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Vážení příznivci Statku Vlčkovice, o.p.s.,

je mi milou povinností Vás seznámit s uplynulým rokem           je mi milou povinností Vás seznámit s uplynulým rokem           
v naší organizaci. Rok 2011 byl sice rok nenápadný a nesl      
se v duchu určité deziluze z toho, že se nám za tři roky naší 
existence nepovedlo spustit sociální služby chráněného 
bydlení a odlehčovací služby. Tento fakt odráží situaci               
v tuzemské sociální politiky. Byl to i rok, kdy jsme bilancovali 
stanovené cíle a dali těm sociálním nový směr, kam             
by se měly ubírat. I když  všechny naše plány pro rok 2011 by se měly ubírat. I když  všechny naše plány pro rok 2011 
nesměřovaly jen tím určeným směrem, věřím, že jsme           
za sebou nechali kus práce, která je vidět. Více posuďte sami 
na následujících stránkách. 

Poděkoval bych zde zejména členům Statku Vlčkovice, o.p.s., 
dobrovolníkům, blízké rodině a spřízněným duším.

Přeji příjemné čtení.
Bc. Jan Počepický
Ředitel 

Ve Vlčkovicích dne 20.03.2012
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Naše organizace vychází z myšlenky harmon-

ického života člověka jako jedinečné                      

a hodnotné bytosti ve svém sociálním,               

kulturním a environmentálním prostředí.     

Jejím cílem je podpora sociální inkluze osob                

s lehkým mentálním postižením a osob 

sociálně znevýhodněných především             

ze Středočeského kraje a eliminace rizika ze Středočeského kraje a eliminace rizika 

jejich sociálního vyloučení. Zároveň usilujeme 

o záchranu a obnovu kulturního dědictví             

v areálu Zámečku Vlčkovice. Těmto cílům 

odpovídá záměr vybudovat stabilní                     

a dynamický sociální podnik.
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Po celý loňský rok jsme se snažili dostát stanoveným cílům, které se týkaly převážně oprav druhého 
bytu, záchrany kulturního dědictví a pořádání kulturních aktivit.
Ještě koncem roku jsme se pustili do příprav prvního zimního festivalu, jehož hlavním smyslem je Ještě koncem roku jsme se pustili do příprav prvního zimního festivalu, jehož hlavním smyslem je 
propagace naší organizace. Proběhl v Music baru Futurum 03.02.2011 v Praze. Dobrovolníci se na náš 
statek začali sjíždět již od dubna a dobrovolnickou sezonu jsme končili až třetí víkend v říjnu. V 
prosinci jsme se presentovali na vánoční akci na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické 
Jabok a v červnu na festivalu Habrovka, kam jsme si s sebou vzali jako maskota živého berana. Také 
jsme v organizaci v souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech ustanovili novou 
funkci ředitele. 
Na jaře se začalo se zednickými pracemi v druhému bytě určeném sociálně znevýhodněným. Začátkem Na jaře se začalo se zednickými pracemi v druhému bytě určeném sociálně znevýhodněným. Začátkem 
června nám dva dny pomáhali firemní dobrovolníci z firmy KPMG, za což jim děkujeme. Třetí víkend v 
červenci proběhl již 7. ročník tradičního letního Vlčkovice festu, jehož výtěžek opět putoval do oprav 
bytů. V srpnu jsme uspořádali „grilovací víkend“ pro dobrovolníky, abychom jim tak poděkovali za 
přízeň a čas, který nám věnují. V září a říjnu proběhly ještě dva dobrovolnické víkendy a zároveň s tím 
probíhaly obkladačské práce v opravované bytové jednotce. 
Když skončila aktivní sezona dobrovolnických víkendů, vrhli jsme se na přípravu druhého zimního Když skončila aktivní sezona dobrovolnických víkendů, vrhli jsme se na přípravu druhého zimního 
Vlčkovice festu, který byl naplánován na 26.01.2012 opět do Music baru Futurum. Držte nám palce.

Ohlédnutí za rokem 2011/42 
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Tento účel také plně koresponduje s potřebami 
regionu. Výše uvedenou cílovou skupinu bychom 
vyhledávali ve spolupráci s Odborem sociálních věcí   
ve Voticích. 
Pevně věříme, že tato strategie bude moci zaručit větší Pevně věříme, že tato strategie bude moci zaručit větší 
stabilitu a udržitelnost sociálního projektu naší orga-
nizace. Tímto se však poskytování sociálních služeb    
v budoucnu nebráníme. Z případného výtěžku letního 
festivalu 2012 budeme moci dokončit druhý byt               
a nabídnout jej výše uvedené cílové skupině.

V souvislosti s bytových jednotek jsme druhý byt 
napojili na centrální kotel a také jsme dali do provozu 
centrální bojler, který bude zásobovat celý dům teplou 
vodou. Tímto bych rád poděkoval topenářské firmě Jiří 
Bartoš, která celý projekt na centrální vytápění               
a vedení vody zrealizovala.
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Spolupráce s probační 
a mediační službou  
Naše organizace navázala spolupráci s Probační   Naše organizace navázala spolupráci s Probační   
a mediační službou v Benešově. Jedná se                 
o možnost výkonu obecně prospěšných prací           
u nás na statku. Tato alternativa k výkonu trestu 
je pozitivní hlavně v tom smyslu, že odsouzeným 
je, po výkonu obecně prospěšných prací , 
vymazán záznam v trestním rejstříku a mohou   
se pak snáze uplatnit na trhu práce. se pak snáze uplatnit na trhu práce. 

/7 



Záchrana  a obnova kulturního dědictví  
Cílem projektu organizace je obnovit zámeček ve Vlčkovicích           
a přilehlý park, jež jsou kulturním dědictvím chráněným památ-
kovým ústavem. Tento objekt má naše organizace pronajatý            
od sourozenců Počepických, jež jsou jeho přímí vlastníci. 
Podařilo se nám letos získat projektovou dokumentaci na opravu 
jižní věže od Ing. Rineše, který je ve statice kulturních památek 
jedním z nejkvalitnějších projektantů. Získali jsme i závazné         
stanovisko od Národního památkového ústavu v Praze. Na základě 
těchto podkladů jsme podali žádost o grant Nadace OKD 
(program Pro budoucnost), která byla přímo adresována na 
obnovu jižní věže zámečku. Výsledky grantového řízení by měly 
být známy v květnu 2012. být známy v květnu 2012. 
Dalším naším snažením v této oblasti bylo a je shánění materiálů 
pro kompletní projektovou dokumentaci, kterou bychom mohli 
využít při grantových výzvách týkajících se obnovy kulturního 
dědictví. 
V roce 2011 byla také navázána spolupráce s Věrou Píšťkovou, 
studentkou zahradní a krajinářské architektury, která na obnovu 
zámeckého parku a přilehlé krajiny píše diplomovou práci, jež by 
měla být v dalších letech podkladem pro projektovou dokumen-
taci, kterou bude možné použít do potenciální grantové výzvy. 

další projekty organizace/8
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Koordinace dobrovolníků   
Činnost obsahuje pořádání organizovaných                 Činnost obsahuje pořádání organizovaných                 
dobrovolnických víkendů. V rámci  víkendů nám 
dobrovolníci pomáhají s údržbou a obnovou areálu, 
vyklízecími a neodbornými pracemi v zámečku                  
a sociálních bytech, s přípravou letního i zimního        
festivalu. 
Dobrovolnické víkendy fungují od dubna do října, Dobrovolnické víkendy fungují od dubna do října, 
snažíme se uskutečnit každý měsíc jeden dobrovol-
nický víkend. Dobrovolníkům je zajištěn nocleh, strava 
a zázemí pro hygienu. Práce jsou avizovány vždy 
dopředu a jsou uskutečňovány pod vedením našeho 
koordinátora dobrovolníků. 

dobrovolnictví/9 
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V roce 2011 nám dobrovolnici pomohli presentovat 
naši organizaci na těchto místech:
 • Festival Habrovka (03.-04.06 2011)
 • Vánoční hvězda pořádaná Vyšší odbornou školou 
sociálně pedagogickou a telologickou Jabok 
(16.12.2011)

Další rovinou dobrovolnictví  v naší organizaci je také Další rovinou dobrovolnictví  v naší organizaci je také 
firemní dobrovolnictví. . Ve dnech 02.-03. 06.2012 k 
nám zavítalo 36 firemních dobrovolníků z firmy KPMG, 
kteří nám pomohli v likvidaci nežádoucích náletových 
stromků a keřů v areálu statku a s vyžínáním nově 
zasazených lesních stromků od plevelu.

V případě zájmu o aktivní zapojení se do dobrovolV případě zájmu o aktivní zapojení se do dobrovol-
nického dění na našem statku můžete kontaktovat 
koordinátora dobrovolníků Jonáše Němce zde:
dobrovolnik@statekvlckovice.cz
Budeme se těšit.

/10
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Letní Vlčkovice fest
je hudebně-divadelně-filmově-sportovně-komorní festival, který se odehrává ve starobylém ovčíně a na je hudebně-divadelně-filmově-sportovně-komorní festival, který se odehrává ve starobylém ovčíně a na 
přilehlé louce.  Koná se vždy třetí víkend v červenci. Festival se snaží oslovit zajímavými hudebními                 
uskupeními, divadly a současnými filmy i  dokumenty, ke kterým se snažíme pozvat jejich režiséry a umožnit 
návštěvníkům živou diskusi. Dále probíhají doplňkové programy jako je například netradiční tombola, soutěž   
o vlčkovického Lumíra, workshopy , koutek pro děti a fotbalový turnaj čtveřic, s jehož přípravou nám pomáhá 
místní obyvatelstvo.
Výtěžek z festivalu putuje vždy na opravu sociálního bydlení. V roce 2011 se podařilo získat 67 584,- Kč               Výtěžek z festivalu putuje vždy na opravu sociálního bydlení. V roce 2011 se podařilo získat 67 584,- Kč               
a za tyto peníze do druhého bytu pořídit topná tělesa, sanitární techniku, obkladačské práce.
V loňském roce si na festivalu zahrála stálice české alternativy Už jsme doma, Mch Band, Michaeĺs uncle… 
Také nám poprvé v historii hrála zahraniční kapela, a to švédská balkánská dechovka Discoteka Yugostyle.

kulturní aktivity
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První zimní Vlčkovice fest se uskutečnil 03.02.2011      
v Music baru Futurum v Praze. Podpořit nás přišlo 100 
návštěvníků  a večerem provázely hudební skupiny 
Maso, Lesní zvěř a Jablkoň. Akce měla hlavně                  
informovat o naší činnosti a plánech do budoucna. 
Rád bych zde poděkoval rodině a dobrovolníkům           Rád bych zde poděkoval rodině a dobrovolníkům           
za zdárné průběhy festivalů, účinkujícím za snížené 
honoráře a potravinám Luboš Holánek za férové 
služby.

v

zimní VlckoviceFest
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v

podpora a  podekování
Organizace a instituce, které nás podpořili v roce 2011:
 
 •  Purkyňova nadace: Program Památky a občané – rekonstrukce jižní věže zámečku (20 000,- Kč)
 •  Výbor dobré vůle:  Program cesty k integraci - oprava bytové jednotky (20 000,- Kč)
 •  Valcon international s.r.o.: finanční dar 15 000,- 
 •  Město Votice: finanční příspěvek na letní festival (3 000,- Kč)
  •  Městys Neustupov: finanční příspěvek na letní festival (4 000,- Kč)
 •  Jabok – vyšší odborná sociálně pedagogická a teologická škola
 •  Festival Habrovka
 •  Radio 1
 •  KPMG: firemní dobrovolnictví
 •  Music bar Futurum: zázemí pro první zimní Vlčkovice festu
 •  Luboš Holánek: zásobování letního festivalu 

Dále nás finančně podpořili: Bc. Pavel Kaplan, Ing. Vladimír Burget, Marie Počepická, Dalibor Hála, Dále nás finančně podpořili: Bc. Pavel Kaplan, Ing. Vladimír Burget, Marie Počepická, Dalibor Hála, 
Jakub Roun, Bc. Jan Počepický, Jonáš Němec, Tereza Chmelíková Počepická, TRANS L V, s.r.o.

Velké díky patří Jardovi Svobodovi za výtvarnou činnost, kterou pro nás dělá a Marii Počepické za 
ochotu vést účetnictví.
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financní zpráva - 
V roce 2011 společnost Statek Vlčkovice o.p.s. vykázala zisk 4 
531,56 Kč. Náklady  r. 2011 činily  344 762 Kč, výnosy dosáhly  
349 293,56 Kč. Největší podíl na výsledku hospodaření má 
konání festivalu, jehož výtěžek v r. 2011 činil částku 67 584,- 
Kč. Tento výtěžek byl použit na úhradu vodoinstalaterských      
a obkladačských  prací v objektu s chráněnými byty. V roce 
2012 bude společnost   i nadále pokračovat v této činnosti. 
Ostatní  finanční prostředky společnost získává také formou Ostatní  finanční prostředky společnost získává také formou 
fin. darů, dále prodejem triček a oblečení s potiskem loga 
společnosti. V roce 2011 společnost získala rovněž věcný dar   
v hodnotě 20 000 Kč , kterým  VDV Nadace  Olgy Havlové  
zaplatila faktura dodavateli obkladačských prací v bytě pro 
chráněné bydlení.

V/14 
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financní zpráva  
Náklady společnosti jsou tvořeny 
náklady spojenými s pořádáním 
festivalu v podobě 
spotřebovaného materiálu, 
ozvučení, vystoupení  interpretů 
a dalšími nezbytnými náklady  
pro dobrý výsledek festivalu. 
Dalšími náklady společnosti jsou Dalšími náklady společnosti jsou 
náklady na opravy  a udržování, 
nákup drobného majetku, 
náklady spojené s prodejem 
reklamního oblečení.  

V/15



VÝROCNÍ ZPRÁVA 2011 / STATEK VLCKOVICE, O.P.S.V V

financní zpráva - grafy - vý
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kontakt
Statek Vlčkovice, o.p.s.

Vlčkovice 1,
257 03 Jankov
IČ: 28453051

DIČ: CZ28453051
tel.: +420 604 915 427
ops@statekvlckovice.czops@statekvlckovice.cz
č.ú.: 224531521/0300 


