Výroční zpráva 2020

1

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 mnohaleté 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. 2020:
Předseda spolku:

Martin Mikeš

Rada spolku:

Vojtěch Dokoupil
Martin Mikeš
Veronika Ondrášková
Petra Sudzinová
Ivan Vencl
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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. Hlavním předmětem činnosti je
pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež a vzdělávacích akcí zaměřených na
ochranu přírody. Naše akce jsou otevřeny všem lidem bez ohledu na prostředí, ze kterého
pochází.
Hlavní cíle naší 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 může pomoci při
řešení jejich problémů,

•

směrovat účastníky našich akcí k většímu uvědomění si sama sebe, své role ve
společnosti a přírodě a k rozvíjení vlastního potenciálu,

•

motivovat mládež k vytváření zdravých mezilidských vztahů, otevřenosti k sociálně
slabším a jinak handicapovaným skupinám lidí,

•

ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí,

•

vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
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Aktivity uskutečněné v roce 2020
10. 2. – Členská schůze spolku (poč. úč. 16)
13. – 14. 6. – Kolovíkend (poč. úč. 25)
Tradiční víkendový cyklistický výlet letos začal v Kamenickém Šenově u Panské skály,
přespávalo se v Doksech u Máchova jezera a skončilo v Mělníku.
20. – 21. 6. – Táborové soustředění (poč. úč. 10)
V rámci táborových příprav proběhlo stmelovací přípravné soustředění pro organizátory.
Součástí byly přednášky o zážitkové pedagogice a základy první pomoci.
4. – 10. 7. – Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce (poč. úč. 14)
Na poklidné akci pro rodiny s malými dětmi v indiánském stylu se opět tábořilo, vařilo,
střílelo, tvořilo a podnikaly se výlety do okolí.
19. 7. – 1. 8. – Letní zážitkový tábor Dvě věže (poč. úč. 71)
Letní zážitkový stanový tábor pro děti a mládež od 11 do 17 let v jižních Čechách se
tematicky odehrával ve staré Anglii v době vynálezů a vynálezců.
5. 9. – Via ferrata se Statkem (poč. úč. 12)
S organizátory a přáteli Statku jsme již podruhé vyrazili zdolat několik jištěných lezeckých
cest. Cílem byla Vodní brána v Semilech.
19. – 20. 9. – Výlet do lesů Jizerských hor (poč. úč. 16)
Členové spolku a účastníci našich táborů opět vyrazili na víkendový výlet do přírody. Letos
nachodili asi 35 km v Jizerských horách na trase z Desné do Liberce.
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3. 10. – Řízky v lese (poč. úč. 9)
Další ročník kulinářské soutěže ve vaření na ohni z donesených surovin se konal v Divoké
Šárce v Praze.
21. 12. – Vánoční besídka online
Tradiční setkání členů a organizátorů Statku proběhlo letos online, avšak došlo i na dárky,
které jsme zaslali poštou.

Přednášky s promítáním
Naše členka Denisa Mikešová se již několik let věnuje fotografování a osvětové činnosti
v oblasti ochrany přírody. Cyklus přednášek s promítáním autorských fotografií se zaměřuje
především na českou přírodu, ale i na přírodu zahraniční.
1. 2. Zázrak jménem les, Hlavice (poč. úč. 43)
22. 9. Úchvatná země Izrael, Český Dub (poč. úč. 6)

„Přednášky o české přírodě představují divokou, krásnou, ale i
ohroženou přírodu, kterou se nám (s manželem Zdeňkem) podařilo
zdokumentovat v průběhu pěti let. Posluchači se dozví zajímavosti o
volně žijících živočiších i rostlinách a dostanou i několik tipů, jak pomoci
k uchování přírody pro další generace.
V přednáškách o zahraniční přírodě pak ukazujeme na fotografiích a
osobních prožitcích rozmanitost krásných lokalit, které jsme navštívili.“
Denisa Mikešová

Z důvodu opatření souvisejících s pandemií koronaviru letos neproběhly plánované akce
PraVrah, Statkochalupa pro organizátory a některé přednášky s promítáním Denisy
Mikešové. Osazování mezí a Sázení stromků na statku proběhly pouze neveřejně.
Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2020 v součtu
činil 222 osob (uváděno u jednotlivých akcí v závorkách).
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Plán činnosti pro rok 2021

17. 3.

Členská schůze spolku

19. 3. – 11. 4.

Po stopách múzy – statická hra v Kunratickém lese

květen

Kolovíkend, cyklistický výlet

3. – 9. 7.

Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce

18. – 31. 7.

Letní stanový tábor 2021 pro mládež 11 až 17 let

září

Via ferrata se Statkem III

září

PraVrah, odpolední hra dvojic v Praze 1

září

Víkendový výlet do lesů

říjen

Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží

říjen

Osazování mezí křovinami na statku

28. – 31. 10.

Statkochalupa pro organizátory a přátele Statku

prosinec

Vánoční besídka
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Finance
Výkaz příjmů a výdajů za rok 2020 v porovnání s roky 2019 a 2018 v Kč.

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
Celkem výsledek za období
Celkem zůstatek finančních prostředků

2020

2019

2018

34 312

22 999

33 346

164 224

298 271

157 180

3 150
20 000
6 874
134 200
0

2 700
72 500
4 069
202 910
16 542

3 000
15 000
2 313
135 180
1 687

-164 207

-287 408

-166 972

-74 393
-31 829
-6 027
-25 802
-5 750
-51 455
-2 090
-17 024
-3 716
-2 091
-26 534
-780

-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

17

11 313

-9 792

34 330

34 312

22 999

V roce 2020 jsme hospodařili se ziskem 17 Kč, který bude použit pro neziskovou činnost
v příštím roce.
K 31. 12. 2020 spolek nemá žádné pohledávky ani závazky.
Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2020.
Za poskytnutí finančního daru děkujeme I. Venclovi, M. Živnému, M. Mikešovi.
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