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Úvodní slovo zahradníka

Lidé na statku
Lidé přicházejí a odcházejí, a tak se loučíme a poznáváme stále
znovu. Sbohem jsme museli dát Věře Škutchanové, která se starala
o bylinky a bedýnky. Přemístil se i Vojta Klusák, ale s ním nadále
rozvíjíme spolupráci díky jeho zemědělskému působení na
jihočeském biodynamickém statku Bemagro.
Díru s přehledem zaplnila nová zprvu dobrovolnice Katka Šimková,
studentka Suchdolu, která se na statku našla hlavně na bylinkové
zahrádce. A také Jitka Zábranská, zkušená zelinářka s citem pro
malování a graﬁku.
Novou oﬁciální posilou se stala i obyvatelka Camphillu Anička,
vystudovaná zahradnice s láskou ke koním a týmovým duchem.
Ostatní spolupracovníci i přes občasné zaváhání stále drží spolu a
vyrovnávají se s nástrahami vnitřními i vnějšími.

Inspirovaní dobrovolnictvím
Jako každý rok jsme ve spolupráci s neziskovkou INEX-SDA
pořádali krátkodobé mezinárodní workcampy. Od jara do podzimu
proběhly čtyři běhy, z toho jeden třítýdenní. Dobrovolníci z tohoto
delšího workcampu se účastnily přípravy výstavy Inspirujte se
dobrovolnictvím, která byla připomínkou sedmi let, po které
umožňujeme mladým lidem z celého světa poznávat toto místo,
život ve společenství i sama sebe.
Prvním rokem jsme se pustili do spolupráce s asociací AMPI na
vzdělávacích programech. Život na statku si přišlo okouknout 120
žáků mateřských škol, dále speciální třída základní školy a polští
středoškoláci s jejich vysoce zážitkovým programem. Dobrovolně
k nám zavítala i 3. a 9. třída Jinonické waldorfské školy.
Náš milý dobrovolník Matyáš Polák dokončil svůj “gap year” (rok
na zkušenou) u nás a úspěšně nastoupil na waldorfské lyceum.

V roce 2015:
Anna Klčová
Jana Čapková
Jan Býna
Jaroslav Lenhart
Jitka Zábranská
Katarína Králiková
Kateřina Šimková
Matyáš Polák
Michaela Křivková
Michal Svoboda
Monika Čapková
Petr Vacek
Věra Škutchanová
Vojta Klusák

Podporovaní komunitou
Velkým projektem celého roku bylo nastartování
komunitou podporovaného zemědělství. Úsilí
přineslo první fungující KPZ skupinu na
Petřinách, webové stránky kpz.svobodnystatek.cz a jednu obhájenou diplomovou práci.
Podpora širší komunity byla patrná celý rok i od
našich bedýnkářů, spolupracujících neziskových
organizací a zapálených jednotlivců, kteří
společně s námi pracují na obnově zemědělství
jakožto váženého článku společnosti a dalších
tématech, kterými se spolu s pěstováním a péči
o kulturní krajinu zabýváme.

V blízkém vztahu
Camphill na soutoku je stále propojen s aktivitami statku a naopak. Obyvatelé
Camphillu jsou zapojeni do práce na poli i zahradě a také plody, které přináší, s
chutí mizí v místní kuchyni i žaludcích všech přítomných. Místní biodynamicky
pěstovaná zelenina výrazně přispívá k ušetření rozpočtu a zpestření jídelníčku.
Velkým projektem Camphillu bylo spouštění Camphillské svíce, kde statek
pomáhal vybavením i lidským nasazením, hlavně při stěhování, ﬁltrování včelího
vosku, výrobě svící a rozšiřování povědomí o nové dílně zpracovávající čistý včelí
vosk.
Společně se také organizovaly slavnosti v rytmu ročních dob, což je příjemným
oživením života na venkově, kde i lidé z města nachází své místo.

S novou fasádou
Díky štědré popovodňové pomoci drážďanské nadace arche noVa se
nám podařilo dokončit částečnou rekostrukci statku, kde vznikl
otevřený prostor a zázemí pro ubytování dobrovolníků a pořádání
seminářů. Ačkoliv se původní rozpočet přesáhl o 50%, kromě nové
sušárny bylin se vše podařilo dokončit a do další přestavby si neseme
nejedno ponaučení ke stavebním projektům.
Zrekostruovala se i vstupní brána na statek č.p. 5, za kterou žili
slepice a kachny, kůň Sympatie, dětmi oblíbená svině Pepina a v
nové králíkárně s výběhem, která je projektem Matyáše, i nová králičí
rodinka s mladými.

Mezi lidmi
Je nejen název rodinného centra a jednoho z odběrných
míst, které navzdory nadšení a dobrým úmyslům
nepřežilo tento rok a my mu tímto děkujeme za
spolupráci, ale také charakteristika našich aktivit v
uplynulém roce, které naplňovaly ideu navrácení se
člověka k Zemi. Propojování se s okolním světem a
vylaďování vzájemných potřeb je běh na dlouhou trať.
Příležitost k setkání byla mimo jiné na festivalech
Alchymistické Litoměřice, Raw fest, konferencích O
půdě, Biosummit, Svoboda na živo, 1. celorepublikovém
setkání KPZ, pořádali jsme tradiční setkání biozelinářů.
Přímo na statku se pak konalo setkání biodynamických
zemědělců, několik seminářů se zahraničními lektory o
tématech elementárních bytostí i důležitosti vděčnosti
pro Zemi. Díkůvzdání mělo vyšší účast než obvykle a
bylo povzbuzením pro pokračování v naší každodenní
práci, která má smysl i pro okolní svět a lidi v něm.

Správní rada:
Katarína Králiková
Petr Nejtek
Vojtěch Klusák

Dozorčí rada:
Radomil Hradil
Milouš Načeradský
Jiří Urban ‐ odsouhlasen
nástupce Miloslav Knížek

Statutární zástupce:
Jaroslav Lenhart ‐ ředitel

Financní zpráva

Rozvaha (v tis.Kč)

Výsledovka (v tis.Kč)

2015

PŘÍJMY:
Dotace na sociální činnost.............
Dotace na zemědělskou činnost....
Příjmy ze sociální činnosti..............
Příjmy ze zemědělské činnosti.......
Tržby za výrobky............................
Dary................................................
Ostatní............................................

4 787
0
608
0
3 572
0
605
2

VÝDAJE:
Personální náklady.........................
Nákup zeleniny...............................
Materiál...........................................
Energie...........................................
Opravy a udržování........................
Služby.............................................
Odpisy............................................
Ostatní............................................

4 493
1 036
349
1 251
0
1 159
427
215
56

CELKEM

294

AKTIVA:
Majetek...................
Hotovost.................
Ostatní....................

4 160
2 229
1 337
594

PASIVA:
Vlastní jmění...........
Fondy......................
Ostatní....................

3 866
2 098
1 235
533

VÝSLEDEK

294
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