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Spong i l i t
Dětský oddíl se schází jednou týdně, většinou v pátek odpoledne. Na schůzkách 
chodíme do přírody, umísťujeme ptačí budky a krmítka, staráme se o studánky, 
pracujeme s mapou a busolou, učíme se uzlování, šifrování i zdravovědu, 
pracujeme v přírodních rezervacích. Jezdíme na třídenní jarní a podzimní 
výpravu a vždy na začátku letních prázdnin máme společný tábor.

I nventura roku 2016
V tomto roce proběhlo – 1 desetidenní letní táboření, 1 třídenní 
loďoakce, 1 autobusový zájezd, 2 třídenní výpravy, 6 pracovních 
akcí, 3 výlety a 29 běžných schůzek.

Kdo jsme?
Jsme nezisková organizace se statutem 
spolku. Našimi členy jsou dobrovolníci 
a naše práce souvisí s činností oddílu 
mladých ochránců přírody Spongilit. 
V roce 2016 jsme měli 31 dospělých 
členů a 40 členů ve věku 6 - 18 let.



Studánky, ptačí budky a krmítka
Pečujeme o dvě lesní studánky, které pravidelně čistíme a upravujeme jejich okolí. 
Také vyvěšujeme a kontrolujeme ptačí budky, které máme v oblasti Peliny, Loutovec 
a Mariánky. Během zimy do choceňských parků umísťujeme krmítka pro zimní 
přikrmování ptáků semínky. 

Práce v PR Pel iny 
a PR Hemže - Mýtkov
V přírodní rezervaci Peliny jsme na jaře 
prováděli běžné odstraňování náletových 
porostů a úklid odpadků. Na podzim jsme 
se pak se stejným zaměřením přesunuli do 
oblasti Mariánek (PR Hemže – Mýtkov).

Ukl iďme svět
Po šesté jsme se zapojili do celosvětové kampaně Clean up 
the World. Vytvořili jsme tři stanoviště, tradičně se přidali 
choceňští skauti a vodáci. Skupina starších na kolech projela 
a uklidila i cyklostezku od Chocně k přejezdu u Brandýsa. Se 
svozem odpadků pomohly Technické služby města Chocně.

Den Země
Opět se uskutečnila tradiční výstava výtvarných prací Malujeme pro Zemi 
v prostorách Orlického muzea v Chocni a proběhl také další ročník 
turistického pochodu okolím Chocně, tentokrát Putování po studánkách, 
kde si naši členové zahráli na studánkové víly.



Výpravy
Březnová jarní výprava s názvem Betonová 
hranice proběhla v okolí Mladkova. Zahráli 
jsme si na obránce pohraniční pevnosti 
v období těsně před Mnichovskou dohodou 
a využili jsme i stejnojmennou naučnou 
stezku. Ubytováni jsme byli v turistické 
základně Těchonín-Celné. Podzimní výprava s názvem Cesta do města SONUM se 
uskutečnila na konci října v táborové základně Vižňov u polských hranic nedaleko 
Meziměstí. Tentokrát jsme byli rozdělení na skupiny Sečtělých, Odevzdaných, 
Neohrožených, Upřímných a Mírumilovných, kteří soupeřili o vládu ve městě.

Letní táboření
Na začátku července jsme se vlakem a na kolech přesunuli na táborovou základnu 
TJ Sokol Sněžné v Orlických horách. Tím jsme se ocitli na atolu Rongo-Rongo, 
jehož kmeny hledají nového náčelníka. Při tom musí plnit řadu úkolů i podniknout 
cestu za guruem, který pomáhá náčelníka vybrat. 



Výlety
Na konci ledna jsme jeli vlakem do České Třebové na Kozlovský kopec a do krytého 
bazénu. Cestou jsme si zahráli několik her. V polovině června jsme trénovali kola a projeli 
se okolím Chocně. Na začátku října jsme opět byli pozváni na Podzimní ptačí festival na 
rybníky u České Třebové. Ornitologové ze Svitav nám připravili nejen pozorování 
a soutěž, ale i odchyt ptáků a jejich kroužkování. V prosinci jsme uspořádali vánoční 
výšlap. Pěšky jsme prošli Pelinami do Hrádník a Oucmanic. Tady jsme se v ekocentru 
Paleta podívali na zvířátka a pak jsme přes Čertovu lávku pokračovali do Brandýsa 
a po cyklostezce zpět do Chocně.

Zá jezd
V polovině května jsme vyjeli na Broumovsko. Vystoupali 
jsme na Hvězdu, prošli část Broumovských stěn a pohráli 
si se stavebnicemi v polickém muzeu Merkuru. Akci jsme 
uskutečnili díky sponzorskému daru firmy Iveco Karosa.

Loďoakce
Poslední víkend o letních 
prázdninách se naši členové 
mohli opět zúčastnit stanování 
u řeky Tiché Orlice na Postolově 
a užít si společného ježdění na 
kánoích a kajacích.



Hospodaření ČSOP v roce 2016

Rozvaha k 31. 12. 2016

Výkaz 
zisku 
a ztrát 
ke dn i 
31. 12. 
2016

Přehled činností Výnosy Náklady Zisk +/Ztráta -
Dotace od SMOP ČSOP 13 000,00 13 041,00 -41,00
Jarní výprava - Celné  22 250,00 22 250,24 -0,24
Pochod ke Dni Země 7 650,00 5 300,00 2 350,00
Tábor - Sněžné 108 940,00 108 940,24 -0,24
Podzimní výprava - Vižňov 22 150,00 20 650,00 1 500,00
Práce v PR Hemže-Mýtkov 8 000,00 0,00 8 000,00
Dotace města Choceň 10 000,00 10 228,00 -228,00
Grant Pardubického kraje 5 000,00 8 132,00 -3 132,00
Ostatní základní činnost 13 401,63 21 334,49 -7 932,86
Rozdíl mezi náklady a výnosy   515,66

Náklady
Spotřebované nákupy celkem 81 712,48
Služby celkem 87 861,00
Ostatní náklady celkem 31 652,49
Poskytnuté příspěvky celkem 8 650,00
Náklady celkem 209 875,97

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 000,00
Ostatní výnosy celkem 148 301,63
Přijaté příspěvky celkem 13 400,00
Provozní dotace celkem 40 690,00
Výnosy celkem 210 391,63

Výsledek hospodaření 515,66

Aktiva
Pokladna 3 892,00
Běžný účet 7 722,38
Aktiva celkem 11 614,38

Pasiva
Počáteční stav 11 098,72
Výsledek hospodaření běžné období 515,66
Pasiva celkem                                          11 614,38



Kdo nám pomáhá př i  uskutečňování 
naš ich akcí
- Městský úřad v Chocni a Pardubický kraj 
- Základní škola M. Choceňského, Choceň a firma Iveco Karosa Vysoké Mýto
- Technické služby města Choceň, Lesy ČR a Městské lesy Choceň
- Ústřední výkonná rada ČSOP a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Orlické muzeum Choceň a Lifkovo pekařství v Chocni
- Kynologický klub Choceň, firma RAN Choceň, ornitologové Svitavy
- rodiče našich dětských členů, naše vlastní rodiny a mnoho dalších 
  přátel a pomocníků

VŠEM DĚKUJEME A DOUFÁME, 
ŽE NÁM ZŮSTANOU NAKLONĚNI 

I V DALŠÍM ROCE!Náklady
Spotřebované nákupy celkem 81 712,48
Služby celkem 87 861,00
Ostatní náklady celkem 31 652,49
Poskytnuté příspěvky celkem 8 650,00
Náklady celkem 209 875,97

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 8 000,00
Ostatní výnosy celkem 148 301,63
Přijaté příspěvky celkem 13 400,00
Provozní dotace celkem 40 690,00
Výnosy celkem 210 391,63

Výsledek hospodaření 515,66



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


