. 

Cena je 20 Kč/dospělého a 50 Kč za vyrábění. Scházíme se každé pondělí od 09:30 – 11:30 

hodin. Pro děti je k dispozici plná herna hraček, skluzavka do balónků. V roce 2019 jsme se 

sešli skoro každé pondělí a před Vánoci jsme si navyráběli každý týden nějaké dárečky od 

věnců přes mýdla ke kalendářům. Děti se všechny v klubovně dobře baví a socializují ve 

skupince vrstevníků. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

5 206 Kč 11 129 Kč -5 923 Kč 
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AKCE PRO VEŘEJNOST 2019 

 

MAŠKARNÍ PLES 
 

26. ledna 2019 se již po čtrnácté v sokolovně na Stochově konal Maškarní ples Kamarádů pro 

dospělé. Na všechny přítomné v krásných maskách čekala bohatá tombola, k tanci hrála 

skupina V pantoflích a večerem provázel Jan Biroš. Krásné dorty opět upekl Jiří Pochman. 

Jako každý rok jsme tančili, soutěžili, čekalo nás půlnoční překvapení, vyhlášení nejhezčích 

masek a losování cen ze vstupenek. Krásnou balónkovou výzdobu si druhý den užily i děti na 

dětském karnevalu :o) 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

46 440 Kč 24 039 Kč 22 401 Kč 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

Po maškarním plese pro dospělé se i v roce 2019 uskutečnil ve stochovské sokolovně 

karneval pro děti v naší režii. Sešlo se mnoho krásných masek a se soutěžemi a tancem nám 

vymezený čas brzy utekl. Na karnevale čekalo na děti jedno překvapení navíc, kromě tradiční 

tomboly z donesených balíčků, se všechny masky zúčastnily losování o deset krásných cen, 

sladká odměna samozřejmě byla připravena pro každého, kdo přišel v masce. Moc nás těší, že 

dětský karneval se stal velmi navštěvovanou akcí a i tentokrát byla kapacita Sokolovny 

využita do posledního místa. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

3 623 Kč 2 728 Kč 895 Kč 

 

 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 

Burza dětského oblečení se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Podařilo se nám navázat 

spolupráci s paní ředitelkou základní školy, a tak se nově mohla konat burza v prostorách 

právě základní školy. Akce je mezi maminkami velice oblíbená, Kromě oblečení pro děti 

mohou prodat a koupit i obuv, věci pro miminka, hračky, kočárky či autosedačky. O prodej 

byl velký zájem i po přesunu burzy z prostředí stochovské Sokolovny do školy a každá 

maminka si po skončení burzy odnášela menší či větší obnos za prodej věcí. 

  

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

6 798 Kč 2 695 Kč 4 103 Kč 
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BURZA DOSPĚLÉHO OBLEČENÍ 
 

Burza dospělého oblečení stále zůstává komornější akcí, pouze v klubovně. I přesto si najde 

své příznivce. Konala se jen na jaře. Začíná se vždy v pátek výběrem oblečení, v sobotu se 

koná prodej a v ten samý den 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).  

 

ZACHRAŇME VELIKONOCE  
 

Tato nová akce proběhla poprvé ve skromném duchu. Udělali jsme stanoviště, která o 

Velikonoční pondělí obcházeli nahlášení malí i velcí koledníci. Tradiční básničkou si mohl 

každý vykoledovat něco dobrého na zub.  

  

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 800 Kč -800 Kč 

 

JARNÍ TVOŘENÍ  
 

Na jarní tvoření s keramikou se se sešla spousta tvořivých rodičů a dětí. Bylo plno a na 

uvolnění místa čekalo i spousta náhradníků, takový zájem nás opravdu těší. Tentokrát byla 

hlavním bodem našeho odpoledního programu keramika, paní Alena nezklamala a přivezla 

sebou kromě keramické hlíny i spoustu skvělých nápadů, takže zanedlouho již pod rukama 

všech děti i dospělých rostly keramické květiny a houby, někteří si vybavili domácnost 

novými miskami a květníky. Po keramice si všichni vyzdobili jarní věněčky a do 

připraveného osení  vyrobili veselé zápichy. Příprava na jarní svátky dopadla skvěle a vše 

proběhlo ve velice milé atmosféře. 

  

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

2 744 Kč 466 Kč 2 278 Kč 
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  
 

V roce 2019 jsme pořádali celkem pět akcí na téma Celé Česko čte dětem. Děkujeme 

sponzorům Knihcentrum a Kosmas.  

  

1. V květnu jsme se sešli v malém sále DK Stochov, hlavním hostem byla youtuberka Ice 

Queen Easy s knihou Fantastická zvířata. Svoji první knihu Rockové pohádky pro malé rebely 

přinesl představit Jiří Štraub. A o přestávce si s dětmi zacvičili a protáhli svalay pan starosta 

Roman Foršt a pan radní Robert Filip. Každé dítě si odneslo knihy a vyrobilo záložky. 

 

2. V rodičovském centrum Vendelín jsme v listopadu uvítali hosta npor. Mgr. Roberta Filipa, 

který nám přečetl pohádku o houbičkách a pak dětem rozdal knížky. 

 

3. V listopadu jsme také pořádali na kroužku Kamarádi čtení. Děti si četly navzájem, a kdo 

dobře poslouchal, vyhrál něco dobrého. Každý si odnesl krásnou knihu od našich sponzorů. 

 

4. a 5. S touto krásnou akcí jsme se také podívali do stochovských školek. V první a v druhé 

MŠ jsme byli také v listopadu a to s Jiřím Štraubem a jeho knihou Rockové pohádky pro malé 

rebely. Své čtení proložil hraním na kytaru. Děti dostaly kamarádské omalovánky a záložky. 

Všechny akce se moc povedly a doufáme, že si všichni čtou alespoň dvacet minut denně. 
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Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 215 Kč -215 Kč 
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BOJOVKA PRO DOSPĚLÉ 
 

V červnu jsme si prošli noční stezku se strašidly a úkoly. Dospěláci mohou vytvořit týmy a 

zažít tak vždy originální večer plný zábavy i s trochou strachu a napětí.  

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

180 Kč 0 Kč 180 Kč 

 

 

 

BOJOVKA PRO DĚTI 
 

V červnu se sešly děti na strašidelnou stezku. Cesta se vinula kolem Svatováclavského dubu a 

končila na hřbitově. Po cestě se na děti sesypala strašidla a mírně k jejich věku je strašila. 

Každý došel v pořádku do cíle a všichni jsme se pobavili i vystrašili. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 
 

Poslední školní pátek tradičně věnujeme opékání buřtů. Při hrách, povídání a zpívání u ohně 

se loučíme se školním rokem a radostně vítáme prázdniny. Akci navštěvují děti, které známe z 

kroužků, ale i další děti, které o akci dozví. Akce je věkově rozmanitá, protože kromě dětí 

školou povinných nás navštěvují i děti školkové v doprovodu rodičů či prarodičů. Akce bývá 

povedená, v důsledku nepřízni počasí se posledních několik let koná v Bikers baru ve 

Stochově. Tímto bychom chtěli majitelům poděkovat za poskytnutí zázemí. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

190 Kč 481 Kč -291 Kč 
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POHÁDKOVÝ LES 
 

Pohádkový les je oblíbená akce, kterou se Kamarádi loučí s prázdninami. V roce 2019 nám 

příliš nepřálo počasí, ale přesto, že celý týden před tím propršelo, se stezka konala v okolí 

Stochova. Start byl na Mírovém náměstí u kina, pak návštěvníci putovali za pohádkovými 

postavami přes Honice do Konopasu a cíl byl v Bikers baru u sportovních areálů. Bylo 

připraveno 13 stanovišť s pohádkovými postavami. I tentokrát návštěvníci hlasovali pro 

nejoblíbenější pohádkové stanoviště. Zvítězili piráti. Na akci dorazilo 256 putovníků, z toho 

bylo 131 dětí. Jako organizátoři se na akci podílelo více než 60 lidí. I přes nepřízeň počasí 

hodnotíme akci jako velice úspěšnou. 

  

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

12 170 Kč 19 392 Kč -7 222 Kč 

Kostýmy 20 000 Kč  
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PEXESIÁDA 
 

Letošní rok na Pexesiadě se nesl v přátelském kruhu. Všichni se náramně bavili. Soutěž v 

pexesu probíhala ve třech kategoriích. Dále k této soutěži probíhal také souboj v “jojovaní,“ a 

to s jedinečnými gravírovanými jojy s logem Kamarádů. Odměnou všem výhercům byly 

dorty, které upekl Jiří Pochman. Jeden dort jsme si také společně rozkrojili. Bylo to příjemné 

odpoledne plné her a zábavy. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 1 298 Kč -1 298 Kč 
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DRAKIÁDA 
 

Jsme rádi, že jsme i v tomto ročníku Drakiády mohli využít zázemí Bikers baru. Sešli jsme se 

s draky a vyrazili hrát dračí hry na hřiště za Bikers bar. Děti i s draky zdolávaly překážkovou 

dráhu, hledaly obrázky na čas nebo se snažily, aby právě jejich drak vydržel co nejdéle ve 

vzduchu. Nechybělo luštění a samozřejmě něco sladkého na zub za odměnu. Hlavní cenou se 

stal opět krásný drak na trénink na příští ročník.  

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

0 Kč 693 Kč -693 Kč 
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HALLOWEEN  

Závěr října patří jinému světu. V klubovně se sejdou děti proměněné v dýně, čarodějnice, 

duchy nebo zombie. Společně s vedoucími mají možnost strávit večer plný vyrábění, 

strašidelných příběhů, nebo vyrábění nechutných toastů. Děti mohly také ochutnat useknuté 

prsty čarodějnice nebo cukroví, které pekla hodná čarodějka. Návštěvníci prokázali svou 

neohroženost při cestě za upírem, kterého vylákali z hrobky a pomocí česneku ho zneškodnili. 

Domů pak odcházeli unavení, se spoustou zážitků, s plnými bříšky a s pocitem neohroženosti. 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

900 Kč 1 475 Kč -575 Kč 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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ANDĚLSKÉ ŘÁDĚNÍ  
 

Začátek adventu jsme strávili v Sokolovně při odpoledni s Mikulášem. S dětmi skotačíme, 

vyrábíme vánoční ozdob, přáníčka a zdobíme krásné perníčky od členů spolku a 

dobrovolníků. Zdobení perníčků je již naše dlouholetá tradice. Tato pěkná akce se připojila 

k řádění. Všechny děti i rodiče si mohli nazdobit perníčky. A buď si je na místě hned snědli, 

nebo si je odnesli domů. Touto akcí nás provází moderátor - Mikuláš a kolem poletují andělé 

a čertíci, malí i velcí. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

1 350 Kč 896 Kč 454 Kč 
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PŘEDVÁNOČNÍ KERAMIKA A VYRÁBĚNÍ  
 

Na předvánoční keramiku a vyrábění se sešli v klubovně 9. 11. 2019 všichni přihlášení rodiče 

i jejich dítka. Jako tradičně nám s keramikou přijela pomoci paní Alena, která měla pro 

zúčastněné maminky s dětmi připraveno  spoustu inspirativních nápadů na vánoční dekorace i 

dárečky. Všem to šlo skvěle od ruky, a tak se po dokončení keramické výroby mohly 

maminky ještě pustit do tvorby vánočního věnce, a děti pomocí otisku ruky stvořily krásné 

obrázky andělíčků. Všichni si užili příjemné tvůrčí odpoledne a odnesly si krásné 

vlastnoručně vyrobené vánoční dárky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

2 744 Kč 2 626 Kč 118 Kč 
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ŽIVÝ BETLÉM  
 

V roce 2019 jsme si předvánoční čas 

zpříjemnili již 21. ročníkem divadelního 

představení Živý Betlém. Se zhruba 20 

dobrovolníky jsme trénovali od poloviny října 

až do 22. prosince, kdy se celé představení 

konalo.  Počasí našemu dnu realizace přálo, a i 

díky tomu bylo zas Mírové náměstí plné lidí. 

Diváky jsme obdarovali přáníčky, která tvořily 

děti na Šikovných ručičkách, a perníčky. I přes 

to, že vypravěčka příběhu dva dny před 

inscenací onemocněla a text se narychlo musel 

učit náhradník, si myslíme, že tradiční, a přesto 

každý rok trochu jiný příběh, v němž byl letos 

opět živý Ježíšek i živé ovečky, byl přijat velmi 

pozitivně. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

1 548 Kč 1 674 Kč -126 Kč 
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VÝLETY DO TOBOGY 
 

V hale na ploše přes 6 000 m
2
 se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné 

zážitky pro děti i dospělé. Každá z nich nás zavede do světa fantazie, kde není nic nemožné. 

Za jediný den můžete uskutečnit dobrodružnou cestu na planetě FANTASY. 

V roce 2019 jsem Tobogu navštívili 4x + 3x na příměstských táborech. Autobusem jsme se 

dopravili na Zličín, a tam se dětičky vyřádily na atrakcích. K obědu jsme si dali hranolky a 

pizzu. A večer se vrátili všichni vyčerpaní domů. 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

25 200 Kč 21 268 Kč -3 932 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 32 z 40 

 

DALŠÍ ČINNOST V ROCE 2019 

 

MASOPUST 
 

DK Stochov pořádá tuto krásnou akci a my s nimi spolupracujeme jako dobrovolníci. 

Převlékneme se za maškary a rozdáváme v průvodu koláče, koblihy a dospěláci alkohol. Akce 

je každým rokem podařená a jsme rádi, že můžeme být její součástí. 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
 

Jak je již psáno výše, nově se nám podařilo získat dotaci na 9 příměstských táborů po dobu tří 

let. V letošním roce se tak poprvé v historii fungování Kamarádů mohly konat 3 turnusy. V 

prvním týdnu jsme putovali za zvířaty. Namalovali jsme si sovu na trička, hledali jsme 

indicie, hádali zvířata a světadíly, pátrali jsme po vzácné veverce šavlozubé a hráli spoustu 

zábavných her. Samozřejmě nechyběla návštěva opravdových zvířat, tentokrát až ve Dvoře 

Králové. Ve Svárově nás povozili oslíci. Děti si samy namalovaly tašky a pracovaly s fimo 

hmotou. V pátek jsme společně dobyli Křivoklát a našli poklad. V druhém turnusu jsme se 

proměnili v piráty a pomáhali kapitánu Rudovousovi najít mapu k pokladu. Zpočátku týdne 

nám nepřálo počasí, a tak jsme mohly díky Sokolu Stochov, využít prostory Sokolovny. Viděli 

jsme ukázky výcviku psů, zařádili jsme si na hřišti a u hasičů (děkujeme Sportovní a kulturní 



Stránka 33 z 40 

 

komisi za skvělou organizaci návštěvy u stochovských hasičů). Hodně jsme vyráběli, děti si 

mohly namalovat trička, vyrobit obrázek pomocí barev na sklo, nakreslit svoji pirátskou 

placku a pomalovat plátěný sáček. Nechyběl tradiční výlet do Tobogy. V pátek jsme vyjeli na 

Lány do muzea aut. V druhé půlce posledního pirátského dne jsme si zahráli hry, snědli pizzu 

a sestavili mapu k pokladu. Vykopali jsme truhlu, když vtom se objevil kapitán Rudovous… 

Nebyl až tak čestný, jak se zdál, ale nakonec nám něco přeci jen nadělil. Za vydělané zlaťáky 

si každý mohl nakoupit na černém trhu. Zbýval nám poslední turnus – Detektivové v akci. 

Čekal na nás nelehký úkol, vyřešit vraždu kouzelníka Mr. Fantastica. Bylo to napínavé, 

během celého týdne jsme hledali stopy, vyslýchali svědky a nakonec se nám podařilo usvědčit 

vraha! Kromě pátrání jsme vyráběli (detektivní trička, penály do školy a zdobené lžičky 

pomocí fimo hmoty), vyrazili jsme k hasičům a do kukuřičného bludiště, zahráli si spoustu 

zábavných her a stavěli domečky pro skřítky v lese. Na závěr tábora si každý mohl zatočit na 

kole štěstí a získat tak krásnou odměnu. Doufáme, že si všichni účastníci naše tábory užili a 

budeme se těšit na další pokračování v létě 2020!  

 

 Výnos Náklad Zisk/ztráta 

Eu dotace 254 313,5 Kč 254 313,5 Kč 0 Kč 

Ostatní 82 400 82 400 0 Kč 
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ŠTRŮDLOVÉ KLÁNÍ KRUŠOVICE  
Dne 14. září se v Krušovicích konaly slavnosti piva, jejich součástí byla soutěž o krále a 

královnu nejštrůdlu. Náš spolek jsem přihlásila do této soutěže se skvělým receptem na štrůdl. 

S děvčaty ze spolku jsme pekly celý den a dovezly jsme na soutěž 14 nohavic. Spolek 

Kamarádi vyhrál první místo. Je to čest a máme z toho radost. Výhru, pěkný kus kýty a roční 

zásobu piva, nám předal Tomáš Matonoha. Výherní štrůdl mohli ochutnat i ti, kteří se 

zastavili u našeho stánku na Svatováclavském posvícení. 
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PRODEJNÍ STÁNKY 
 

Každoročně se zúčastňujeme s prodejním stánkem různých akcí ve Stochově i v okolí 

(například Posvícení ve Stochově a v Tuchlovicích). Lidé si od nás mohou zakoupit výrobky 

od dětí, ale také se dozvědět více o našich akcích.  

 

 

 

Výnos Náklad Zisk/ztráta 

7 767 Kč 1633 Kč 6 134 Kč 

 

POMOC KULTURNÍMU ZAŘÍZENÍ NA DĚTSKÉM FILMOVÉM FESTIVALU 
 

DK Stochov pořádá tuhle super akci, kde o víkendech pořádáme před promítáním hry pro 

děti. Malá zábava před velkou pohádkou. Tato akce je úžasná a všichni se těšíme na další rok. 

 

 

NOČNÍ BĚH  
 

Noční běh se v prosinci z organizačních důvodů nekonal. Příznivci však nemusí být smutní. 

Tato krásná charitativní akce se nezrušila, ale jen přesunula na jaro 2020.  
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NÁVŠTĚVY V DPS 
 

Babičky a dědečkové se i v tomto roce mohli radovat z našich návštěv. Vždy jsme za nimi 

vyrazili v pátek v rámci kroužku Kamarádi. Vyráběli jsme společně například zvířátka z vlny 

nebo mýdla. Naše návštěvy slouží nejen k radosti starších obyvatel města, ale i k propojení 

dvou rozdílných generací. Děti se naučí větší empatii, pochopení a vždy mají radost, když vidí 

šťastné tváře babiček a dědečků. 

 

 

 

PROJEKT KRABICE OD BOT  
 

Do projektu Krabice od bot jsme se zapojili již v roce 2018. Výzvu jsme vydali znovu a stali 

jsme se tak neoficiálním sběrným místem. Lidé k nám mohli nosit zabalené krabice, které 

následně putovaly na oficiální sběrné místo do Kladna. Mohli jsme tak před Vánoci rozdat 

radost dětem, které neměly v životě tolik štěstí.   
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UKLIĎME ČESKO  
 

Město Stochov se každoročně zapojuje do celorepublikové výzvy Ukliďme Česko. A my se 

pravidelně přidáváme. V tomto roce jsme byli požádáni o pomoc s propagačními letáky, a tak 

naše děti na Šikovných ručičkách a kroužku Kamarádi malovaly návrhy na letáky, které pak 

zdobily Stochov a lákaly občany města na pomoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU  

Zpráva o hospodaření - Spolek Kamarádi 2019 

     

     Výnosy 
 

Náklady 

Akce + kroužky 220 453 Kč 
 

Nájemné klubovna 56 532 Kč 

Sponzorské dary 36 345 Kč 
 

Elektřina -15 Kč 

Dotace - město Stochov 180 000 Kč 
 

Vedení účetnictví 2 000 Kč 

Dotace - Středočeský kraj 91 000 Kč 
 

Úklid klubovny  6 468 Kč 

Malé granty 15 000 Kč 
 

Bankovní účet 4 Kč 

ESF - dotace na p.tábory 254 313 Kč 
 

Materiál 424 982 Kč 

Nadační fond Tesco 10 000 Kč 
 

Ostatní, služby 202 989 Kč 

Krušovice 2 000 Kč 
 

Dary 612 Kč 

Ostatní 24 660 Kč 
 

Příspěvky MAS 200 Kč 

Úroky 19 Kč 
 

Mzdové náklady + SP,ZP 158 782 Kč 

Výrobky 7 767 Kč 
   Prodej materiálu 0 Kč 
 

Celkem 852 554 Kč 

Přeplatek   
   Celkem 841 557 Kč 
   

     Rozdíl -10 997 Kč 
   Ztráta byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. 

ROZVAHA  
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ZÁVĚR 

 

V roce 2019 se podařilo úspěšně uskutečnit všechny akce. Máme stabilní členskou základnu, 

pracovité a nadšené členky. Daří se nám rozdávat dětem radost, ukazujeme jim, že se dá bavit 

i bez počítačů a mobilních telefonů. Tmelíme vztahy mezi dětmi, učíme je spolupráci, 

vzájemného pochopení a dodáváme jim potřebnou sebedůvěru a pocit jedinečnosti.  

 

PODĚKOVÁNÍ  
 

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

tím i v uskutečňování jeho dlouhodobých cílů. Bez podpory těchto subjektů bychom jen těžko 

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

Těšíme se, co přinese náš jubilejní 20. rok.  

 

Dále za poskytování prostor děkujeme: 
Městu Stochov  

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov  

Sokolu Stochov – Honice  

Bikers baru Stochov  

 

Na našich akcích spolupracujeme, a tímto děkujeme:  
ZŠ a ZUŠ Stochov 

Městu Stochov  

Sportovní a kulturní komisi  

Hasiči Stochov  

Domu s pečovatelskou službou ve Stochově 

Kulturnímu zařízení města Stochov  

MAS Svatováclavsko  

ZDVOP Stochov  

Městské knihovně ve Stochově  

 


