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Dětský oddíl SPONGILIT
- schází se jednou týdně většinou v pátek odpoledne. Na schůzkách se 
pohybujeme co nejvíce v přírodě, umísťujeme ptačí budky a krmítka, pečujeme 
o studánky, pracujeme s mapou a busolou, učíme se uzle, šifry, zdravovědu, 
pracujeme v přírodní rezervaci Peliny. 

Inventura roku 2015
V tomto roce jsme zvládli – 1 letní táboření, jarní a podzimní třídenní výpravu, 
třídenní loďoakci, autobusový zájezd, 3 celodenní výlety, 3 pracovní akce 
a 31 běžných schůzek.

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 
2015 jsme měli 27 dospělých členů 
a 44 členů od 6 do 18 let.



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).

Práce v přírodní 
rezervaci PELINY
Letos jsme opět prováděli odstraňování náletových 
porostů, úklid odpadků, ale také jsme doplňovali 
a opravovali zničené tabulové značení.

Ukliďme svět a práce 
na VELKÉ verandě
Popáté jsme se zapojili do celosvětové kampaně 
Clean up the World. Připravili jsme opět čtyři 
stanoviště, kde se do úklidu s námi zapojili také 
členové skautů a vodáků. Navíc skupina starších 
členů Spongilitu uklidila i cyklostezku z Chocně 
k přejezdu za Mítkovem. Pracovníci technických 
služeb pomohli s odvozem odpadků a na oplátku 
jsme zase my pro ně pracovali během jedné z podzimních 
schůzek v oblasti Velké verandy na úpravě prostranství.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem 111 721,00
Služby celkem 48 313,00
Ostatní náklady celkem 32 090,44
Poskytnuté příspěvky celkem 8 850,00
Náklady celkem 200 974,44

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 000,00
Ostatní výnosy celkem 124 583,32
Přijaté příspěvky celkem 13 450,00
Provozní dotace celkem 43 170,00
Výnosy celkem 189 203,32

Výsledek hospodaření -11 771,12



Výpravy
Jarní výprava (téma Dvoukolák Trophy) proběhla 
na začátku dubna na táborové základně Řadov. 
Počasí bylo velmi studené s mokrým sněhem, 
ale i tak dopadla výprava dobře.
Podzimní výpravu s názvem Skřítci z Posekance 
jsme uskutečnili v okolí Toulovcových Maštalí 
na chalupě skautů z Litomyšle.

Den Země
Uskutečnili jsme opět dvě tradiční akce – výstavu výtvarných prací Malujeme 
pro Zemi v Orlickém muzeu v Chocni a turistický pochod okolím Chocně 
tentokrát s názvem Putování se Spongilitem.

Letní táboření
Na začátku července jsme se přesunuli na kolách na táborovou základnu 
v Dolním Jelení a rozehráli tady desetidenní zápolení o Poklad Indiánů. 
Jednotlivé týmy (indiánské kmeny) se snažily uchránit své poklady před 
bělochy, pronikajícími na jejich území.



Výlety
První z těchto akcí byl výšlap do bazénu ve Vysokém Mýtě. Kola jsme testovali před 
táborem projížďkou přes Nořín a Zálší. Na začátku října jsme pak jeli na Podzimní 
ptačí festival k rybníkům za Českou Třebovou spojený s kroužkováním ptáků.

Zájezd
Díky firmě Iveco Karosa Vysoké Mýto jsme mohli vyrazit na autobusový zájezd. 
Tentokrát jsme navštívili Koněpruské jeskyně, prošli místní naučnou stezku 
a na zpáteční cestě se zastavili v zámeckém parku v Chlumci nad Cidlinou.

Loďoakce
Povedlo se ji uspořádat poslední víkend 
o letních prázdninách na Postolově, kde 
starší stanovali a mladší dorazili v sobotu 
na společné projížďky na lodích.



Hospodaření ČSOP v roce 2015

Rozvaha k 31. 12. 2015

Výkaz 
zisku 
a ztrát 
ke dni 
31. 12. 
2015

Pasiva
Počáteční stav 22 869,84
Výsledek hospodaření běžné období -11 771,12
Pasiva celkem 11 098,72

Přehled činností Výnosy Náklady Zisk +/Ztráta -
Dotace od SMOP ČSOP - jaro 10 000,00 10 000,00 0,00
Jarní výprava - Řadov  18 000,00 18 000,00 0,00
Pochod ke Dni Země 5 131,00 4 261,00 870,00
Tábor - Dolní Jelení 88 570,00 88 570,00 0,00
Podzimní výprava - Posekanec 23 050,00 23 050,00 0,00
Práce v PR Peliny 8 000,00 908,00 7 092,00
Dotace od SMOP ČSOP - podzim 3 000,00 3 201,00 -201,00
Dotace města Choceň 10 000,00 10 459,00 -459,00
Grant Pardubického kraje 10 000,00 15 010,00 -5 010,00
Ostatní základní činnost 13 452,32 27 515,44 -14 063,12
Rozdíl mezi náklady a výnosy   -11 771,12

Náklady
Spotřebované nákupy celkem 111 721,00
Služby celkem 48 313,00
Ostatní náklady celkem 32 090,44
Poskytnuté příspěvky celkem 8 850,00
Náklady celkem 200 974,44

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 000,00
Ostatní výnosy celkem 124 583,32
Přijaté příspěvky celkem 13 450,00
Provozní dotace celkem 43 170,00
Výnosy celkem 189 203,32

Výsledek hospodaření -11 771,12

Aktiva
Pokladna 3 289,00
Běžný účet 7 389,72
Provozní zálohy 420,00
Aktiva celkem 11 098,72



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 Karosa, 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!



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

Mobil
776 035 864

E-mail
lenka6311@seznam.cz

www.spongilit.webz.cz


