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Text této výroční zprávy schválila rada sdružení dne 11. 3. 2014
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Statek, o. s.
Občanské sdružení Statek, o. s., IČ: 226 85 227, vzniklo dne 4. 2. 2008 registrací
Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/70 310/08-R. Sídlí v Podještědí, cca 30 km od
Liberce, na adrese Hlavice – Lesnovek 1, 463 48 Všelibice.
Hlavním předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity pro mládež, pomoc lidem bez domova
a v sociální nouzi, ochrana přírody a životního prostředí. Naši organizátoři mají více než
desetileté zkušenosti s vedením akcí pro mládež.
Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou každoroční čtrnáctidenní letní tábor pro
mládež a velká říjnová akční hra (VRAH). Mezi pravidelné akce dále patří zimní Deskohraní,
jarní cyklistický výlet Kolovíkend či odpolední procházka po Praze PraVrah. Úspěch měly i
dva ročníky zážitkově vzdělávací akce zaměřené na ochranu přírody Člověk přírodě.
Přes rok organizujeme drobnější sportovně zážitkové (například výlet spojený s kulinářskou
soutěží Řízky v lese) nebo pracovní akce na statku v Podještědí, jako např. každoroční
vánoční pobyty spojené s přespáváním na sněhu a silvestrovským pochodem z Ještědu, letní
čundry, kurzy skalního lezení a brigády, např. sázení stromků či úklid lesa.
V oblasti pomoci lidem bez domova jsme spolupracovali s Farní charitou Praha 1 – Nové
Město.
Další informace o našem sdružení lze získat na webových stránkách www.statek.org.
Členové orgánů k 31. 12. 2013:
Předseda sdružení

Zdeněk Mikeš

Rada sdružení

Martin Mikeš
Zdeněk Mikeš
Denisa Mikešová
Lucie Šerclová
Jan Zahradník

Členové orgánů od 11. 3. 2014:
Předseda sdružení

Zdeněk Mikeš

Rada sdružení

Vojtěch Dokoupil
Martin Mikeš
Zdeněk Mikeš
Veronika Polová
Lucie Šerclová
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Náš cíl
Činnost sdružení je založena na pomoci lidem a přírodě a funguje pro všechny bez rozdílu
vyznání, barvy pleti a sexuální orientace, v souladu s lidstvím, morálními a křesťanskými
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, lidem bez domova 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 2013
Pozn.: v závorce uváděn počet účastníků vč. organizátorů

Březen
6. 3. – Výroční členská schůze sdružení, akce pro
členy sdružení (poč. úč. 13)
23. 3. – Deskohraní 2-0-1-3 – den deskových her
v Praze (poč. úč. 13)

Duben
21. 4. – Sázení stromků – brigáda na sázení
stromků na statku (poč. úč. 6)
27. – 28. 4. – Sázení stromků – brigáda na sázení
stromků na statku (poč. úč. 6)

Květen
11. - 12. 5. – Kolovíkend – cyklistický výlet tentokrát
do Krušných hor (poč. úč. 12)

Červen
19. 6. – PraVrah – odpolední vycházková hra po
netradičních místech Prahy 1 (poč. úč. 63)
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Červenec
30. 6. - 7. 7. – Letní bytí na statku (poč. úč. 6)
14. - 21. 7. – Vedoucí sobě – teambuilding
táborových vedoucí (poč. úč. 23)

Srpen
3. - 17. 8. – Alpy (Itálie) – akce pro členy sdružení
(poč. úč. 4)
17. - 18. 8. – Kolostatek – cyklistická vyjížďka z
Liberce (poč. úč. 9)
24. 8. – Lezení (Hlavická pouť) – akce pro členy
sdružení (poč. úč. 3)

Říjen
25. - 28. 10. – VRAH 2013 – Velká říjnová akční hra,
outdoorový pochod týmů (poč. úč. 74)

Prosinec
28. 12. 2013 - 1. 1. 2014 – Vánoce na statku,
silvestrovský pochod z Ještědu (poč. úč. 17)

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2013
v součtu činil 249 osob.
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Plán činnosti pro rok 2014
1. 1.

Vánoce na statku - silvestrovský pochod z Ještědu

5. 1.

Zimní fotografování sokolnicky vedených dravců (Český ráj)

11. 3.

Výroční členská schůze sdružení

15. 3.

Deskohraní 2-0-1-4 (den deskových her v Praze 1)

12. - 13. 4.

Sázení stromků na statku (vhodné pro rodiny s dětmi)

19. - 20. 4.

Sázení stromků na statku (vhodné pro rodiny s dětmi)

25. - 26. 4.

Zoo Lipsko – pouze pro členy

24. - 25. 5.

Kolovíkend (cyklistický výlet do Železných hor)

18. 6.

PraVrah (odpolední vycházková hra Prahou 1 pro dvojice či jednotlivce)

20. - 22. 6.

Předtáborový balicí sraz na statku – pouze pro táborové vedoucí

13. - 27. 7.

Ztraceni v bouři (zážitkový tábor pro mládež v Jižních Čechách)

18. - 20. 7.

Fotolovy v Národním parku Bavorský les - Německo

24. - 27. 10. VRAH 2014 (pochodová hra týmů s šiframi a aktivitami)
28. 12. 2014 - 1. 1. 2015 Vánoce na statku (spaní na sněhu, silvestrovský pochod z Ještědu
a mnoho jiné zábavy dle počasí)
Menší akce bez stanoveného data konání:
 Statkáři na vodě (vodácký víkend pro členy)
 Řízky v lese (čundr s kulinářskou soutěží)
 Akce pro šplhouny (lezecký víkend)
 Kolostatek (cyklistický výlet)
 letní Vrahovský čundr
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Finance
Výkaz příjmů a výdajů za rok 2013 v porovnání s roky 2012 a 2011 v Kč.

2013
Počáteční stav
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
Celkem výsledek za období
Celkem zůstatek hotovosti

33 698
125 229
4 650
25 000
11 763
51 961
31 855
-129 377
-30 117
-36 499
-1 086
-35 413
-2 500
-53 001
-312
-15 245
-2 956
-55

2012
25 981
182 611
2 850
35 000
17 761
121 030
5 970
-174 894
-54 719
-26 343
-4 400
-21 943
-16 000
-73 832
-2 204
-23 791
-6 819
-4 414

2011
19 021
180 872
3 750
40 000
28 455
103 030
5 637
-173 912
-48 031
-25 231
-5 557
-19 674
-21 900
-73 550
-3 142
-30 546
-5 684
-3 715

-34 433
-7 260
-4 148
29 550

-36 604
-4 000
7 717
33 698

-30 463
-5 200
6 960
25 981

V roce 2013 jsme hospodařili se ztrátou ve výši 4 148 Kč. Na financování činnosti byla
použita část finančních přebytků z předchozích let.
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Sponzoři a dárci
Děkujeme všem sponzorům a dárcům, ale také organizátorům a všem spolupracovníkům.
Městská část Praha 1

finanční dotace

rodina Mikešova

finanční dar

rodina Polova

bezplatné poskytnutí osobního automobilu

rodina Strnadova

bezplatné poskytnutí osobního automobilu

rodina Zahradníkova

bezplatné poskytnutí osobního automobilu

Petr Jelínek

bezplatné poskytnutí osobního automobilu

ČEZ, a. s.

odměny pro účastníky (reklamní předměty)
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