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Statek, z. s.
Statek, z. s.
Spolek Statek, z. s., vznikl 4. 2. 2008. Sídlí v Podještědí, v obci
Lesnovek, asi 30 km od Liberce. Aktivitu však vyvíjí po celé
republice.
Hlavními předměty činnosti jsou volnočasové aktivity pro děti,
mládež i dospělé a ochrana přírody a životního prostředí. Naši
organizátoři mají více než desetileté zkušenosti s vedením akcí pro
děti a mládež.
Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou čtrnáctidenní
letní tábor pro děti a mládež, outdoorová pochodová hra Velká
Říjnová Akční Hra (VRAH), jarní cyklistický výlet Kolovíkend
a odpolední hra po Praze PraVrah. Přes rok dále organizujeme
drobnější sportovně zážitkové akce (kulinářský výlet Řízky v lese,
výlet do přírody) a brigády na statku (sázení stromků). Věnujeme se
i osvětě v oblasti ochrany přírody – především formou přednášek
s promítáním fotografií.
Další informace o našem spolku lze získat na webových stránkách
www.statek.org.
Členové orgánů k 31. 12. 2018:
Předseda spolku

Martin Mikeš

Rada spolku

Vojtěch Dokoupil
Martin Mikeš
Veronika Ondrášková
Petra Sudzinová
Lucie Šerclová
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IČ: 22685227
Zapsán u KS Ústí nad
Labem, spis. zn. L 6309
Lesnovek 1
Hlavice, 463 48
www.statek.org
statek@statek.org
Bankovní účet:
2100928892/2010

Náš cíl
Činnost spolku je založena na pomoci lidem a přírodě a funguje pro všechny bez rozdílu
vyznání, barvy pleti a sexuální orientace, v souladu s lidstvím a morálními hodnotami.
Hlavní cíle činnosti jsou:
•

nabídnout dětem, dospívající mládeži a dospělým možnosti k aktivnímu trávení
volného času a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně
patologickými jevy,

•

poskytnout neorganizované mládeži přátelské prostředí, které pomůže při řešení
jejích problémů,

•

směrovat účastníky k většímu uvědomění si vlastního lidství, prohloubení vztahů
k sobě navzájem, k přírodě, k práci a poznání,

•

pomoc mládeži a sociálně slabším nebo jinak handicapovaným skupinám lidí,

•

ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí,

•

informační činnost v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí.
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Aktivity uskutečněné v roce 2018
6. 2. – Členská schůze spolku (poč. úč. 17)
7. 4. – Sázení stromků na statku (poč. úč. 39)
Každoroční akce nejen pro rodiny s dětmi se koná na plantáži v Lesnovku. Zasadilo se
kolem 500 stromků a přítomní se zapojili i do dalších prací.
11. – 13. 5. – Kolovíkend (poč. úč. 20)
Tradiční cyklovýlet měl letos základnu v Horním Břečkově v Podyjí. Během dvou
celodenních výletů jsme ujeli přes 80 km a navštívili Znojmo, Hardegg či Vranov nad Dyjí.
20. 6. – PraVrah (poč. úč. 90)
44 týmů se účastnilo tradiční vycházkové odpolední hry v Praze 1. Trasa nás z Vojanových
sadů přes Staré město zavedla pod Petřín. Tématem byly pražské dvorky a pasáže.
5. – 8. 7. – Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce (poč. úč. 13)
Tábořilo se, střílelo, mylo v potoce, vařilo, pracovalo i zašívalo. Premiérové táboření
především pro rodiny s malými dětmi se velmi vydařilo.
15. – 28. 7. – Letní zážitkový tábor Za horizont! (poč. úč. 65)
Letní zážitkový stanový tábor pro děti od 10 do 16 let v jižních Čechách opět praskal ve
švech. Účastníci letos s Vikingy stavěli loď a vydali se na ní objevit nové země.
6. 10. – Řízky v lese (poč. úč. 11)
Víkendová soutěž ve vaření na ohni s donesených surovin se konala v pražské Chuchli.
Porotou byli sami účastníci a pochutnali si na rozmanitých dobrotách.
27. 10. – Pohádkobraní
Zajistili jsme stanoviště s lanovými průlezkami při slavnostním uzavírání sezóny zámku
Nelahozeves, které navštívily desítky malých dětí.
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3. 11. – Výlet Beroun – Nižbor (poč. úč. 21)
Podzimním výletem pro všechny věkové skupiny (a psy) jsme chtěli ukázat, že i v této roční
době se dá objevovat krása přírody. Účast i skvělá nálada po celý den nás mile překvapila.
16. – 18. 11. – Organizátorský víkend v Horních Němčicích (poč. úč. 29)
Opět se naši organizátoři setkali i s celými rodinami v jižních Čechách o prodlouženém
víkendu, aby načerpali trochu energie.
6. 12. – Vánoční besídka (poč. úč. 13)
Členové a organizátoři Statku se před Vánoci vždy sejdou, aby si předali originální dárky dle
předem daného zadání a výborně se pobavili.

Přednášky s promítáním
Naše členka Denisa Mikešová se již několik let systematicky věnuje osvětové činnosti
v oblasti ochrany přírody. Cyklus přednášek s promítáním autorských fotografií, který se
v roce 2017 zaměřoval především na lokální přírodu, v roce 2018 rozšířila o nová témata.
10. 2. – Fotolovy v Alpách, Náhlov (poč. úč. 37)
20. 2. – Toulky Podještědskou přírodou, ČSOP Mladá Boleslav (poč. úč. 10)
7. 10. – Úchvatná země Izrael, Náhlov (poč. úč. 33)
13. 11. – Česká příroda: divoká, krásná a ohrožená, Praha (poč. úč. 19)
17. 11. – Úchvatná země Izrael, Hlavice (poč. úč. 28)

Přednášky o české přírodě představují divokou, krásnou, ale i
ohroženou českou přírodu, kterou se podařilo Denise a Zdeňkovi
Mikešovým zdokumentovat v průběhu tří let. Posluchači se dozví
zajímavosti o volně žijících živočiších i rostlinách a dostanou i několik
tipů, jak jednoduše dbát o uchování přírody pro další generace.
V přednáškách o přírodě Alp a Izraele pak ukazujeme na fotografiích a
osobních prožitcích rozmanitost těchto krásných lokalit.

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2018 v součtu
činil 445 osob (uváděno u jednotlivých akcí v závorkách).

5

Plán činnosti pro rok 2019

19. 3.

Členská schůze spolku

13. 4.

Sázení stromků na statku

25. – 26. 5.

Kolovíkend, cyklistický výlet

18. nebo 19. 6.

PraVrah (odpolední hra v Praze 1 pro dvojice)

29. 6. – 5. 7.

Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce

14. – 27. 7.

Stepní běžci, letní stanový tábor

srpen

Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží

srpen/září

Via ferrata se Statkem

25. – 28. 10.

VRAH 2019 (Velká Říjnová Akční Hra)

prosinec

Vánoční besídka
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Finance
Výkaz příjmů a výdajů za rok 2018 v porovnání s roky 2017 a 2016 v Kč.
2018

2017

2016

33 346

14 788

15 965

157 180

228 757

124 153

3 000
15 000
2 313
135 180
1 687

2 700
25 000
4 397
180 080
16 580

3 000
20 000
8 478
66 820
25 855

-166 972

-210 754

-125 330

-52 223
-35 221
-5 210
-30 011
-8 000
-60 329
-5 404
-20 798
-12 249
-4 392
-17 486
-11 200

-60 305
-53 376
-7 692
-45 683
-18 020
-79 052
-4 434
-33 912
-8 131
-8 135
-24 441
0

-39 168
-26 607
-2 265
-24 342
-12 000
-45 755
-3 639
-4 613
-571
-2 671
-34 261
-1 800

Celkem výsledek za období

-9 792

18 558

-1 177

Celkem zůstatek finančních prostředků

22 999

33 346

14 788

Počáteční stav finančních prostředků
Příjmy
Členské příspěvky
Dotace
Dary
Účastnické poplatky
Jiné příjmy
Výdaje
Potraviny
Doprava, z toho:
Hromadná doprava
Auta
Ubytování
Ostatní režie z toho:
Lékárna + hygienické potřeby
Drobný majetek
Odměny pro účastníky
Kancelářské a výtvarné potřeby
Ostatní režie a materiál
Školení a vzdělávání

V roce 2018 jsme hospodařili se ztrátou ve výši 9 792 Kč.
K 31. 12. 2018 spolek nevykazuje žádné pohledávky ani závazky.
Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2018.
Za poskytnutí finančních darů děkujeme M. Mikešovi, P. Sudzinové.
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