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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. Aktivitu však vyvíjí i v dalších 

místech v České 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 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. V průběhu roku 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. 2021: 
 

Předseda spolku: Martin Mikeš 
 

Rada spolku:  Vojtěch Dokoupil 

Martin Mikeš 

Veronika Ondrášková  

Petra Sudzinová 

Ivan Vencl 

 

 

 

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 
 

Datová schránka: 

6emuqu3 
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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 2021 
 

17. 3. – Členská schůze spolku 

Výroční schůze proběhla on-line. 

 

18. 3. – 11. 4. 2021 – Po stopách múzy (poč. úč. min. 40) 

V době protipandemické uzávěry okresů připravili naši členové Ivan a Terez bezobslužnou 

hru s tajenkou v pražském Kunraticko-Michelském lese. 

 

12. – 13. 6. – Kolovíkend (poč. úč. 16) 

Na cyklistický víkend jsme vyrazili do České Kanady a dojeli tak na kolech na hrad Landštejn 

a do města Telč.  

 

3. – 9. 7. – Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce (poč. úč. 14) 

Soutěž ve střelbě lukem, vaření na ohni a výlety do okolí už tradičně patří k rodinnému 

táboření v indiánském stylu. 

 

18. – 31. 7. – Letní zážitkový tábor V Příšeří (poč. úč. 68) 

Příběh letošního stanového tábora nás přenesl do Japonska, kde jsme pomáhali uzavřít 

bránu do světa příšer a démonů. Tábor pro mládež od 11 do 17 let se konal v jižních 

Čechách. 

 

9. – 10. 8. – Výprava za Pramenem mládí (poč. úč. 7) 

Spontánní dvoudenní výlet do Jizerských hor podnikli naši vedoucí s účastníky letního 

tábora. 

 

25. – 26. 9. – Via ferrata se Statkem (poč. úč. 11) 

Naše třetí cesta na jištěné lezecké cesty vedla do německých Žitavských hor. O víkendové 

akci jsme se věnovali také skalnímu lezení v lokalitě Spitzberg. 
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9. – 10. 10. – Výlet do lesů Českého Středohoří (poč. úč. 14) 

Tradiční víkendový podzimní výlet členů spolku s účastníky letního tábora proběhl 

po kopcích a hradech malebného Českého Středohoří.  

 

4. 11. – Obnova mezí (poč. úč. 5) 

Pokračování obnovy mezí v okolí Lesnovku byla podpořena v rámci akce Čas pro dobrou 

věc společnosti ČEZ. 

 

8. 12. – Vánoční besídka (poč. úč. 9) 

Tradiční setkání členů a organizátorů Statku, kdy si předáváme dárky podle předem 

zadaného tématu. 

 

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. 

 
14. 7. Zázrak jménem les, tábořík na Větrné pláni, Těšnov (poč. úč. 12) 

3. 10. Zázrak jménem les, Náhlov (poč. úč. 15) 

 

 

 

 

Z důvodu souvisejících s pandemií koronaviru letos neproběhly plánované akce PraVrah, 

Statkochalupa pro organizátory a některé přednášky s promítáním Denisy Mikešové. Sázení 

stromků na statku proběhlo pouze neveřejně. 

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2021 v součtu 

činil 211 osob (uváděno u jednotlivých akcí v závorkách). 

 

 

 

„Přednášení o české přírodě se věnuji již více než šest let. V pásmu 

Zázrak jménem les představuji divákům les, jak ho možná neznají. 

Vyprávím neobyčejné příběhy obyčejných zvířat, které jsem v lese při 

fotografování prožila a představuji přitom lesní živočichy na mých 

(a manželových) fotografiích. Kromě zajímavosti o volně žijících 

živočiších i rostlinách dostanou posluchači i několik tipů, jak pomoci 

k uchování přírody pro další generace.“ 
 

Denisa Mikešová 
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Plán činnosti pro rok 2022 
 

 

6. 4.   Členská schůze spolku 

9. 4.    Sázení stromků na statku 

květen   Víkendový výlet do lesů 

11. – 12. 6.  Kolovíkend, cyklistický výlet 

3. – 17. 7.  Letní stanový tábor 2022 pro mládež 11 až 17 let 

20. – 26. 8.  Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce 

září   PraVrah, odpolední hra dvojic v Praze 

září   Via ferrata se Statkem IV 

září   Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží 

září/říjen  Víkendový výlet do lesů 

17. – 20. 11.  Statkochalupa pro organizátory a přátele Statku 

prosinec  Vánoční besídka 
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Finance 
 

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2021 v porovnání s roky 2020 a 2019 v Kč. 

  2021 2020 2019 

Počáteční stav finančních prostředků 34 330 34 312 22 999 

Příjmy 185 254 164 224 298 271 

Členské příspěvky 2 250 3 150 2 700 

Dotace 34 000 20 000 72 500 

Dary 4 704 6 874 4 069 

Účastnické poplatky 144 300 134 200 202 910 

Jiné příjmy 0 0 16 542 

Výdaje -188 380 -164 207 -287 408 

Potraviny -79 864 -74 393 -94 344 

Doprava, z toho: -29 335 -31 829 -54 285 

Hromadná doprava -4 838 -6 027 -5 465 

Auta -24 497 -25 802 -48 820 

Ubytování -6 500 -5 750 -17 611 

Ostatní režie z toho: -72 681 -51 455 -121 168 

Lékárna + hygienické potřeby -4 416 -2 090 -7 026 

Drobný majetek -30 611 -17 024 -43 620 

Odměny pro účastníky -2 345 -3 716 -19 158 

Kancelářské a výtvarné potřeby -4 718 -2 091 -3 975 

Ostatní režie a materiál -30 592 -26 534 -47 389 

Školení a vzdělávání 0 -780 0 

Celkem výsledek za období -3 126 17 11 313 

Celkem zůstatek finančních prostředků 31 203 34 330 34 312 
 

V roce 2021 jsme hospodařili se ztrátou 3 126 Kč. 

K 31. 12. 2021 spolek nemá žádné pohledávky ani závazky. 

Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2021. 

Za poskytnutí finančního daru děkujeme M. Mikešovi, I. Venclovi a L. Šerclové. 


