
ZLATOBÝL  
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Milí přátelé, 

 

 v roce 2014 jsme díky daru paní Zdeňky Bouchalové, 

provozovatelky kavárny U Madony v Českém Brodě, získali do přímého 

vlastnictví pozemky v Nové Vsi nad Popelkou, na kterých budou 

bylinné terapeutické zahrady. A díky dalšímu daru, od Raiffeisen 

stavební spořitelny, jsme v roce 2014 také mohli ve spolupráci 

s místním zemědělským družstvem realizovat přípojku k vodovodnímu 

řádu, zatím s vyústěním na zahradě centra. 

 V nadcházejícím roce 2015 bychom měli zaměstnat 

na budování bylinných zahrad první zaměstnance, kteří jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

 

V Praze 10. února 2015 

 

 

 Martin Žák 

 jednatel spolku 



O spolku 

 Zlatobýl vznikl 29. března 2011 jako občanské sdružení (dnes spolek) s ideou vytvářet 

otevřené společenství lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti 

každého člena společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho 

celistvou lidskou bytost. Spolek má v současné době 9 členů. Nejvyšším orgánem spolku je kolegium, 

které tvoří všichni členové spolku. Statutárním orgánem je jednatel, který má svého zástupce. Jejich 

činnost kontroluje tříčlenný kontrolní výbor. 

Filosofie spolku 

 Vytváříme otevřené společenství lidí, které svou vědomou prací podporuje přirozené životní 

procesy na Zemi. Společně se staráme o zahrady, louky a háje, kde se mohou při práci a odpočinku 

setkávat lidé z různých sociálních a věkových skupin. Jedním z cílů je vytvořit kulturně-sociální 

centrum v Nové Vsi nad Popelkou.  

 Vycházíme z antroposofického pohledu na svět, kde je každý člověk vnímán jako jedinečná, 

nezastupitelná bytost, která přichází na Zem s určitým úkolem. Jsme na cestě k zodpovědnému a 

láskyplnému převzetí našich úkolů.  

Co se dělo ve společenství Zlatobýlu 

 Rok 2014 byl mimo jiné ve znamení vzdělávání. Navštívili jsme různé kongresy a kurzy, které 

pro nás byly inspirací. V červnu se někteří z nás zúčastnili konference v Prachaticích v rámci projektu 

Zahradní terapie, kde byly přednášky zaměřené na sociální praxi se seniory. Dále nás inspirovala 3. 

mezinárodní konference Zahradní  terapie, kterou v říjnu uspořádaly Zahrady u Splavu. Přednášející 

se zaměřili na dvě témata – Zahrada jako zaměstnání a Zahrada jako terapie. Podnětné byly 

konference Plánování zaměřené na člověka – Cesta rozvoje, kurz výroby kokedamy, účast na 

mezinárodním kongresu pro antroposofickou medicínu (IPMT v Českém Krumlově) či exkurse v 

zahradách Planta Naturalis v Markvarticích. 

 Dva členové spolku pokračovali ve studiu na vysokých školách s humanitním zaměřením 

(arteterapie, pedagogika, sociální práce a pastorační činnost). Další člen tento rok dokončil 

nástavbové studium Akademie sociálního umění Tabor v oblasti muzikoterapie pod vedením 

Gunhild von Kries. Někteří členové se zúčastnili kursu pro pracovníky v sociálních službách s 

tématem Životní příběh a jeho využití v sociální terapii. 

 Spolek Zlatobýl v rámci zajištění občerstvení na mezinárodním kongresu pro antroposofickou 

medicínu v Českém Krumlově a kongresu Růže a Kříž v Praze podpořil prodej výrobků členů spolku 

(sirupy, balzámy, mýdla aj.) vyrobených z bylin vypěstovaných na zahradách Zlatobýlu. Nabízené 

výrobky se setkaly s positivním ohlasem. 



Činnost spolku 

 Louky se snažíme udržovat za pomoci 

spřáteleného zemědělce, který nám tam na 

velkých plochách seká trávu (pěknou vozí svým 

kravám, horší kompostujeme, tu nejhorší 

mulčuje). Kosíme trávu a plevel, sázíme byliny. 

 Hájek 

prořezáváme od náletů, křovin a trní, vynášíme z něj odpadky. Sázíme 

tam nové stromy, keře a květiny. Budujeme úkryty pro divoce žijící 

zvířata. Vysekáváme kopřivy, maliní a netýkavky, podporujeme a 

vyséváme hajní byliny, seznamujeme se se vším, co tam žije, a 

pomalu zvětšujeme upravený prostor. Na západní straně pozemku 

sázíme ovocné keře (zatím dříny a rakytníky, ale budou i mnohé 

další), které budou poskytovat plody a ochranu nám i volně žijícím 

zvířatům. Na horní louce, na jižním okraji hájku vznikly první bylinné 

záhony a řada růžových keřů. Na jižním konci pozemku jsme začali 

likvidovat porost invazivní křídlatky (a ještě několik let v tom budeme 

pokračovat). Za mysliveckou klubovnou budujeme včelí zahradu 

obehnanou živým plotem, kde 

vzniká chráněný prostor pro 

několik úlů a porostou tam 

byliny a keře, které poskytnou 

potravu a úkryt včelám i dalším 

živočichům. 



 

Vila č. p. 248 i přilehlá zahrada jsou svým umístěním v centru obce i rozlehlými prostory se 

společnou prosvětlenou halou ideálním prostorem pro vznik sociálně kulturního centra i prostor k 

ubytování a zpracovávání výpěstků. 

Dosud se nám, bohužel, nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky na odkoupení vily 

a její rekonstrukci (vila nyní patří dvěma našim členům, kteří si osobně půjčili potřebné finance, aby 

ji pro naše budoucí plány mohli koupit). Dům i zahradu proto zatím udržujeme svépomocí, půdu 

využíváme k sušení bylin a suterén k uskladnění nářadí. Snažíme se, aby se skrze naší práci do domu 

i na zahradu znovu vracel život.  

Hospodaření spolku 

 V roce 2014 měl spolek nejvíce příjmů z členských příspěvků. Další příjmy tvořily výdělky 

z organizování bazárku darovaných věcí a z účasti na zajištění občerstvení na konferenci Růže a kříž. 

Největší část výdajů spolek vynaložil v souvislosti s geodetickými a projektovými pracemi v areálu 

bylinných terapeutických zahrad. Celkově spolek v roce 2014 hospodařil s přebytkem 9 410,20 Kč. 

Finanční majetek spolku činil ke konci roku 83 477,82 Kč, dalším majetkem spolku se staly darované 

pozemky bylinných terapeutických zahrad v oceňovací hodnotě 291 420 Kč. 



 

Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2014 

   

Č. ř. Položka - název Kč 

1 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 

2 Dlouhodobý hmotný majetek 291 420,00 

3 Zásoby 0,00 

4 Peněžní prostředky v hotovosti 21 979,00 

5 Peněžní prostředky na bankovním účtu 61 498,82 

6 Ceniny 0,00 

7 Ostatní finanční majetek 0,00 

8 Pohledávky 0,00 

9 Majetek celkem (součet řádků 1 až 8) 374 897,82 

10 Závazky 0,00 

11 Jmění spolku (rozdíl řádku 9 a 10) 374 897,82 
   

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2014 

   

Č. ř. Položka - název Kč 

1 Členské příspěvky dle stanov 22 850,00 

2 Dary na hlavní činnost spolku 0,00 

3 Příjmy z hlavní činnosti - A. Bylinné terapeutické zahrady 84,70 

4 Příjmy z hlavní činnosti - B. Sociálně-kulturní centrum 84,70 

5 Příjmy z jiné nepravidelné činnosti - 1. Akce bazárek 4 765,00 

6 Příjmy z jiné nepravidelné činnosti - 2. Akce Růže a kříž 3 280,00 

7 Příjmy celkem (součet řádků 1 až 6) 31 064,40 

8 Výdaje na zajištění hlavní činnost - A. Bylinné terapeutické zahrady 18 445,60 

9 Výdaje na zajištění hlavní činnost - B. Sociálně-kulturní centrum 3 208,60 

10 Výdaje na zajištění jiné nepravidelné činnosti - 1. Akce bazárek 0,00 

11 Výdaje na zajištění jiné nepravidelné činnosti - 2. Akce Růže a kříž 0,00 

12 Výdaje celkem (součet řádků 8 až 11) 21 654,20 

13 Výsledek hospodaření spolku (rozdíl řádku 7 a 12) 9 410,20 

 


