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Statek, z. s. 
 

Spolek Statek, z. s., vznikl 4. 2. 2008. Sídlí v Podještědí, v obci 

Lesnovek, asi 30 km od Liberce. Aktivity však pořádá 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, 

letní čundry) a brigády na statku (sázení stromků). Věnujeme se 

i osvětě v oblasti ochrany přírody – formou zážitkových her, 

přednášek a promítání. 

Další informace o našem spolku lze získat na webových stránkách 

www.statek.org. 

 

Členové orgánů k 31. 12. 2017: 
 

Předseda spolku Martin Mikeš 
 

Rada spolku  Vojtěch Dokoupil 

Martin Mikeš 

Veronika Ondrášková 

Petra Sudzinová 

Lucie Šerclová 

 

 

 

Statek, z. s. 

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 
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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 2017 

 

25. 2. – Večer o velkých šelmách 

Promítání dokumentů o ochraně přírody pořádané ve spolupráci s Hnutím Duha v Hlavici. 

 

28. 2. – Výroční členská schůze (poč. úč. 14) 

 

8. – 9. 4. – Sázení stromků na statku (poč. úč. 18) 

Každoroční akce nejen pro rodiny s dětmi se konala na plantáži v Lesnovku. Zasadilo se 

rekordních 380 stromků a asi 50 křovin do meze mezi poli. 

 

27. – 28. 5. – Kolovíkend (poč. úč. 14) 

Tradiční pohodový víkendový cyklistický výlet letos probíhal v trase Čerčany – Český 

Šternberk – Blaník – Konopiště – Čerčany. Počasí na bezmála 100 km trase přálo. 

 

30. 5. – PraVrah (poč. úč. 92) 

45 týmů se účastnilo tradiční vycházkové odpolední hry v Praze 1. Na trase od Hlavního 

nádraží přes Petrskou čtvrť a Josefov na Střelecký ostrov jsme objevili mnoho málo známých 

míst, zákoutí, podniků či nevyužívaných domů. 

 

16. – 29. 7. – Letní zážitkový tábor Ve stínu hvozdů (poč. úč. 62) 

Letní zážitkový stanový tábor pro děti od 10 do 16 let v jižních Čechách letos praskal ve 

švech. Účastníků se zmocnila loupeživá banda, které nakonec pomohli s napravením 

nerovnováhy v říši fantazie. 

 

27. – 29. 10. – VRAH 2017 (poč. úč. 80) 

Sedmého ročníku Velké Říjnové Akční Hry se účastnilo 18 týmů, které se vydaly na cestu 

z Davle do Jílového u Prahy. Přenesli jsme se do Říše divů. Hra musela být bohužel 

vzhledem k povětrnostním podmínkám zkrácena. 

 

16. – 19. 11. – Organizátorský víkend (poč. úč. 20) 

I naši organizátoři potřebují odpočinek. Proto jsme se setkali i s celými rodinami v jižních 

Čechách o prodlouženém víkendu. 
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12. 12. – Vánoční besídka (poč. úč. 15) 

Členové a organizátoři Statku se opět sešli, předali si originální dárky dle předem daného 

zadání a skvěle se pobavili. 

 

Přednášky Příroda Podještědí 

Naše členka Denisa Mikešová se již několik let věnuje osvětové činnosti v oblasti ochrany 
přírody na základních školách v regionu, na letních táborech i veřejných akcích. Tento cyklus 
přednášek s promítáním autorských fotografií se zaměřoval na lokální přírodu. 

 
7. 3. – Domov sv. Josefa Dvůr Králové (poč. úč. 37) 

20. 7. – Domov důchodců Český Dub (poč. úč. 35) 

21. 10. – Klášter Hradiště nad Jizerou (poč. úč. 16) 

5. 11. – Muzeum vystěhovalectví do Brazílie Náhlov (poč. úč. 27) 

13. 12. – Ekocentrum ČSOP Liberec (poč. úč. 14) 

 

 

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2017 v součtu 

činil 444 osob (uváděno u jednotlivých akcí v závorkách). 

„Na přednáškách byli posluchači seznámeni s krásnou a ohroženou 

českou přírodou, kterou se podařilo Denise a Zdeňkovi Mikešovým 

zdokumentovat v průběhu dvou let především v Podještědí. Posluchači 

se také dozvěděli mnoho zajímavostí o volně žijících živočiších a dostali 

i pár tipů, co pro některé z nich mohou udělat např. na svých 

zahradách. V Domově sv. Josefa a v Domově důchodců byly přednášky 

koncipovány spíše tak, aby potěšily nemocné a staré lidi a přinesly jim 

trochu radosti.“ 
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Plán činnosti pro rok 2018 
 

6. 2.   Výroční členská schůze spolku 

10. 2.   Přednáška s promítáním Fotolovy v Alpách, Náhlov 

20. 2.   Přednáška s promítáním o přírodě, Mladá Boleslav 

7. 4.   Sázení stromků na statku 

11. – 13. 5.  Kolovíkend, cyklistický výlet 

19./20. 6.  PraVrah (odpolední hra v Praze 1 pro dvojice) 

5. – 8. 7.  Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce 

15. – 28. 7.  Za horziont!, letní zážitkový stanový tábor pro děti a mládež 

srpen   Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží 

září   Deskohraní 

prosinec   Vánoční besídka 
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Finance 
 

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2017 v porovnání s roky 2016 a 2015 v Kč. 

  2017 2016 2015 

Počáteční stav 14 788 15 965 23 017 

Příjmy 228 757 124 153 74 828 

Členské příspěvky 2 700 3 000 3 300 

Dotace 25 000 20 000 0 

Dary 4 397 8 478 4 116 

Účastnické poplatky 180 080 66 820 55 340 

Jiné příjmy 16 580 25 855 12 072 

Výdaje -210 754 -125 330 -81 880 

Potraviny -60 305 -39 168 -17 232 

Doprava, z toho: -53 376 -26 607 -25 097 

Hromadná doprava -7 692 -2 265 -2 473 

Auta -45 683 -24 342 -22 624 

Ubytování -18 020 -12 000 -6 050 

Ostatní režie z toho: -79 052 -45 755 -33 501 

Lékárna + hygienické potřeby -4 434 -3 639 -37 

Drobný majetek -33 912 -4 613 -3 891 

Odměny pro účastníky -8 131 -571 -6 598 

Kancelářské a výtvarné potřeby -8 135 -2 671 -590 

Ostatní režie a materiál -24 441 -34 261 -22 385 

Školení a vzdělávání 0 -1 800 0 

Celkem výsledek za období 18 558 -1 177 -7 502 

Celkem zůstatek hotovosti 33 346 14 788 15 965 
 

V roce 2017 jsme hospodařili se ziskem ve výši 18 558 Kč, který bude použit pro financování 

naší činnosti. 

K 31. 12. 2017 spolek nevykazuje žádné pohledávky ani závazky. 

Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2017. 

Za poskytnutí finančních darů děkujeme M. Mikešovi, P. Sudzinové, T. Jeřábkovi. 


