Výroční zpráva 2014

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Rok 2014 byl pro nás jako skok do velké řeky. Začali jsme se starat o celé nám svěřené
pole a tím i o nové spolupracovníky. Celá naše sezona se nesla v přátelském a
životodárném teple. Podnikli jsme spoustu malých krůčků k obnovení postavení
zemědělce ve společnosti i k utváření krajiny a znovu uvědomění si vztahu člověka a
Země. Byl to rok růstu a proměny, ale zároveň i poznávání slabých míst uvnitř i vně.
Poprvé se podařilo obhospodařit celou naši milou „kosu“ (název našeho pole) čítající
11ha. Bylo to i díky novým spolupracovníkům, kteří se k nám na začátku sezony přidali.
Honza Býna a Monika Čapková přibyli do rodinné atmosféry našeho zemědělského týmu.
Věra Škutchanová se chopila práce s bylinami a má prostor využít i své kulinářské a
výtvarné nadání. Pomáhalo nám i několik brigádníků, kteří tak mohli mít práci až do konce
roku. Z našich spolubydlících si práci na statku nejvíce oblíbili Anička K., Daniela K. a
Vojta F. Kromě nich zde působí vedoucí zahradník Jaroslav Lenhart, dále Petr Vacek,
Michal Svoboda, Jana Čapková, v účetních a poradních záležitostech Peter Veselý, o
preparáty, komposty a administrativu pečuje Katarína Králiková. Pomocí byli i dva
dlouhodobí dobrovolníci Matyáš Polák a Michaela Křivková.
Matyáš se stará o zvířata na statku. Během roku se narodilo mnoho kachen, umřeli ale
všichni králíci. Anička a Vojta kydají stáj naší milé kobyly Sympatii, berou ji na pastvu i
procházky. Vojta Klusák, který s ní pracoval, se ke konci roku pomalu vzdaluje a přesouvá
se na jiná pole působnosti. Pastva zabírá jeden hektar z našeho pole. Další hektar
zaujímá ovocný sad s desítkami odrůd ovoce, jeden hektar úhoru, na dvou hektarech
jsme pěstovali brambory a na zbylých šesti dýně a dalších 40 druhů zeleniny.
S prodejem jsme začali tradičně brzo ke konci dubna, bedýnky jsme zaváželi od května
a s obojím jsme vydrželi až do konce roku. Dodávali jsme našim velkoodběratelům fresh
bedýnky a lifefood, dále do country life a bio nebio.
Pořádali jsme i několik seminářů, dva byly věnované sázení a sklízení světelného kořene.
Pro tyto účely jsme vystavěli písečný val a stali se tak největšími pěstiteli této vzácné
rostliny v republice. Vzdělávali jsme se i na spřátelených „hofech“ v Německu. Navštívili
jsme Auenhof, Mahlitzsch i spotřebitelsko-odbytové družstvo VG Dresden. I u nás jsme
pořádali několik exkurzí pro veřejnost např. z Litoměřického muzea, Obce křesťanů,
zemědělské univerzity, atd. V rámci osvětové činnosti přijal Jaroslav pozvání přispět na
konferenci Zahrada jako terapie, na Vlčí hoře či v Akademii soběstačnosti.
Našim maloodběratelům chceme dát možnost poznat nejen místo, kde roste zelenina,
kterou jedí, ale zároveň i širší souvislosti života, vytvořit si vztah k Zemi i k lidem. Proto
jsme se začali scházet se zájemci o komunitou podporované zemědělství a společně
formovat jeho podobu. Prohloubili jsme tak i spolupráci s obchůdkem Biokoloniál, který
se stal jedním z osmi odběrných míst v Praze.

Společně s námi si tak mohli užít letošní úrodu nejrůznější barevné řepy nebo mrkve,
brambory, mangold, kadeřávek, artyčoky, mochyně, rajčata, lilky, okurky z nového
foliovníku a spousta dalšího. Krom několika tisíc sazenic, jsme vysadili i lípu a kolem lilie,
tulipány, narcisy a začali s vytvářením místa pro setkávání přímo na poli. Vyrojily se i tři
nová včelstva, která ale nepřežila ani do zimy.
Stále pracujeme i na spolupráci; zemědělské, dobrovolnické i organizační. Letos se u
nás konalo pět mezinárodních workcampů přes INEX-SDA, jedna víkendovka s
Tamjdem, přijeli žáci semilské waldorfské základní školy a průběžně asi deset
individuálních dobrovolníků.
Kvůli ubytování pro dobrovolníky jsme započali rekonstrukci statku, která pokryje i novou
sušárnu bylin, staticky jsme zajistili nosnou zeď statku a otevřeli převlíkárnu jako zázemí
pro spolupracovníky.
A v neposlední řadě se u nás točil dokument České televize o biodynamickém
zemědělství v rámci cyklu Náš venkov.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili, zvláště pak firmě Lifefood, Ministerstvu zemědělství
a kultury, nadaci Arche noVa Dresden, Člověku v tísni a dodavateli semen Bejo Bohemia.

Výsledovka a rozvaha Svobodný statek na soutoku. o.p.s. za r. 2014
VÝSLEDOVKA (v tis.Kč)
PŘÍJMY
Dotace na zemědělskou činnost
Příjmy ze zemědělské činnosti

3 858

653
2 406

Dary

535

Ostatní

264

VÝDAJE

3 562

Personální náklady

647

Nákup zeleniny

298

Materiál

976

Služby

809

Odpisy

176

Ostatní

307

VÝSLEDEK

296

ROZVAHA (v tis. Kč)
AKTIVA

3 575

Majetek

1 960

Hotovost

784

Ostatní

831

PASIVA

3 279

Vlastní jmění

1 702

Fondy

1 235

Ostatní

342

VÝSLEDEK

296

