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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.

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

Další informace o našem spolku lze získat na webových stránkách
www.statek.org.
Členové orgánů k 31. 12. 2019:

Členové orgánů od 10. 2. 2020:

Předseda spolku

Martin Mikeš

Předseda spolku

Martin Mikeš

Rada spolku

Vojtěch Dokoupil
Martin Mikeš
Veronika Ondrášková
Petra Sudzinová
Lucie Šerclová

Rada spolku

Vojtěch Dokoupil
Martin Mikeš
Veronika Ondrášková
Petra Sudzinová
Ivan Vencl
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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 2019
19. 3. – Členská schůze spolku (poč. úč. 12)
13. 4. – Sázení stromků na statku (poč. úč. 15)
Na oblíbené akci nejen pro rodiny s dětmi jsme opět vysázeli desítky stromků do plantáže
v Lesnovku.
24. – 26. 5. – Kolovíkend (poč. úč. 15)
Tradiční víkendový cyklistický výlet se konal na Třeboňsku, základnou nám byl kemp
v Chlumu.
19. 6. – PraVrah (poč. úč. 91)
Tradiční vycházková odpolední hra po Praze 1 přilákala 45 týmů. Trasa vedla po stromech
v centru města a zavedla nás od parku Lannova přes Staré Město a Petřín do Stanice
přírodovědců DDM Praha.
29. 6. – 5. 7. – Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce (poč. úč. 16)
Na poklidné akci pro rodiny s malými dětmi v indiánském stylu se opět tábořilo, vařilo,
střílelo, tvořilo i pracovalo.
14. – 27. 7. – Letní zážitkový tábor Stepní běžci (poč. úč. 69)
Letní zážitkový stanový tábor pro děti od 10 do 16 let v jižních Čechách nás přenesl na
divoký západ.
14. 9. – Via ferrata se Statkem (poč. úč. 9)
S organizátory a přáteli Statku jsme vyrazili do Žitavských hor zdolat několik jištěných cest.
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21. – 22. 9. – Výlet do lesů (poč. úč. 10)
Účastníky našich táborů jsme vzali na víkendový výlet do Lužických hor. Ušli jsme každý den
asi 15 kilometrů, večer seděli u ohně a spali pod širákem.
23. 10. – Osazování mezí (poč. úč. 3)
V rámci této akce jsme opět vysázeli desítky keřů a stromků, které poslouží jako úkryt
mnohým živočichům a pomohou snižovat erozi půdy.
25. – 28. 10. – VRAH (Velká Říjnová Akční Hra) 2019 (poč. úč. 81)
Osmým ročníkem pochodové hry týmů jsme se vrátili do severních Čech. Desítky stanovišť a
folklórních aktivit prošlo 17 týmů.
16. 11. – Koláčobraní aneb Jak se hasí prales (poč. úč. 62)
Spolupořádali jsme benefiční akci v muzeu v Náhlově na podporu záchranných akcí ve
vypáleném Amazonském pralese.
10. 12. – Vánoční besídka (poč. úč. 14)
Jako každý rok se členové a organizátoři Statku sešli, aby si předali originální dárky dle
předem daného zadání.

Přednášky s promítáním
Naše členka Denisa Mikešová se již několik let 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.
19. 2. Česká příroda, Husův sbor Český Dub (poč. úč. 25)
5. 4. Úchvatná země Izrael, Česká beseda Český Dub (poč. úč. 27)

Přednášky o české přírodě představují divokou, krásnou, ale i
ohroženou českou přírodu, kterou se podařilo Denise a Zdeňkovi
Mikešovým zdokumentovat v průběhu čtyř 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 2019 v součtu
činil 449 osob (uváděno u jednotlivých akcí v závorkách).
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Plán činnosti pro rok 2020

1. 2.

Zázrak jménem les, přednáška v Hlavici

10. 2.

Členská schůze spolku

4. 4.

Sázení stromků na statku

duben

Osazování mezí křovinami na statku

30. – 31. 5.

Kolovíkend, cyklistický výlet

16. nebo 17. 6.

PraVrah, odpolední hra dvojic v Praze 1

20. – 21. 6.

Soustředění táborových vedoucích (pouze pro organizátory)

4. – 10. 7.

Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce

19. 7. – 1. 8.

Letní stanový tábor 2020 pro mládež 11 až 17 let

5. – 6. 9.

Via ferrata se Statkem II

září

Víkendový výlet do lesů

3. 10.

Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží

prosinec

Vánoční besídka
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Finance
Výkaz příjmů a výdajů za rok 2019 v porovnání s roky 2018 a 2017 v Kč.
2019

2018

2017

22 999

33 346

14 788

298 271

157 180

228 757

2 700
72 500
4 069
202 910
16 542

3 000
15 000
2 313
135 180
1 687

2 700
25 000
4 397
180 080
16 580

-287 408

-166 972

-210 754

-94 344
-54 285
- 5 465
-48 820
-17 611
-121 168
-7 026
-43 620
-19 158
-3 975
-47 389
0

-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

Celkem výsledek za období

11 313

-9 792

18 558

Celkem zůstatek finančních prostředků

34 312

22 999

33 346

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 2019 jsme hospodařili se ziskem 11 313 Kč, který bude použit pro neziskovou činnost
v příštím roce.
K 31. 12. 2019 spolek nemá žádné pohledávky ani závazky.
Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2019.
Za poskytnutí finančního daru děkujeme M. Mikešovi.
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