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Kdo jsme
Jsme nezisková organizace, která 
má statut spolku. Našimi členy jsou 
dobrovolníci, jejichž práce souvisí 
s činností oddílu mladých ochránců 
přírody Spongilit. Působíme na území 
města Chocně a blízkém okolí. 
V roce 2018 jsme měli 27 dospělých 
členů a 45 členů od 6 do 18 let.

Inventura roku 2018
V tomto roce jsme zvládli – 1 letní táboření, 
jarní a podzimní třídenní výpravu, 
autobusový zájezd, 3 celodenní výlety, 
výstavu a turistický pochod ke Dni Země, 
2 pracovní akce a 34 běžných schůzek. 
Zvláštní kapitolou jsou Mikuláš a Loďoakce, 
které jsou mimo rámec těchto schůzek. 

Kdo nám pomáhá 
s našimi akcemi
• Městský úřad v Chocni a Pardubický kraj
• Ústřední výkonná rada ČSOP a Ministerstvo školství, 
 mládeže a tělovýchovy
• Základní škola M. Choceňského, Choceň a Technické 
 služby města Choceň
• firma Iveco Vysoké Mýto a Lifkovo pekařství Choceň
• firma RAN Choceň a Kynologický klub
• ornitologové Svitavy, Orlické muzeum v Chocni, 
• Lesy ČR a Městské lesy Choceň
• mnoho dalších příznivců, včetně našich rodin 
 a rodičů našich dětských členů

Mnohokrát děkujeme a doufáme v další spolupráci!

Detský oddíl Spongilit
- schází se jednou týdně většinou v pátek odpoledne. 
Na schůzkách se pohybujeme co nejvíce v přírodě, 
hrajeme hry, ale také umísťujeme ptačí budky a krmítka, 
pečujeme o studánky, pracujeme s mapou a busolou, 
učíme se uzly, šifry, zdravovědu, pracujeme v přírodních 
rezervacích Peliny a Hemže-Mytkov. 



Pracovní akce
Pleli jsme některé záhony v zámeckém parku 
a v přírodní rezervaci Hemže-Mytkov jsme 
pokračovali v odstraňování náletových 
porostů a úklidu odpadků. Tady nám vydatně 
pomohli i někteří z rodičů.

Ptačí budky, 
krmítka 
a studánky
Během zimy umísťujeme do 
choceňských parků krmítka 
na přikrmování ptáků, 
rozmísťujeme a kontrolujeme 
ptačí budky v oblasti Pelin, Loutovce 
a Mariánek. Staráme se také o dvě 
studánky (Smrková a Srubská).

Hospodarení CSOP v roce 2018

Uklidme Chocen
Po osmé jsme se zapojili do celosvětové kampaně 
Clean up the World. Připravili jsme tři stanoviště, 
kde se do úklidu s námi zapojili opět skauti, vodáci 
a orientačního běžci. Uklízeli jsme i cyklostezku 
z Chocně k přejezdu za Mytkovem. S odvozem 
odpadků opět pomohli pracovníci technických služeb.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem 99 939,74
Služby celkem 83 649,00
Ostatní náklady celkem 28 895,46
Poskytnuté příspěvky celkem 9 250,00
Náklady celkem 221 734,20

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 7 000,00
Ostatní výnosy celkem 164 767,41
Přijaté příspěvky celkem 14 650,00
Provozní dotace celkem 45 990,00
Výnosy celkem 232 407,41

Výsledek hospodaření 10 673,21

Aktiva
Pokladna 7 978,00
Běžný účet 18 313,28
Provozní zálohy 200,00
Aktiva celkem 26 491,28

Pasiva
Počáteční stav 15 818,07
Výsledek hospodaření běžné období 10 673,21
Pasiva celkem 26 491,28

Přehled činností Výnosy Náklady Zisk +/Ztráta -
Dotace od SMOP ČSOP 1.kolo 8 100,00 8 100,00 0,00
Jarní výprava - Celné 22 100,00 22 100,00 0,00
Pochod ke Dni Země 20 365,00 12 069,00 8 296,00
Tábor - Ostrý Kámen 120 790,00 120 790,74 -0,74
Podzimní výprava - Posekanec 18 800,00 17 300,00 1 500,00
Dotace od SMOP ČSOP 2.kolo 5 100,00 5 303,00 -203,00
Práce v PR Hemže-Mýtkov 7 000,00 100,00 6 900,00
Dotace města Choceň 10 000,00 10 250,00 -250,00
Grant Pardubického kraje 5 500,00 8 162,00 -2 662,00
Ostatní základní činnost 14 652,41 17 559,46 -2 907,05
Rozdíl mezi náklady a výnosy   10 673,21

Výkaz zisku a ztrát ke dni 
 31. 12.

 2018

Rozvaha k 31. 12. 2018
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Výpravy
Jarní výprava s názvem Spongsman proběhla na 
základně v Celném. Podzimní výpravu na téma Znamení 
zvěrokruhu jsme uskutečnili v prostředí Toulovcových 
Maštalí. Tato výprava nám celá propršela.

Výlety
První z těchto akcí byl výšlap na Kozlovský kopec a do 
bazénu v České Třebové. Na začátku října jsme jeli na 
Podzimní ptačí festival k rybníkům za Českou Třebovou 
spojený s kroužkováním ptáků. Na konci prosince jsme 
vyrazili na tradiční vánoční výšlap z Ústí nad Orlicí na 
Andrlův Chlum a odtud přes Řetůvku a údolí Husí krk 
zpět do Ústí. Účastnili se i někteří rodiče.

Zájezd
Díky firmě Iveco Vysoké Mýto jsme mohli opět vyjet 
na autobusový zájezd. Tentokrát jsme zamířili na zámek 
Loučeň, kde se v parku skrývají zajímavé labyrinty, a pak 
jsme společně navštívili Vojenské letecké muzeum Kbely. 

Den Zeme
Uskutečnili jsme opět dvě tradiční akce – výstavu 
výtvarných prací Malujeme pro Zemi v Orlickém muzeu 
v Chocni a turistický pochod okolím Chocně s názvem 
Putování po hradech a tvrzích. Tentokrát naše 
síly prověřil rekordní počet turistů.

Letní táborení
Na začátku července jsme se přesunuli na táborovou základnu 
Ostrý Kámen u Svitav a zahráli si tady na Římany a barbary 
v Británii (Hadriánův val).


