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 Rozhovor s... Region
Statek Vlčkovice je záchranným kruhem pro rodiny 

v problémových situacích
VLČKOVICE 

„Ne vždy dosáh-
neme ideálního 
stavu. Důležitý 
je ale stav, kterého 
chtějí dosáhnout 
naši klienti,“ říká 
Barbora Poče-
pická, koordiná-
torka sociálního 
bydlení neziskové 
organizace Statek 
Vlčkovice sídlící 
ve stejnojmenné 
obci. Mnozí z nás 
vlčkovický statek 

Kapela Unigena zve na nadcházející plesovou sezónu
REGION Na listopadových zá-

bavách v Srbicích nebo v Ješeticích 
jste mohli slyšet hudební skupinu 
Unigena, která se starala, aby hosty 
druhý den pořádně bolely nohy. 
Pokud jste na  jejich produkci 
(hrají české i  zahraniční hity, 
umějí lidovky i moderní písničky) 
netančili, můžete si „hodit“ škrpá-
lem na některém z plesů, třeba již  
25. prosince na Mysliveckém plese 
v Arnoštovicích nebo 30. prosince 
na Plese masopustníků v Miličíně. 
Na podrobnosti o kapele jsem se 
zeptala kapelníka Lukáše Vidrny. 

Jaké byly začátky kapely Uni-
gena? 

„Historie“ hudební skupiny 
Unigeny bratří Vidrnových začala 
na konci roku 2009, kdy jsem v lis-
topadu dostal nabídku hrát na Sil-
vestra v hotelu v Peci pod Sněžkou. 
Tehdy jsem řekl ano, ale nehraji sám, 
ale minimálně ve dvou - s bráchou. 
A tak jsem bráchovi u pivka poví-
dal: „Hele, co kdybychom si zahráli 
na Silvestra v Krkonoších?“ Slovo 
dalo slovo a brácha si jel 29. listo-
padu koupit svou první elektrickou 
kytaru. Den před Vánoci, 23. pro-
since jsme si jeli koupit nové klávesy 
a celé Vánoce jsme dřeli ve sklepě 
repertoár na silvestrovský večer. 
A dopadlo to - letos tam jedeme 
hrát po sedmé. A právě Silvestr 2009 
je pro mě začátek letopočtu, protože 
bratrská spolupráce nejen na poli 
muziky je to nejlepší, co mě mohlo 
potkat. Po mé ženě, samozřejmě. 

Název Unigena je celkem netra-
diční. Má nějaký hlubší význam?

Když jsme vymýšleli jméno pro 
kapelu, nebylo to jednoduché. Na-
konec Ondra, který byl tou dobou 
v prvním ročníku na farmacii a drtil 
latinský telefonní seznamy, zjistil, 
že sourozenci se řeknou unigena - 
ti, co mají společné geny. A už to 
bylo. Hned na jaře 2010 jsme při-
brali zpěvačku Adélu Adamcovou 
a z dua bylo trio.

Bylo těžké se prosadit?
Začátky jako všude jinde byly 

rozpačité. Malý mixáček, dvě jakoby 
reprobedny a dva mikrofony. Po-
stupně jsme si z vydělaných peněz 
mohli koupit vše, co jsme pro svou 
produkci potřebovali. Kvalitní apa-
rát, světla. Nabídky přibývaly. Už to 
nebylo hraní jednou za dva až tři 
týdny… Hráli jsme hlavně na sou-
kromých akcích - svatební hostiny, 
firemní večírky, občas nějakou zá-
bavu nebo menší ples. Hodně jsme 
spolupracovali se zámkem v Čech-
ticích, kam jsme jezdili hrát pro 
hotelové hosty…

V triu jste ale nezůstali…
To je pravda, v roce 2015 přišla 

zásadní změna, která kapelu posu-

nula dopředu a otevřela nám další 
možnosti. Do kapely přišli další dva 
bráchové - Milan a Standa Trýblovi 
z Votic a z Koutů. Není nic lepšího, 
než mít v kapele sehraného basáka 
s bubeníkem - přesný a spolehlivý 
spodek je to, na čem může pak zby-
tek kapely s plnou důvěrou stavět. 
Navíc oba skvěle zpívají. Adéla 
Adamcová však tento rozjetý vlak 
opustila z důvodu plnícího se kalen-
dáře a do kapely naskočila, jak rád 
říkám - jediný hudebně studovaný 
člověk v kapele - Anna Vondrys-
ková. Anče je osobnost s hlasem 
silným jako bouře a něžným jako 
vánek. A tak je nás pět.

V čem spočívají další plusy ka-
pely a v čem se odlišujete od jiných 
kapel?

Naše kapela má několik před-
ností, díky kterým nám to hraje 
skvěle. V první řadě, jak jsem již 
říkal, máme přesnou rytmiku, kte-
rou obstarávají sehraní bráchové 
Trýblovi. Další naší výhodou je, že 
všichni zpíváme a každý z nás má 
jinou barvu hlasu. Písničky jsou ba-
revné a vokály jsou prostě super. 
Další výhodou je, že já s bráchou 
umíme obstojně zahrát na vícero 
nástrojů, což z kapely o pěti čle-
nech rázem dělá malý tanečňák. Já 
střídám klávesy, saxofon, klarinet 
a občas kytaru, brácha hraje přede-
vším na kytaru - a to jak sólovku, 
tak doprovodku, pak na klávesy 
a trumpetu. Písničky tak dokážeme 
přiblížit té podobě, kterou znáte 
z rádia, většinu nástrojů nemusíme 
nahrazovat a sóla jsou hraná tak, jak 
mají být. A to se týká jak pop-roc-
kového repertoáru, tak plesového. 
A všechny tyhle výhody dokážeme 
prodat, protože zvučíme na profi 
audio systém KV2 audio - profíci 
vědí a ostatní slyší - a Milan, který 
se stará o zvuk, má obrovský cit pro 
zvučení. Vše máme konkrétní a sro-
zumitelné a dokážeme se přizpůso-
bit různým prostorům při zachování 
kvality zvuku, od svatby pro 20 lidí 
přes ples pro 500 lidí po venkovní 
zábavu pro 2 000 lidí.

Co tedy najdeme ve vašem re-

pertoáru?
V našem repertoáru najdete jak 

rockové a popové hity - současné 

Kapela Unigena. Zleva Standa Trýbl, Ondřej Vidrna, AnnaVondrysková, Lukáš 
Vidrna, Milan Trýbl. Foto: Archiv kapely Unigena

i  časem prověřené, tak taneční 
melodie pro standardní i  latin-
skoamerické tance. Nemůže chybět 
lidovka, bez které se stále neobe-
jde hasičský či myslivecký ples ani 
svatební veselí. Hrajeme na nejrůz-
nějších akcích - v zimním období 
jsou to převážně plesy a firemní 
večírky, v letním období taneční 
zábavy, svatební párty… Podívejte 
se na naše stránky (www.unigena.
eu) nebo facebook a přijďte si za-
tančit. Anebo pokud se nemůžete 
rozhodnout, jakou kapelu na svou 
svatbu - neváhejte si nás přijít po-
slechnout a zajít za námi a probrat 
vaše požadavky a naše možnosti.

Jana Špačková
znají. Víme, že se zde každoročně 
koná festival a dá se tam koupit vý-
borné jehněčí. Statek Vlčkovice ale 
plní i společensky velmi významnou 
funkci - nabízí sociální bydlení pro 
lidi ve složitých životních situacích. 
Povídala jsem si s Barborou Poče-
pickou, která pro organizaci Statek 
Vlčkovice pracuje.

Jak dlouho již Statek Vlčkovice, 
o.p.s. funguje?

Nezisková organizace (obecně 
prospěšná společnost) vznikla v roce 
2008. Manželovi byl statek vrácen 
v restituci a  společně s přáteli se 
rozhodl využít jeho potenciál pro 
sociální oblast. Pro tento účel byla 
založena nezisková organizace Statek 
Vlčkovice, o.p.s. Naše působení má 
tři hlavní pilíře: dobrovolnictví, kdy 
za pomoci lidí, kteří u nás pracují bez 
nároku na plat (za stravu a nocleh), 
realizujeme opravy, rekonstrukce 
a kulturní akce. Druhým pilířem 
je záchrana kulturního dědictví - 
v rámci statku se nachází kulturní 
památky, které se snažíme zachovat. 
Třetím pilířem je pak poskytování 
sociálního bydlení.

Projekt sociálního bydlení funguje 
od roku 2012. Naší cílovou skupinou 
jsou lidé ze Středočeského kraje, kteří 
jsou diskriminovaní na trhu s byd-
lením, anebo jim chybí kompetence 
k udržení bydlení. Mohou to být ro-
diny s nízkým příjmem, dluhy, rodiny 
žijící v azylových domech či matky 
samoživitelky. Doposud máme zku-
šenosti spíše s mladými rodinami. 
Nebráníme se ale nabídnout ubyto-
vání ani seniorům.

Jak celý proces získání sociálního 
bydlení u vás probíhá?

K dispozici máme dva byty a vždy 
když se některý z nich uvolní, vypi-
sujeme výběrové řízení. Informaci 
o něm zasíláme na OSPOD (Orgán 
sociálně právní ochrany dětí - pozn. 
red.) a do azylových domů. Protože 
už fungujeme delší dobu, ozývají se 
nám sami žadatelé a není vždy třeba 
zprostředkování od sociálního pra-

covníka. Pořádáme také prezentační 
akce a komunikujeme s azylovými 
domy. Už jsme se v této oblasti dostali 
do povědomí.

Jaká jsou kritéria výběrového 
řízení?

V prvním kole zašle klient žádost 
a doloží potřebné dokumenty. Ve dru-
hém kole je pak osobní setkání, kde 
klientům vysvětlíme, co všechno naše 
organizace nabízí a seznamujeme je 
s jejich povinnostmi. Samozřejmě jim 
i případné bydlení ukážeme. Společně 
se správní radou pak rozhodneme, 
komu byt přidělit.

Co vás vedlo k rozhodnutí nabízet 
sociální bydlení, věnovat část svého 
domova potřebným lidem?

Pro lidi v nepříznivé životní situaci 
není vždy jednoduché najít řešení. Ne 
všichni mají podporu rodiny a přátel. 
Myslím si, že žít například v azylovém 
domě, znamená zažít nějakou krizo-
vou situaci a není jednoduché z azy-
lového domu přestoupit do tržního 
nájmu. Důvodem může být například 
vysoká kauce či získání zaměstnání 
na novém místě. Naší cílovou skupi-
nou jsou i lidé, kteří jsou vykořenění, 
nemají kontakty, často se stěhují, takže 
se cítí osamoceni. Sociální bydlení 
naší organizace je podpůrný typ by-
dlení, kde rodině nabízíme podporu 
v řešení jejich situace za dodržování 
stanovených pravidel. Naším cílem 
je, aby po určité době byli obyvatelé 
schopni fungovat bez naší podpory. 
Bydlení je omezeno dobou tří let. 
Během této doby je s naším oby-
vatelem sestaven individuální plán, 
který si sestaví sám, a já s ním pak 
pracuji na jeho realizaci. Pravidelně 
shrnujeme, co se podařilo a co ne. 
Nefungujeme direktivně. Na počátku 
bydlení necháváme obyvatele, aby si 
sami dávali cíle a řídili si svůj život. 
V okamžiku, kdy se blíží konec pobytu 
u nás, nabízíme konkrétní pomoc.

Mohla byste blíže pohovořit 
o individuálním plánu, který si vaši 
obyvatelé tvoří?

Individuální plán je tím, co by 

obyvatelé chtěli za dobu pobytu u nás 
dokázat, realizovat, získat. Velmi často 
se jedná o stabilizaci rodiny, získání 
zaměstnání a dlouhodobého bydlení. 
Také jde o finanční samostatnost, mít 
nějakou rezervu například na to si 
budoucí byt vybavit. Plán si tvoří 
každý obyvatel sám, společně pak 
určíme priority, rozplánujeme cíle 
a postupně je naplňujeme. K tomu 
patří návazné programy, které nabí-
zíme. Naše základní sociální pora-
denství zahrnuje rodinné, dluhové 
a profesní poradenství. Často klienty 
doprovázím do institucí a pomáhám 
jim řešit konfliktní či nesrozumitelné 
situace. Také nově spolupracujeme 
s psycholožkou, která je ochotna 
za našimi obyvateli dojíždět z Prahy.

Důležité je, že veškeré tyto služby 
jsou pro naše klienty zdarma.  Navíc 
jsme ochotni se časově našim oby-
vatelům přizpůsobovat. Některá po-
radenství probíhají například kvůli 
rodinnému režimu našich klientů 
i v osm hodin večer.

Je něco, čím se odlišujete od ji-
ných společností zajišťujících sociální 
bydlení?

Pořádáme víkendové pobyty, které 
„šijeme na míru“ přímo našim oby-
vatelům, jejich rodinám a aktuálním 
problémům. Snažíme se jim tímto 

více přiblížit a zjistit, odkud konkrétní 
problém pramení. Máme výborný 
tým lektorů s bohatými zkušenostmi. 
Na principech zážitkové pedagogiky 
se dostáváme k  jádru problému, 
který pak můžeme řešit. Základem 
je důvěra, která by měla mezi námi 
a rodinou panovat.

Na statku žijete se svou rodinou - 
nemáte strach z toho, že byste „sáhli 
vedle“ a vybrali hodně problémového 
klienta?

Jsme na takovéto situace připra-
veni a umíme je řešit.

Mluvíme o sociálním bydlení. Ja-
kou částkou se na něm klient podílí?

Nájemné činí 3 000 korun měsíčně 
+ 500 korun fixní paušál za služby. 
Elektřina se hradí dle konkrétního 
odběru.

Říkala jste, že disponujete dvěma 
byty, uvažujete o dalším rozšíření 

sociálního bydlení?
Rádi bychom, ale dotace na vý-

stavbu sociálního bydlení je možné 
využít pouze v místě s dobrou do-
pravní obslužností a  občanskou 
vybaveností - lékař, škola, obchod... 
Sociální byty se nám podařilo opravit 
z vlastních zdrojů a z příspěvků na-
dací. Jde to pomalu, ale jde. Nevzdá-
váme se. To, že Vlčkovice svým umís-
těním v některých ohledech nejsou 
dostupné, se snažíme vykompenzovat 
službami, které nabízíme.

Kolik žadatelů připadá na byt 
u vás, ve Vlčkovicích?

Na jeden byt připadá cca osm 
žádostí.

Kolik rodin už jste takto ubyto-
vali?

Do této chvíle pět. V současné 
době probíhá šesté výběrové řízení.

Máte od rodin, které využily va-
šich služeb a bydlení zpětnou vazbu? 
Víte, jak se jim daří?

Jak se rodinám daří? To je pro mě 
těžká otázka. Přála bych si, aby pobyt 
u nás byl pro rodiny takovým tím 
klidnějším obdobím, kdy se mohou 
zamyslet nad tím, co by v životě chtěli 
a kam jít dál. My se snažíme je neo-
pouštět v zásadních chvílích, kdy se 
od nás odstěhují. Zajímá nás, jak se 
rodině daří. Poskytujeme návaznou 
péči o rodinu, pokud o to má zájem. 
Fungujeme i terénně - to znamená, že 
rodina, která od nás odchází a bude 
žít v ORP Votice, může dál zdarma 
využívat našich poradenských slu-
žeb. Přála bych všem našim rodinám, 
aby se jim spíš dařily kroky vpřed než 
zpátky.

Letos jste se prezentovali na votic-
kých Svatováclavských slavnostech...

Většina našich podporovatelů 
a dobrovolníků pochází z Prahy. 
Zjistili jsme, že sousedé kolikrát ne-
vědí, co provozujeme, co nabízíme 
a proč to děláme. Rozhodli jsme se 
tedy o sobě dát vědět a vysvětlit naše 
záměry a čeho chceme dosáhnout.

Čeho tedy chcete dosáhnout?
Chtěli bychom dát lidem, kteří 

jsou ohroženi životní situací prostor, 
který je pro ně bezpečný, kde se mají 
na koho obrátit a kde mohou přemýš-
let o tom, kam by se měl jejich život 
ubírat dál. Cílem sociálního bydlení je 
motivovat rodinu k získání toho, co jí 
chybí k udržení dlouhodobého nájmu 
a stabilního rodinného prostředí. 

Rádi bychom poskytovali tyto 
služby v rámci ORP Votice i terénní 
formou. Chceme nabízet zážitkové 
pobyty i osobám, které nejsou našimi 
obyvateli. 

Více o Statku Vlčkovice o.p.s. 
na www.statekvlckovice.cz

Jaroslava Pokorná

V Městském kulturním centru Votice
je k zakoupení nová kniha

Tomáše Zouzala Zabráno pro SS.

Zvýhodněná cena publikace je 290 korun.

Knihu můžete také zakoupit na www.zouzal.cz

Informační stánek naší organizace na Dni prevence kriminality 
v Benešově. Foto: Archiv B. Počepické

Právě probíhá rekonstrukce štítu domu 
sociálního bydlení. Foto: Archiv B. Po-
čepické


