Výroční zprávy za rok

2020
Camphill na soutoku, z.s.

&
Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Úvodní slovo
Stoupající a klesající hladina v proudu řeky.
To jsou emoce spojené s uplynulým rokem.
Když žijete a pracujete na jednom místě
a máte ještě několik organizací a s nimi spojených
provozů, které mají odlišné potřeby a rytmy,
tak je každý rok velmi pestrý.
Rok 2020 byl ještě o to pestřejší, že přicházely
zcela nové a nečekané výzvy ze světa.
Bylo zapotřebí se k tomu postavit s jasnou hlavou
a zároveň nezapomenout na srdce.
Jsem vděčná, že jsme toto náročné období
v klidu a ve zdraví ustáli a plynuli v podstatě na
jedné vlně. Díky tomu se nám podařilo spoustu
barevných variací na téma spolupráce, spolužití
nebo společenství.
A slovo spolu se u nás připojuje velmi často, a proto opět přinášíme společné vydání výročních zpráv.
Tak se ponořte díky následujícím několika stránkám do kapiček událostí roku 2020. Nechť jsou
osvěžením pro vaši mysl, k pousmání pro vaše
srdce a inspirací pro vaši vůli.
Žaneta
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NA SOUTOKU

“Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí vytváříme fyzický i duchovní domov pro společenství lidí. Zde je prostor pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické hospodaření, setkávání i rozvoj lidí a myšlenek.
Toto společenství léčí člověka a Zemi a svým konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera a Karla Königa.”

Naši přátelé uživatelé
Na začátku roku se stal naším novým spolubydlícím Pavel . A tak má Chráněné bydlení zase 7 uživatelů. Mirek,
Eva, Dana, Anna, Lucie, Vojta a Pavel se počas celého roku snažili slaďovat tak, abychom se v domě měli co nejlépe. V tom jim pomáhali rozhovory se spolupracovníky, uživatelské porady, plánování a pokračování v nastoupené cestě Plánování zaměřené na člověka. I když chaosem v tomto roku se tato činnost hodně omezila z důvodů
různých nařízení.
Centrum denních služeb kromě zde bydlících uživatelů navštěvuje ještě Petra, Ilonka a Petr. Ti k nám z důvodů
omezení nechodili tak často, jak by si to přáli a jak bychom si to přáli my.
Lucie a Vojta, když to bylo možné, navštěvovali STD Klobouk v Terezíně.

Prodej na jarmarku v Národním zemědělském muzeu

Mikulášská návštěva přátel v Terezíně

Personální obsazení
V létě s námi začal spolupráci Šimon Stromsnes, jako pomocník na jeden víkend v měsíci. Po prázdninách od nás
odešla roční dobrovolnice Anuschka.
Stálými spolupracovníky zůstávají Tomáš Hurych, Hana Weinerová, Žaneta Lenhartová, Jaroslav Lenhart, Peter
Veselý, Katarína Králiková, Kateřina Šimková, Alena Klčová, Jana Čapková, Pavla Soukupová, Milena Plaskurová, Janka Pravdová, Jitka Dudková.
V Kruhu nositelů po celý rok pracovali Alena Klčová, Kateřina Šimková a Žaneta Lenhartová, která je zároveň
statutárním zástupcem.

Vánoční hra

Práce
Rostliny a zvířata byli v tomto coronavirovém roce naši záchranou. I jindy se jim rádi s láskou věnujeme, ale
tento rok mohlo dojít k plnému uvědomění si, jakou vzácnost máme. Mohli jsme pikýrovat, přesazovat, plít, krmit, kydat a ne jen sedět s rouškama na tvářích na svých pokojích. Počasí bylo příjemné, nebylo moc horko a
občas zapršelo. Úroda byla dobrá, a bylo co sklízet, uskladňovat a zavařovat. Jen bylinky trochu utrpěly příliš
mokrým počasím v čase sběru.
Provoz Bio-Zpracovny se rozběhl a postupně se vyvíjí. Uživatelé v ní zaměstnaní jsou moc spokojení a hrdí na
to, co dovedou. Někteří uživatelé se také nadále starají o své záhony na zahradě.
V dílně Camphillská svíce to nejdříve vypadalo, že prodej utrpí coronou a nemožností účastnit se jarmarků
kvůli omezením, ale před Vánoci přišla velká vlna objednávek, že se často pracovalo v rámci večerních i nočních hodin, abychom všechny poptávky uspokojili.
Prostory, ve kterých bydlíme a pracujeme, potřebovali průběžně opečovávat, uklidit, vyzdobit, abychom se
tady cítili příjemně.

Práce ve svíčkařské dílně

Zeměčinnosti na našem poli

Volný čas a svátky
V tomto roce bylo poměrně náročné
udržet rytmus svátků a oslav. Bylo
třeba vyvinout hodně kreativity, jak
dodržet nařízení a zároveň svátky oslavit. Nakonec jsme všechno
zvládli trochu jinak, ale stejně pěkně. Podařilo se nám v našem intimním kroužku po trojnásobném odložení oslavit i 21. výročí založení
našeho Camphillu. Volný pohyb byl
hodně omezen, tak jsme se aspoň
snažili chodit ven do přírody. A jen
co bylo možné někam vyrazit, tak
jsme to využívali, jak to jen šlo.

Vzdělávání
Tento rok prověřil i schopnosti lidí
poradit si s tím, jak se vzdělávat
a zároveň se nepotkávat. A tak Katka
pokračuje s psychofonetikou online,
Žaneta čeká na možnost dozvědět
se zase něco víc o včelách, Alena
maluje online :) Ale, naštěstí jsme
neměli domácí vězení celý rok, a tak
se nám povedlo v těchto skupinách
potkat i živě. Jinak jsme tepali měděné misky, měli jsme sociální vzdělávání s Walterem. Společně jsme se
vzdělali také o tom, jak ustát manipulativní chování. Nově se nám rozbíhá
skupina empatie a pokračuje játrová
skupina.
A naše dvorové děti měly domácí
školu zde v areálu.

Masopust

Měsíční slavnost dvorové školy

Areál
V rámci tvorby vize jsme se hodně zabývali modelem areálu, který jsme aktualizovali podle skutečnosti,
a zamysleli jsme se i nad plány do budoucnosti.
Tenhle rok byl pro nás finančně štědrý a povedlo se nám tím pádem další zkrášlování a vylepšování, či opravy.
Na hlavním domě je opravená část střechy a dořešen vstup z domu na půdu, aby se zamezilo únikům tepla
a plesnivění. Započalo se s výměnou netěsnících skel oken. Velká část z materiálu zrušené textilky byla přenesena do domu a byly zde k tomu vybudovány úložné prostory.
V rámci zkrášlování areálu a plnění jeho vize nám na zahradě dorůstá kaplička a díky snížené zídce
mezi dvory na ni máme lepší výhled.

Nová brána

Camphillský areál

Máme novou bránu do dvora camphillské části.
Pozornosti se dočkala i budova na opravu strojů, kde přibyla montážní jáma a opravila se zatékající střecha.
Nová dílna pro zpracování ovoce a zeleniny potřebovala také hodně přestaveb a během roku vznikl vyhovující potravinářský provoz, včetně skladovacích prostor.
Přišel k nám nový pomocník Petr Žáček, díky kterému máme ošetřeno spoustu drobných oprav, natírání,
zazdívání či jiných drobností, na které většinou nebyl čas či síly.

Stavba kaple

Společná práce na modelu

Předpokládaný vývoj
Chceme lépe rozběhnout obchod s našimi výrobky z Bio-Zpracovny a Camphillské svíce.
Chceme postavit převlékárnu a tím vylepšit zázemí pro zemědělské činnosti.
Budeme pokračovat v plánování zaměřeném na člověka a stále lepším propojování práce CDS a ChB.
Děkujeme všem spolupracovníkům a dobrovolníkům za jejich práci.
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za jejich dary.

FINANČNÍ ZPRÁVA

Camphill na soutoku, z.s.
2020

Děkujeme za podporu.

Výroční zpráva za rok
2020
Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
IČ: 22795782

Úvodní slovo zahradníka
Když se roztočí kolo roku, tak je krásným příběhem, který je naplněn osudy těch, kteří se v něm točí. Tento
rok se v něm vyskytly i různé prapodivné strachy o život. Zemědělec se o život nestrachuje, protože chápe, že
život přichází a zase odchází. Vše co roste je prosté a já když se podívám na tu prostotu, tak mnohokrát chápu
to nejelementárnější, co život tvoří a co ho oživuje. Tím je prodchnuto vše živé a je to ozdravující a léčivé. To je
poselství od přírody k člověku a ona celý život mu dává do rukou a žehná Jej větou: Buď zdráv!
Jaroslav

Spolupracovníci
Naše práce je náročná a vzájemně si pomáháme - spolupracujeme. V tomto roce na statku a jeho úkolech
spolupracovali: Jana Č., Michal S., Jiří H., Ivan Š., Michaela O., Hanka W., Petr V., Peter V., Pavla S., Zdeňka
L. a krátce v čase sezóny Monika Č. V jádrovém týmu zůstali Jaroslav L., Žaneta L., Katarína K., Kateřina Š. S
projektem BIO Zpracovny nastoupili do role spolupracovníků také Anička K., Mirek B. a Dana P. a ti byli aktivní i mimo práce zpracovny. Věrnými pomocníky jsou stále i Eva T., Vojta F. a Lucka S., a od letoška i Pavel S.
Mnozí z výše uvedených pomáhali bezplatně. V sezóně nám různě kratší či delší dobu vypomohlo 13 brigádníků.

Jaroslav a Katarína

Dobrovolnictví a ekovýchova
Ekovýchova a jiné skupinové akce byly ovlivněné nouzovými opatřeními. Přesto tu bylo 9 individuálních dobrovolníků, proběhly dva workcampy ve spolupráci s organizací INEX-SDA (jeden mimořádně český a jeden
klasicky mezinárodní), KPZ rodinný workcamp, Aikido Vinohrady tu mělo dvakrát soustředění, proběhl mužský
kruh pod vedením Martina Švihly. Škola Třebušín nás navštívila dvakrát za účelem péče o své obilné políčko.
Novinkou pro nás letos bylo ﬁnancování této oblasti. V předchozích letech jsme tuto oblast zajišťovali z vlastních
rezerv a vlastní dobrovolnou prací, letos jsme byli zapojeni jako partner INEXu do Evropských sborů solidarity
a dostali kompletně uhrazenou realizaci jednoho workcampu v částce 46.500 Kč na ubytování, stravu, vzdělávání a volnočasové aktivity dobrovolníků. Též jsme z projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje od
Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci operačního projektu zaměstnanost dostali ﬁnance na vedení
stážistů (39.000 Kč). Díky tomu jsme mohli na částečný úvazek zaměstnat koordinátora na tuto oblast.
Během roku nás také navštívilo několik zemědělských kolegů, mladých začínajících farmářů i ostřílených
zahradníků, s nimiž jsme si vyměňovali cenné zkušenosti.
Kateřina

Rostliny, zemědělská sezóna
Sezóna 2020 se nesla ve vlhkém a šťavnatém rytmu. Zarostla nám ozimá cibule a shnilo nám asi třicet procent česneku. Zato se nám podařilo vypěstovat pěkně saláty, zelí a další vlhkomilné rostliny. Teplomilné trošku
skomíraly studeným začátkem léta, ale většina z nich se vzpamatovala a pěkně dorostla. Poprvé se nám podařilo vypěstovat větší množství okurek ve fóliáku, tedy mohly být během léta dodávány našim odběratelům. Dařilo
se ovoci, jak tomu drobnému (jahody, maliny), které jsme částečně prodali, částečně snědli a velké množství
zamrazili na zpracování, tak i větším plodům, jako jablka a hrušky, které jsme prodávali a nebo sušili.
Na podzim se nám podařilo rozmetat skoro sedmdesát tun kompostu a pole pěkně zazimovat. Sklizeň se nám dařila
průběžně i nárazově. Zkrátka sezóna byla dobrá a rostlinám se dobře rostlo a nic nám plevelem moc nezarostlo :).
Jaroslav

Společenství kolem Svobodného statku na soutoku (KPZ)
Do společenství kolem Svobodného statku na soutoku, komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), se v roce
2020 zapojilo přes 400 členů a jejich rodin. Společenství čítalo 29 skupin. I přes covid omezení v jarním období
se nám podařilo sezónu bez problémů spustit. Trochu jsme upravili její rytmus. Hlavní sezóna skončila na konci
října a od listopadu na ni navázala sezóna zimní. V rámci zimní sezóny jsme začali zkoušet koncept tří cen, tedy
podílníci mají možnost vybrat si, jakou cenou za sezónu přispějí, dle svých možností a nebo dle toho, jak moc
nás chtějí podporovat. Do zimní sezóny se zapojil rekordní počet členů (286) a i přes naplánování rozvozu jsme
někdy museli narychlo přidávat závozové auto. V letošním roce bylo ztížené komunitní setkávání, ale přesto se
povedlo několik akcí zrealizovat v časech, kdy to situace dovolovala. V Praze jsme se sešli s novou skupinou
v Hájovně na Cibulce a ve Vile Floře. U nás na statku se podařilo realizovat workcamp pro rodiny z KPZ a Díkuvzdání, které však provázelo velmi deštivé počasí, takže účast nebyla velká. Během víkendů jsme tu měli
návštěvy z KPZ skupiny Klecany a také z pražských Řep.
Kateřina

Naše bio-zpracovna
BIO Zpracovna je samostatným střediskem, integračním sociálním podnikem Svobodného statku na soutoku o.p.s. Funguje na principech sociálního podniku a vytváří vhodná pracovní místa pro osoby se zdravotním hendikepem. S novou šetrnou technologií zpracovává a prodává vlastní výrobky z výpěstků zeleniny, ovoce a bylin.
Snažili jsme se ze všech sil dostát nárokům, které jsme si na sebe ušili Evropským projektem BIO Zpracovna. To nám pomohlo postavit tuto naši oblast na trošku samostatnější základ. Podařilo se nám zaměstnat tři naše spolubydlící se speciálními potřebami a zdvojnásobit náklady na mzdy. Pronajali jsme si prostor zpracovny a zařídili jej novým vybavením. Zpracovali jsme mnoho tun zelí a stovky kilogramů jiného
ovoce a zeleniny.
Vyhráli jsme soutěž Bio-potravina roku 2020 v kategorii potravin rostlinného původu s naší červenou
lahůdkovou chilli pastou.
Jaroslav

Zvířecí společenství
Naše zvířecí osazenstvo se během roku nijak zásadně neproměnilo. Stále máme kobylu Sympatii, krávu Julii, kachny, slepice,
králíky a fenku Lalu. V zimě jsme měli zabijačku a na jaře pořídili
nová prasátka, opět z biofarmy Sasov.
Díky nové líhni a odchovně se nám podařilo odchovat kuřata i
kachňata, část kuřátek zvládla odsedět a vychovat šikovná slepice.
Téměř ze všech kuřat však vyrostli kohoutci, tedy jsme naše nové
hejno museli opět zredukovat a několik dospělých slepic dokoupit
Kateřina

Slavnosti
Slavení svátků ročního koloběhu nás pojí jednak hlouběji s tímto místem, s krajinou, se kterou pracujeme,
a jednak s lidmi - jsou to úplně jiná než “pracovní” setkání. Často k nám přicházejí na slavnosti i lidé “zvenčí”,
naši odběratelé, podporovatelé, přátelé. Takovéto prožívání svátků v širším kruhu bylo tento rok omezeno skrze opatření vlády. Rok však běžel ve svém koloběhu a svátky se udály. Mnohé jsme slavili v “domácím provedení” - vlastně jenom díky tomu, že žijeme tady na místě, o které také během roku pečujeme.
A tak proběhla zabíjačka, Hromnice, přišlo jaro a odešla Zima-Mořena, Velikonoční svátky, pak začalo léto
svatojánskou nocí, na podzim jsme poděkovali Zemi a všem jejím živlům při Díkůvzdání, a pak přišel konec
sezóny, a Advent... na Vánoce a Nový rok jsme si dali všichni “přestávku” a užili si pokojné svátky.
V lednu jsme měli setkání u bowlingu se spolupracovníky za účelem teambuildingu.
Plánováno bylo mezinárodní zelinářské setkání, které ale muselo být přesunuto na příští rok.
Kateřina

Investice
Ohledně investic byla naše pozornost soustředěna hlavně na přípravu objektu na BIO Zpracovnu a pak na management jejího vybavování, kde jsme investovali skrze projekt cca milion. Kromě toho se nám podařilo koupit
klimatizaci do skladu pro snižování extrémních teplot v létě. Také jsme natřeli vrata a koupili jsme nějaké zemědělské nářadí, protože staré už dosluhovalo, nebo jsme je vůbec neměli (rotavátory, sekačku bubnovou, nádrž
na zalévání, rozmetadlo na hnůj a závlahový buben).Jaroslav

Finance
Z hlediska finančního se nám dařilo dobře. Všechny stroje a věci nám dobře sloužily a vydržely. Díky našemu
Společenství kolem Svobodného statku na soutoku jsme měli dostatek peněz na rozjezd sezóny. Finančně nás
velmi zatěžoval rozjezd projektu BIO Zpracovna, který bude však do budoucna finanční oporou. Poprvé se
projevily finančně i naše neziskové aktivity za stáže, kurzy a jeden workcamp a tak jsme do pokladny přijali
přes sto tisíc korun. To je skoro tolik, kolik dostaneme na dotacích na ekologii.
Spolupracovníkům jsme vyplatili odměny a museli jsme zvednout zaručenou mzdu skoro o dvacet procent,
což dohromady s novými úvazky ve zpracovně znamenalo celkové navýšení mzdových nákladů skoro o sto
procent. S těmito náklady nám velmi pomohly prostředky z projektu na BIO Zpracovnu´ hrazené z dotačního
programu na podporu sociálního podnikání. Dařil se nám prodej zeleniny i do obchodů, navýšili jsme prodej
zeleniny do Saska a díky tomu jsme překonali rekordy v obratech hned u několika měsíců. Na závěr věta našeho účetního a fnančního poradce Petera Veselého, díky kterému se nám finance podařilo i bedlivě pozorovat a správně zaškatulkovat:
“Dobre sa darilo Statku, ktorý hospodáril s čiastkou 8 mio Kč a ziskom 300.000 Kč”
Jaroslav

Orgány Svobodného statku na soutoku, o.p.s.:
Ve Správní radě statku působili:
Peter Veselý, Kateřina Šimková a Katarína Králiková

V Dozorčí radě od roku 2018 působí:
Alena Malíková, Milouš Načeradský a Lukáš Rudolfský

Finanční zpráva

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
2020

2020

2019

2018

2017

2016

VÝNOSY

7968 835

6424 098

6370 827

5144 499

4217 441

Prodej velkoobchod

2589 965

2030 839

1764 000

2457 980

2162 394

993 869

956 947

916 000

816 713

605 205

Prodej KPZ

2972 314

2596 759

2072 000

1509 378

901 781

Dotace

1182 327

294 908

820 616

203 012

370 977

92 256

378 601

658 000 [1]

1 185

13 919

138 104

166 044

140 211

156 231

163 165

NÁKLADY

7673 548

6129 710

6367 294

4878 661

4444 103

Mzdy

2591 979

1721 602

1336 107

1180 996

1258 597

Osivo a sadba

635 946

653 219

811 000

680 041

596 122

Nákup zeleniny

818 337

636 507

718 590

541 291

425 630

1446 867

937 029

1770 103

958 812

710 132

187 823

253 362

173 000

179 271

197 144

Služby

1549 555

1401 718

926 293

1039 188

860 468

Odpisy

289 189

229 584

200 334

245 843

298 495

Ostatní

153 852

296 689

431 867

53 219

97 515

VÝSLEDEK

295 287

294 388

3 533

265 838

-226 662

Prodej bedýnky

Dary
Ostatní

Spotřeba materiálu
PHM (nafta)

Děkujeme za podporu.

Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098

