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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, jarní cyklistický výlet Kolovíkend a odpolední hra po 

Praze PraVrah. V průběhu roku pravidelně organizujeme víkendové 

výlety do přírody (VýLes) a další sportovně zážitkové akce a brigády 

na statku (sázení stromků). Věnujeme se osvětě v oblasti ochrany 

přírody – především formou přednášek s promítáním fotografií. 

Jsme členy České rady dětí a mládeže a Českého svazu ochránců 

přírody. 

 

 

 

Členové orgánů k 31. 12. 2022:   Členové orgánů k 8. 2. 2023: 
 

Předseda spolku: Martin Mikeš   Předseda spolku: Martin Mikeš 
 

Rada spolku:  Vojtěch Dokoupil  Rada spolku:  Martin Mikeš 

Martin Mikeš      Veronika Ondrášková 

Veronika Ondrášková     Petra Sudzinová 

Petra Sudzinová     Růžena Štanclová 

Ivan Vencl      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 

 

 



3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 
 

6. 4. Členská schůze spolku (poč. úč. 13) 

 Výroční schůze proběhla v Praze 6. 

9. 4. Sázení stromků (poč. úč. 5) 

 Tradiční brigády na sázení stromků do 

plantáže se účastní nejen rodiny s dětmi. 

21. – 22. 5. VýLes Lužické hory II (poč. úč. 12) 

 Víkendový výlet s přespáním venku 

v Lužických horách. Nachodili jsme 35 km 

s převýšením 1100 m, viděli krásný východ 

slunce a ještě se vykoupali. 

11. – 12. 6. Kolovíkend (poč. úč. 13) 

 Cyklistický víkend pro občasné jezdce či 

rodiny s dětmi jsme letos organizovali 

v jihomoravském Podhorácku.  

3. – 17. 7. Letní tábor Loch Les (poč. úč. 74) 

 Se stanovým zážitkovým táborem pro mládež 

od 11 do 17 let jsme se po letech vrátili do 

Jizerských hor. Táborníci se stali členy 

skotských klanů a odráželi útoky Britů. 

17. – 19. 8. VýLes Brdy (poč. úč. 8) 

 Letní třídenní putování po Brdech 

poznamenalo velmi teplé počasí. I tak jsme 

v pustých lesích nachodili 52 km. 

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

(poč. úč. 15) 

 Soutěž ve střelbě lukem, vaření na ohni a 

výlety do okolí už tradičně patří k rodinnému 

táboření v indiánském stylu. Od letoška 

v novém termínu kvůli posunu letního tábora. 

6. 9. PraVrah 2022 (poč. úč. 67)  

 Zlepšení pandemické situace jsme oslavili 

pokračováním odpolední procházkové hry 

dvojic s úkoly a rébusy po Praze. Letos jsme 

prozkoumali oblast Smíchova.  

8. – 9. 10. VýLes Kokořínsko (poč. úč. 21) 

 Na tradiční podzimní víkendový výlet do lesů 

s přespáním pod širým nebem jsme vyrazili do 

skal, jeskyní a pískovcových monumentů 

Kokořínska. Trasa 40 km. 

4. – 5. 11. VýKuk Korunka (poč. úč. 12) 

 10kilometrový výlet s přespáním venku a 

výhledem na východ slunce do Brd. 



5    

 

16. – 20 11. Statkochalupa (poč. úč. 16) 

 Soustředění členů spolku a jejich rodin, 

tentokrát v zasněžených Orlických horách. 

13. 12. Vánoční besídka (poč. úč. 10) 

 Setkání členů a organizátorů Statku 

s předáváním dárků podle předem zadaného 

tématu. 

 

Přednášky s promítáním 

Naše členka Denisa Mikešová se dlouhodobě věnuje 
fotografování a osvětové činnosti v oblasti ochrany přírody. 
Cyklus přednášek s promítáním autorských fotografií se 
zaměřuje především na českou přírodu, ale okrajově i na 
přírodu zahraniční. 

 
26. 2. Zvířata a plasty, Hlavice (poč. úč. 25) 

23. 3. Zázrak jménem les, Mladá Boleslav (poč. úč. 8) 

26. 4. Zázrak jménem les, Český Dub (poč. úč. 20) 

9. 6. Zázrak jménem les, Praha 1 (poč. úč. 26) 

16. 9. Zázrak jménem les, Praha 10 (poč. úč. 12)  

2. 10. Promítání dokumentu Ohrožená semínka, Náhlov 

(poč. úč. 12) 

4. 10. Zázrak jménem les, Domov seniorů s pečovatelskou 

službou Hodkovice nad Mohelkou (poč. úč. 17) 

20. 10. Úchvatná země Izrael, Sbor Církve bratské Praha 1 

(poč. úč. 17) 

7. 11. Zázrak jménem les, Domov sv. Josefa pro osoby 

s roztroušenou sklerózou Žíreč (poč. úč. 12) 

8. 11. Zázrak jménem les, Kukang Coffee Ústí nad Labem 

(poč. úč. 15) 

 

 

 

Celkový počet účastníků vč. organizátorů na námi pořádaných akcích v roce 2022 v součtu 

činil 430 osob (uvádíme u jednotlivých akcí v závorkách). 

 

 

„Přednášení o české přírodě se věnuji již více než sedm 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 2023 
 

28. – 29. 1.   VýSněh Jizerské hory, výlet s přespáním venku 

8. 2.   Členská schůze spolku 

8. 4.    Sázení stromků na statku 

6 – 8. 5.  VýLoď, vodácký výlet 

18 – 21. 5.  Via ferrata se Statkem IV, Rakousko (pouze pro organizátory) 

10 – 11. 6.  Kolovíkend, cyklistický výlet 

červen   PraVrah, odpolední hra dvojic v Praze 

2. – 16. 7.  Letní stanový tábor 2023 pro mládež 11 až 18 let 

10. – 15. 8.  VýHor, výlet do Beskyd 

19. – 27. 8.  Táboření rodinných klanů na Dlouhé louce 

9. – 10. 9.  Lezecký víkend na Spitzbergu 

září   Řízky v lese, jednodenní výlet s kulinářskou soutěží 

říjen   VýLes, výlet do lesů 

16. – 19. 11.  Statkochalupa pro organizátory a přátele Statku 

prosinec  Vánoční besídka 

20. 12.   VáNočník, noční orientační běh 
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Finance 
 

Výkaz příjmů a výdajů za rok 2022 v porovnání s roky 2021 a 2020 v Kč. 

  2022 2021 2020 

Počáteční stav finančních prostředků 31 203 34 330 34 312 

Příjmy 211 165 185 254 164 224 

Členské příspěvky 3 600 2 250 3 150 

Dotace 20 000 34 000 20 000 

Dary 12 451 4 704 6 874 

Účastnické poplatky 173 065 144 300 134 200 

Jiné příjmy 2 049 0 0 

Výdaje 216 269 -188 380 -164 207 

Potraviny -95 670 -79 864 -74 393 

Doprava, z toho: -36 457 -29 335 -31 829 

Hromadná doprava -7 082 -4 838 -6 027 

Auta -29 375 -24 497 -25 802 

Ubytování -27 513 -6 500 -5 750 

Ostatní režie z toho: -53 793 -72 681 -51 455 

Lékárna + hygienické potřeby -5 488 -4 416 -2 090 

Drobný majetek -17 943 -30 611 -17 024 

Odměny pro účastníky -2 785 -2 345 -3 716 

Kancelářské a výtvarné potřeby -2 529 -4 718 -2 091 

Ostatní režie a materiál -25 048 -30 592 -26 534 

Školení a vzdělávání -3 050 0 -780 

Celkem výsledek za období -5 317 -3 126 17 

Celkem zůstatek finančních prostředků 25 886 31 203 34 330 
 

V roce 2022 jsme hospodařili se ztrátou 5 317 Kč. 

K 31. 12. 2022 spolek nemá žádné pohledávky ani závazky. 

Děkujeme dárcům a všem spolupracovníkům, kteří podpořili naši činnost v roce 2022. 

Za poskytnutí finančního daru děkujeme M. Mikešovi. 


