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- schází se 
jednou týdně 

   většinou v pátek 
odpoledne. Na schůzkách se pohy-
bujeme 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. 

V tomto roce jsme zvládli – 
1 letní táboření, jarní 

a podzimní třídenní 
výpravu, autobusový 

zájezd, 3 celodenní výlety, 
3 pracovní akce 

a 32 běžných schůzek.
Zvláštní kapitolou 

je Mikuláš, kdy starší 
členové v přestrojení 

navštěvují ty nejmladší, 
případně jiné zájemce.

Jsme nezisková organizace, která má statut 
spolku. Našimi členy jsou dobrovolníci, jejichž práce 

souvisí s činnos� oddílu mladých ochránců přírody 
Spongilit. Působíme na území města Chocně 
a blízkém okolí. V roce 2017 jsme měli 29 dospělých 
členů a 44 členů od 6 do 18 let.

  ětský oddíl 

 Spongilit

 nventura roku    
2017

  Jsme tu  
Od roku
 1990

 do jsme



V přírodní rezervaci Hemže-Mýtkov 
jsme pokračovali v odstraňování náletových porostů 
a úklidu odpadků. Pleli jsme také některé záhony 
v zámeckém parku. Nově jsme se letos účastnili Dne 

stromů, kdy jsme zasadili 54 třešní a dubů 
v oblas� Tocháčkova kopce.

Po sedmé jsme se zapojili 
do celosvětové kampaně Clean up the World. Připravili 

jsme tři stanoviště, kde se do úklidu 
s námi zapojili také členové skautů, 

vodáků a členové orientačního běhu. Skupina 
starších členů Spongilitu uklidila i cyklostezku 
z Chocně k přejezdu za Mýtkovem. S odvozem 
odpadků pomohli pracovníci technických služeb.

Během zimy 
umísťujeme do choceňských 

parků krmítka na přikrmování ptáků, 
rozmísťujeme a kontrolujeme ptačí 
budky v oblas� Pelin, Loutovce 
a Mariánek. Staráme se také o dvě 
studánky (Smrková a Srubská).

   racovní akce

    kliďme  hoceň

   tačí budky, krmítka 

a studánky



Jarní výprava (téma Šmoulové) proběhla 
v dubnu na táborové základně Březiny. Počasí 
nám tentokrát celkem přálo. Podzimní výpravu 
s názvem Objevitelé brambor jsme uskutečnili 
v Kosteleckých Horkách a okolních lesích. 
Ubytováni jsme byli na obecním úřadě. 
Počasí bylo nemilosrdné, hodně pršelo.

Na začátku července jsme se přesunuli na kolách 
na táborovou základnu v Dolním Jelení a rozehráli 
tady dese�denní soutěžení o osídlení nové 
planety Proxima 17. Dočkali jsme se tu 
i návštěvy mimozemšťana.

ýpravy

etní táboření

     Hrajeme si, 

pracujeme, 

poznáváme



Uskutečnili jsme opět dvě tradiční 
akce – výstavu výtvarných prací 
Malujeme pro Zemi v Orlickém 
 muzeu v Chocni a turis�cký 
  pochod okolím Chocně tentokrát 
s názvem Putování po smírčích 
křížích.

První z těchto akcí byl výšlap do 
bazénu ve Vysokém Mýtě, kdy jsme 
si užili sněhu. Na začátku října jsme 
pak jeli na Podzimní ptačí fes�val 
k rybníkům za Českou Třebovou 
spojený s kroužkováním ptáků. 
Na konci prosince jsme vyrazili na 
tradiční vánoční výšlap z Bezpráví 
přes Brandýský hrad.

         Díky firmě Iveco Karosa Vysoké Mýto jsme 
       vyjeli opět na autobusový zájezd. Prošli jsme 
se úžasným údolím Rešovských vodopádů, 
navš�vili řezbáře v obci Jiříkov a hrad Sovinec, 
kde se právě odehrávaly ry�řské slavnos�.

ájezd
     Hrajeme si, 

pracujeme, 

poznáváme

ýlety

  en   emě



Náklady
Spotřebované nákupy celkem 97 212,50
Služby celkem 61 120,00
Ostatní náklady celkem 32 165,28
Poskytnuté příspěvky celkem 9 850,00
Náklady celkem 200 347,78

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 000,00
Ostatní výnosy celkem 135 721,47
Přijaté příspěvky celkem 17 750,00
Provozní dotace celkem 43 080,00
Výnosy celkem 204 551,47

Výsledek hospodaření 4 203,69

Ak�va
Pokladna 5 032,00
Běžný účet 10 786,07
Ak�va celkem 15 818,07

Pasiva
Počáteční stav 11 614,38
Výsledek hospodaření 
běžné období 4 203,69
Pasiva celkem 15 818,07

   ospodaření              v roce 2017

  ýkaz zisku a ztrát 

                  ke dni 
                  31. 12. 
                  2017

  ozvaha k 31. 12. 2017

Přehled činnos� Výnosy Náklady Zisk +/Ztráta -
Dotace od SMOP ČSOP 1.kolo 7 000,00 7 000,00 0,00
Jarní výprava - Březiny  22 150,00 22 150,00 0,00
Pochod ke Dni Země 3 370,00 4 869,00 -1 499,00
Tábor - Dolní Jelení 100 880,00 100 880,00 0,00
Podzimní výprava - Kostelecké Horky 17 800,00 16 600,00 1 200,00
Dotace od SMOP ČSOP 2.kolo 7 700,00 7 834,00 -134,00
Práce v PR Hemže-Mýtkov 8 000,00 181,00 7 819,00
Dotace města Choceň 10 000,00 10 066,00 -66,00
Grant Pardubického kraje 5 000,00 8 161,00 -3 161,00
Ostatní základní činnost 22 651,47 22 606,78 44,69
Rozdíl mezi náklady a výnosy   4 203,69



» 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 Karosa, 
          Vysoké Mýto a Li�ovo 
          pekařství Choceň
    » firma RAN Choceň 
       a Kynologický klub
» ornitologové Svitavy, Orlické 
   muzeum v Chocni, Lesy ČR 
   a Městské lesy Choceň

 do nám pomáhá 

s našimi akcemi

M nohokrát   
děkujeme 

a doufáme 
v další 

spolupráci!

» mnoho dalších příznivců, včetně našich 
rodin a rodičů našich dětských členů



52/02 ZO ČSOP Choceň
Smetanova 959, 565 01 Choceň

Mobil   776 035 864

E-mail  lenka6311@seznam.cz

www.spongilit.tode.cz

  ontakt


