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Realizátor projektu 

Spolek Statek, z. s., vznikl 4. 2. 2008. Sídlí v Podještědí, v obci Lesnovek, cca 30 km od Liberce. Hlavním předmětem 

činnosti spolku je pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež, ochrana přírody a životního prostředí. Naši 

organizátoři mají až patnáctileté zkušenosti s vedením akcí pro mládež a stále zvyšují svou kvalifikaci. 

Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou letní tábor pro děti a mládež a Velká Říjnová Akční Hra. Mezi menší 

akce, které pořádáme, patří jarní cyklistický výlet Kolovíkend (víkendová akce vhodná i pro začínající cyklisty), červnová 

odpolední pražská hra PraVrah, která má za cíl zábavným způsobem přiblížit málo známá místa centra Prahy a Řízky 

v lese (víkendový výlet s kulinářskou soutěží v okolí Prahy). 

Dále organizujeme vzdělávací akce zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí (Člověk přírodě, Pralesní filmový 

festival, přednášky s promítáním fotografií), zážitkové turistické výlety a pracovní akce a brigády na statku v Podještědí 

(sázení stromků, úklid lesa). Některé naše akce jsou finančně podporovány úřadem Městská část Praha 1. 

 

 

 

Více informací o našem spolku najdete na www.statek.org.  
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Historie a poslání projektu 

Historie projektu 

Projekt „Za horizont!“ je pokračováním řady úspěšných letních táborů, které členové organizace Statek, z. s., pořádali v 

předchozích letech ve spolupráci s Provincií bratří františkánů. Historie těchto táborů začíná v roce 2001, kdy byl pořádán 

tábor bratrem Filipem Rathouským OFM, a některými členy budoucího spolku Statek. Postupem času bylo vedení táborů 

a jejich organizace předána Zdeňkovi Mikešovi (předsedovi spolku Statek do roku 2015), který tábory vedl nepřetržitě až 

do roku 2006. Od roku 2008, po založení spolku, se vedení táborů ujala mladší generace organizátorů. Vedení letošního 

tábora se ujal Martin Mikeš (předseda spolku od roku 2015). 

 

Poslání projektu 

Domníváme se, že pro dospívající mladé lidi je velmi důležité mít možnost sami sebe poznat. K tomu je společný 

čtrnáctidenní letní pobyt v přírodě ideálním prostředím. Kromě sebepoznání mají účastníci možnost prožít se svými 

vrstevníky situace bez využití moderní techniky. Snažíme se následně umožnit takto vzniklé vztahy upevňovat během 

celého roku při dalších setkáních, hrách a pracovních aktivitách. Letní tábor je „startovní čárou“, která je pro dosažení 

tohoto cíle nezbytná. Druhým, neméně důležitým cílem, je pak možnost zážitku „bytí v přírodě“, který podle nás současné 

mladé generaci velmi chybí. Velký důraz klademe na vytváření přátelských vztahů a zdravých sociálních vazeb. 

 

Cíle projektu 

Cílem projektu je nabídnout dětem a dospívající mládeži možnosti aktivního trávení volného času mimo území hl. města 

Prahy a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně patologickými jevy, směrovat děti a mládež k 

většímu uvědomění si vlastního lidství, aby se tak stávaly příkladem lidem okolo sebe a prohloubily svůj vztah k sobě 

navzájem, k přírodě, k práci a vzdělání. Chceme poskytnout neorganizované mládeži nejen z Prahy přátelské prostředí, 

které napomůže při řešení jejích problémů ve škole i doma a které nepomine se skončením tábora, ale bude podpořeno 

během roku dalšími námi pořádanými akcemi. 

Projekt byl určen pro věkovou skupinu 10 - 16 let. Cítíme, že v tomto období se začínají formovat ta nejdůležitější životní 

rozhodnutí mladého člověka a v současné nabídce letních táborů a aktivit je této věkové kategorii věnována nedostatečná 

pozornost. Proto se věnujeme především mládeži v tomto věku. Snížení věkové hranice (dříve 12-19 let) se ukázalo jako 

dobrý krok. 
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Popis projektu 

Zážitková akce pro mládež „Za horizont!“ se uskutečnila na louce u Sirotčího rybníka v Albrechticích u Drahonic v jižních 

Čechách. Etapová hra provedla účastníky smyšleným příběhem, který nabízel kromě fyzicky náročných aktivit, 

prověřujících kondici a zručnost účastníků, také spoustu zábavy a příležitostí kreativně se realizovat a dozvědět se něco 

o sobě, o vztazích a ochraně přírody v psychologicko-sociálních hrách.  

 

Táborový příběh 

Bratři a sestry ze severu uposlechli volání našeho jarla Martena a rozhodli se přijet na sněm kmenů. Do jejich společnosti 

na sněmu vkládáme velké naděje. I díky jejich hlasům se rozhodne, zda nám jsou bohové nakloněni a náš plán tak dojde 

úspěšnému realizování.  

Mezi návrhy jednotlivých členů kmene, kteří 

se chtějí zasadit o rozšiřování území, dobytí 

obléhaných osad nebo snad o větší podporu 

hudebníků – skaldů, zní jarlův návrh jako 

pošetilost. Navrhuje, ať vybudujeme loď, která 

nás donese na břehy vzdálené země, kam se 

za svého mládí plavil. Země prý tak bohaté a 

úrodné, že větší část posádky tam zůstala a 

nechtěla se vrátit zpět.  

Teď, když naše krajina nás již stěží dokáže 

nasytit a nájezdy kočovných kmenů a jejich 

drancování je stále častější, nakonec většina 

účastníků sněmu musí dát jarlovi za pravdu a 

souhlasit s jeho moudrými slovy. Plavbu 

podnikneme. Kéž sám Odin nad námi drží ochranou ruku během našich příprav.  

Stavba lodi není jednoduchým úkolem. Musíme sehnat dobré dřevo, schopné loďmistry, naučit se pracovat s lany a 

mnoho dalšího. Nejdůležitější je však samotný výcvik bojovníků, kteří musí prokázat svou všestrannost a schopnost. 

Podstupují několik majav, zkoušek. Bojovník, který může vyplout, musí umět rozeznat byliny, číst šifrované písmo či se 

nezaleknout překážek a tmy.  

Účastníci si vedli skvěle, nakonec se všichni stali 

právoplatnými bojovníky, které před dalekou 

plavbou dělilo jen pár posledních úprav lodi.  

Sami bohové nám pak v předvečer našeho vyplutí 

seslali do našich končin kupce, jehož zboží doplnilo 

naše zásoby. Jeho plachty a sůl jsme koupili 

s velkou radostí, a tak jsme ho nechali v naší 

vesnici přenocovat a večer jej hostili jako vzácného 

hosta. Nejeden z krigerů se rozpovídal o zítřejším 

chystaném vyplutí a kupec jevil velký zájem o 

mapu, kterou zručně vytvořil sám jarl ze vzpomínek 

na svou první plavbu. Následujícího dne, kdy jsme 

plni očekávání stanuli před novou lodí, nikdo z nás 

netušil, jaké zklamání na nás čeká. Mapa zmizela! 

Prohledali jsme celou vesnici a nalezli jen prázdné 

a zjevně narychlo opuštěné místo noclehu kupce a pak stopy jeho vozíku. Bylo jasné, že cestuje velmi narychlo, zboží 

naložil ledabyle a sypalo se tak na cestu.  
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Nebylo těžké ho sledovat, tím spíš, když jsme našli seznam tržišť, 

ve kterých se bude zdržovat za obchodem. Stopování nám ale brzy 

začal znepříjemňovat silný déšť. Kupce jsme dohnali a opravdu se 

přiznal k ukradení mapy. Jenže jeho chorobná ziskuchtivost využila 

první vysoké nabídky a mapu prodal projíždějící karavaně. Byli jsme 

zdrceni, karavanu už nebude možné vysledovat, zvlášť v tak silném 

dešti, který smyl veškeré stopy. Vraceli jsme se sklesle zpět. 

Pohrouženi do svých myšlenek jsme nevěnovali pozornost okolí a 

tak nás přítomnost lesních skřítků dokonale překvapila. Zdáli se být 

mírumilovní a po chvilce dorozumívání v jejich podivné řeči jsme 

pochopili, že tudy projížděla nějaká karavana a oni získali velkou 

část jejich nákladu. Jsou prý ochotni se s námi o zboží rozdělit, 

pokud si s nimi zahrajeme hru a rozveselíme je v jejich osamělém 

lesním životě. Zda karavanu přepadli, či jen v pekelném počasí 

nezvládla cestu a zastihla ji nehoda, jsme nevěděli. Stejně tak, zda 

na pohled přátelští trolíci mají čisté úmysly a nechtějí nás jen vlákat 

do léčky. Byla to ale naše jediná šance, jak mapu ještě získat. Opět 

se na nás usmálo štěstí a hru jsme opravdu vyhráli. Skřítkové 

dodrželi slib a z důmyslné skrýše nám povolili odnést truhlu, ve 

které byla opravdu jarlova mapa! 

Ve vesnici jsme na nic nečekali, pasovali jsme naše nové bojovníky 

a vypluli jsme. Ať sám Njord, bůh moře, nás provází! 

Plavba 

probíhala 

poklidně, 

vítr nám přál a vše nasvědčovalo tomu, že štěstí stojí při nás. 

U Thorova kladiva! Co za lodě nás teď svírá pomalu mezi sebe! 

Stali jsme se kořistí zbloudilých pirátů, brázdící moře. Souboj 

s nimi byl tvrdý, ale zkušení bojovníci z našich řad nedovolili, 

aby se zmocnili naší lodi. Klidnou plavbou jsme se ale 

nenechali ukolébat a byli tak stále ve střehu před dalšími 

nástrahami, které nás mohou mimo dohled pevniny potkat. 

Včas jsme tak zareagovali hudbou na lákavé a děsivé volání 

sirén, které nás pak nechaly proplout, loď bylo také potřeba 

kontrolovat, a tak šplhání do plachtoví se stalo pro mnohé 

běžnou součástí dne.  Překonali jsme všechna úskalí plavby a 

nakonec se opravdu šťastně shledali s původní výpravou, jejíž 

členové v zemi již vybudovali stabilní vesnici a život zde pro nás 

bude po tak náročné cestě opravdu požehnáním. 
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Obsah a průběh projektu v roce 2018 

Vývoj aktivit projektu a jejich obsah v průběhu roku 

Hlavní část projektu, samotná zážitková akce, se koná během 14 dnů v letním termínu tábora. Příprava projektu nicméně 

probíhá během celého roku. Hlavní náplní přípravných prací je tvorba a rozvržení táborového programu, výroba nutných 

rekvizit a kostýmů a příprava veškerého materiálu potřebného pro chod tábora. Čas strávený těmito přípravami se počítá 

ve stovkách člověko-hodin. 

S naším týmem organizátorů jsme si zavedli pravidelné 

společné schůzky vždy jedno úterý z měsíce v Praze. 

Mimo pravidelná setkání se konalo mnoho schůzek při 

řešení dílčích úkolů a přípravě her v rámci užších týmů, 

které měly na starosti jednotlivé etapy celotáborové hry a 

drobné úkoly. 

Také proběhla jedna tzv. výjezdní porada do jižních Čech, 

do okolí tábořiště, kde jsme dopředu připravovali umístění 

her v terénu. Jsme rádi, že se můžeme vracet do dobře 

vybaveného tábořiště v kraji jihočeských rybníků, které si 

pronajímáme.  

 

Spolupráce s médii a ostatními zařízeními, institucemi 

a organizacemi 

Co se týče spolupráce s médii, v našem případě se jedná 

zejména o propagaci našeho letního zážitkového pobytu, 

kdy jsme šli cestou zveřejňování informací a propagace 

zejména na internetu, např. přes portál 

www.jihocesketabory.cz, www.detske-tabory.info, 

www.cesketabory.cz, www.borovice.cz, nebo přes sociální 

síť Facebook. Tištěné plakátky k táboru jsme přes jejich 

žáky a pedagogy vyvěsili v základních školách v Praze 1. 

 

Hodnocení a výsledky 

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 

Co se podařilo, dosažené cíle 

Příprava programu probíhala opět celý rok. Díky stálému týmu byla příprava velice plynulá, každý přispěl částí, která mu 

jde nejlépe a výsledek byl, soudě dle nadšení účastníků, velmi dobrý. Opět se nám podařilo připravit zajímavý příběh, ve 

kterém jsme spojili touhu po dobrodružství s radostí z pomoci přátelům. 

Dle zkušeností z předchozích ročníků a v souvislosti s věkovým složením účastníků jsme letos zvolili jednodušší a 

přímočařejší táborový příběh. Dle zpětné vazby neměli táborníci problém pochopit myšlenku a směřování, nicméně pro 

starší účastníky byl spíše méně zajímavý. Pro další ročníky bude tedy nutné pro starší účastníky více přizpůsobit vyznění 

příběhu a připravit pro ně větší výzvy. 

Úpravu věkové skupiny neplánujeme, protože táborové týmy, ve kterých bylo různé věkové zastoupení, fungovaly velmi 

dobře. Starší účastníci se automaticky starali o mladší. Vedoucím se úspěšně dařilo motivovat členy týmu ke vzájemné 

spolupráci při plnění táborového programu. 

Velmi dobře se osvědčila Kreativní zastavení, během nichž si účastníci pod vedením mohli vyzkoušet zajímavé výtvarné a 

http://www.jihocesketabory.cz/
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tvůrčí techniky (např. pletení košíků z pedigu, vyřezávání z kůry, výroba přání z roztavené voskovky). 

Letošní rok jsme měli rekordní počet účastníků tábora – 41. Táborníci byli rozděleni do 6 týmů. Osvědčila se funkce 

týmových vedoucí, proto jsme ji zachovali. Z organizátorského hlediska funguje dělba práce, kdy má každý z vedoucích 

na starosti konkrétní bod programu, který si sám hlídá. Zapojení vedoucích do her bylo přínosné pro sblížení s účastníky, 

kteří si nejvíce užili hry, ve kterých mohli s vedoucími soupeřit 

 

Na čem je naopak potřeba do budoucna pracovat 

Po loňské vydařené propagaci a obecně zvyšujícím se zájmu o tábory byl letošní ročník tábora naplněn již po třech 

týdnech od spuštění přihlašování. Kvůli velkému zájmu jsme navýšili kapacitu tábora. Velký počet účastníků klade ale 

větší nárok na táborové vedoucí a táborového zdravotníka. Nadále musíme pracovat na posílení týmu vedoucích. 

 

 

 

Statistika programu 

Účastníci 

Počet účastníků: 41, z toho 12 z Prahy 

Věkový průměr: 13 let 

Počet dívek: 20 

Počet chlapců: 21 

Náklady na účastníka a den: 263 Kč. 

Organizátoři 

Počet organizátorů: 17 (včetně 3 kuchařů), z toho 6 z Prahy 
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Závěry a doporučení 

Letošní tábor se velmi vydařil co se týče počtu účastníků, perfektního počasí i souhry organizátorského týmu. Skupina 

účastníků, která se sešla, byla velmi nadaná, kreativní, dychtivá po nových aktivitách a spolupracovala mezi sebou. 

 

 

  

 

V Praze dne 30. 9. 2018        Martin Mikeš, předseda Statek, z. s.  

 


