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Úvodní slovo
Úvodní slovo

Rok je zdánlivě krátká doba na změnu světa, ale svět mění každá jednotlivá chvíle, která je
plně prožita. Pokud si uvědomujeme, kdo jsme a co je naším úkolem na tomto světě,
můžeme takových chvil zažít bezpočet.

Znovu a znovu se oddejme vyšší vůli, která skrze nás a v nás pořádá běh věcí, a vzdejme jí
dík za to, že jsme mohli být přizváni k velké hostině ducha. Zkusme znovu a znovu jako
děti učinit první bezelstný krok do skutečnosti, která nás obklopuje, protože jsme to my,
kdo byli povolání k její změně. Změně k lepšímu.
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Rozhovor se statutárním zástupcem Petrem Nejtkem a jeho ženou Turid
Rozhovor se statutárním zástupcem Petrem Nejtkem a jeho ženou Turid

Camphill má za sebou víc než deset let historie. Můžete stručně shrnout milníky v jeho
vývoji?
P.N., T.N.: Idea založit Camphill přišla na podzim roku 1997; v lednu 1998 proběhla v ČR
rozhodující schůze za účasti zástupců zahraničních camphillů (především z Norska); roku
1999 bylo založeno občanské sdružení Camphill České Kopisty; roku 2000 sdružení
zakoupilo statek č. p. 6; od podzimu 2001 jsem si vzal roční volno z práce a bydlel jsem v
Kopistech; v roce 2002 přišla povodeň, která nám paradoxně přinesla užitek, protože jsme
získali prostředky na obnovu; v létě 2003 se do Camphillu nastěhovala první rodina; od
roku 2004 do roku 2006 působil v Camphillu Radomil Hradil; v zimě 2004 přišel Láďa,
náš první uživatel; v roce 2005 jsme provedli velký nábor pracovníků; toho roku jsme se
do Kopist přistěhovali my a také noví uživatelé; v roce 2006 se objevili noví pracovníci;
na konci roku 2006 došlo k nedorozumění mezi námi a Středoevropským Camphillem;
roku 2007 byl po dlouhém úsilí zakoupen vedlejší statek (č. p. 5); toho roku vstoupil v
platnost nový sociální zákon a my jsme se registrovali jako poskytovatelé sociálních
služeb; během tohoto roku jsme opět začali spoluprácovat se Středoevropským
camphillem; v roce 2008 započal proces získání dědictví po paní Mamulové; v roce 2009
jsme se poprvé zúčastnili Camphillfóra v Maďarsku; a v tomto roce se přistěhovali
Lenhartovi, kteří postupně převzali roli rodičů domu.
Jaké důležité události se podle Vás odehrály v Camphillu v roce 2010?
P.N.: V dubnu jsme prošli státní kontrolou, když jsme předtím vypracovali nutné
standardy kvality sociálních služeb; příchod Brzákových, všechny ty komplikace kolem
jejich bydlení, ale i možnosti, které to s sebou neslo; úspěšně skončil proces s dědictvím a
mohlo se začít s výstavbou; začaly se prohlubovat rozdíly v názorech mezi starousedlíky a
nově příchozími, což vedlo k tomu, že odešli někteří pracovníci; započal důležitý proces
formování a strukturace společenství; a taky se pozvedlo zemědělství, nejen v produkci,
ale i směrem k biodynamice.
T.N.: Všechno, o co usiluji, je dobro Camphillu. Proto uznávám jako užitečnou a dobrou
práci mnoha lidí, kteří zde působili. Ale co jsem si uvědomovala od začátku, byla absence
rodičů domu. Tato role vede organizaci k tomu, že se stává skutečným camphillem a že
zde žije antroposofie. A tuto roli začali v roce 2010 naplňovat Lenhartovi; za jejich
příchod jsem ráda.
A také přišli Brzákovi, a tím se objevilo v Camphillu více dětí. Ty sem vnesly skutečný
život.
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Rozhovor se statutárním zástupcem Petrem Nejtkem a jeho ženou Turid
Jste mnohými vnímáni jako duchovní rodiče Camphillu ČK. Myslíte, že máte vůdcovskou
povahu?

P.N.: Mám snad některé vlastnosti bez kterých bych neobstál v zaměstnání a které mi v
téhle roli pomohly – nebát se zodpovědnosti, umět se rozhodnout v důležitých situacích,
předat zodpovědnost, pokud vidím, že jsou lidé schopni ji zvládnout, uznat lepší názor a
posuzovat nestranně.
Na druhou stranu nemám kvalifikaci pro spoustu věcí, které s Camphillem souvisí, dlouho
jsem zde nežil a hodně se toho v republice změnilo.
Přesto se mě dotýká další osud Camphillu a chci nadále zasahovat tam, kde cítím, že je to
zapotřebí. Jsem rád, že jsou tu nyní takoví, kteří jsou schopní nově uchopit to, co tu
probíhá.
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Rozhovor se statutárním zástupcem Petrem Nejtkem a jeho ženou Turid

T.N.: Přišla jsem s Petrem, pro uživatele jsem „babička“. Udělala jsem zde hodně práce při
jeho budování, zvlášť ze začátku bylo třeba do toho vložit spoustu energie. Taky jsem se
starala o uživatele, trávila s nimi čas.
Viděla jsem také chyby, které se dějí, ale necítila jsem, že se toho mám účastnit, nebyla
zde také energie či vůle se mnou spolupracovat. Viděla jsem, že si tím musí projít sami.
Mám odborné vzdělání a praxi v personalistice a pedagogice(včetně speciální) a také znám
camphilly, vím, jak to v nich chodí. Byla jsem tak ráda třeba za Ivetu Sadeckou, která
působí jako učitelka ve WŠ, protože mi byl blízký její přístup.
Má podle Vás Camphill České Kopisty v roce 2011 nějaké konkrétní cíle?
P.N.: Daly by se rozdělit na vnitřní a vnější. Ty vnější je možné lépe definovat,
identifikovat, a jsou to cíle závislé na prostředcích. Tedy především potřeba dostavět
komplex dílen s podkrovím, stabilizovat naši finanční situaci, zprovoznit webové stránky,
udržet mezinárodní kontakty, připravit a zvládnout Camphillfórum na podzim v Kopistech.
Ale hlavně získat další uživatele.
Z těch vnitřních – zapracovat vnitřní předpisy a standardy do každodenního života;
pracovat víc na duchovní úrovni, jednotlivě i společně.

T.N.: Ekonomie – to je zásadní. Víc peněz pro Camphill. Aby Jarolsav získal pomocníka v
zemědělství. Abychom zkusili naplnit některé z plánů – vytvořit zde centrum pro
biodynamické zemědělství, s čímž souvisí rozvoj sousedního statku. Mít víc uživatelů,
protože Camphill je pro lidi s postižením, to je hlavní zásada. Mimo jiné proto, že je nutné
mít správný poměr mezi uživateli a spolupracovníky, jinak to není z dlouhodobého
hlediska dobré pro soužití.
A taky aby se uživatelé i pracovníci cítili v Camphillu České Kopisty dobře. Zvláště
uživatelům bych chtěla pomáhat, být pro ně „babičkou“, blízkým člověkem.
Děkuji za rozhovor.
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Informace o Camphillu České Kopisty
Informace o Camphillu České Kopisty

•Kdo jsme: Camphill České Kopisty je občanské sdružení, které se snaží vytvářet
plnohodnotný domov pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje ekologickému
zemědělství a provozuje terapeutické dílny pro své uživatele. Je volnou součástí
mezinárodního camphillského hnutí a sdružuje zájemce o propojení biologickodynamického zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa
Steinera a zakladatele camphillského hnutí Karla Königa.
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Informace o Camphillu České Kopisty
•Jádro Camphillu: tvoří tzv. pěstounské rodiny, které pečují o vymezený okruh
postižených uživatelů. Měly by žít v samostatných komunitních domech. Komunita je
organizační složkou sdružení Camphill České Kopisty a nemá vlastní právní subjektivitu.
Její organizační strukturu, začlenění do sdružení a hospodaření vymezují vnitřní předpisy
sdružení. V čele sdružení stojí rada, která si ze svého středu volí statutární zástupce, tj.
předsedu a dva místopředsedy.
•Camphillské vesničky: působí v celé řadě zemí světa, zejména v západní Evropě, a
osvědčily se jako místa lidského soužití „zdravých“ a „postižených“ lidí, kteří spolu žijí,
pracují na poli, zahradě, ve stáji nebo v dílnách, připravují jídlo a stolují a také slaví
svátky, zkrátka prožívají chvíle všední i nevšední.
•Sídlem Camphillu České Kopisty je obec Terezín - České Kopisty č. 6, 412 01
Litoměřice.
•Zřizovatel: Občanské sdružení Camphill České Kopisty
•Zakladatel: Ing. Petr Nejtek
•Stručná historie: O.s. bylo založeno v roce 1999, rok nato byl v Českých Kopistech
zakoupen statek, sídlo Camphillu ČK. V roce 2002 zasáhla České Kopisty velká povodeň,
v roce 2003 byla zahájena rekonstrukce statku, začátkem roku 2004 bylo otevřeno
Centrum denních služeb, zakoupili jsme pole pro ekozemědělskou činnost, na konci roku
2004 jsme přivítali první obyvatele Chráněného bydlení a otevřeli jsme chráněné dílny. V
roce 2007 byl camphill rozšířen o druhý statek, který stále ještě čeká na kompletní
rekonstrukci. V roce 2010 ovšem z peněz Ministerstva kultury započala rekonstrukce
střechy jednoho z objektů. V roce 2009 se do Camphillu přistěhovala rodina Lenhartových
a v polovině roku 2010 rodina Brzákových.
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Informace o Camphillu České Kopisty
•Camphill nabízí následující služby:
Chráněné bydlení zahrnující 7 lůžek poskytovaných denně.
Centrum denních služeb pro 10 uživatelů, Po-Pá 7,30 – 17,00h

•K dispozici jsou terapeutické dílny – textilní, keramická a dřevodílna – produkty z těchto
dílen (masážní mýdla, koberečky, tašky, šperky, dekorace) prodáváme především na
pravidelných jarmarcích.. Dále ve spolupráci s Karlem Tachecím ekologicky
obhospodařujeme několik hektarů půdy. Zeleninu pěstujeme pro vlastní potřebu i na
prodej pro velkoodběratele, zdravé výživy nebo formou biobedýnek.
•Orgány sdružení:
a) rada sdružení: Ing. Petr Nejtek, PhDr. Jitka Bajgarová, Iveta Sadecká, Žaneta
Lenhartová, Martin Škampa, Tomáš Boněk, Ing. Radomil Hradil
b) předseda sdružení: Ing. Petr Nejtek
c) místopředsedové sdružení: Žaneta Lenhartová, Ing. Radomil Hradil
d) revizní komise: Julius Ciganik, Martina Dbalá, Michal Vítovec
•Tým spolupracovníků v roce 2010 tvořili: Petr Nejtek, Turid Nejtek, Lenka Kočí,
Tomáš Hurych, Dana Zejbrdlíková, Jiří Roubínek, Irena Tinková, Jitka Pýchová, Jaroslav
Lenhart, Žaneta Lenhartová, Ivo Brzák, Kateřina Brzáková. Stejně jako každý rok
pomáhali i členové komunity a dobrovolníci.
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Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2010
Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2010

1) Uživatelé: V roce 2010 žilo v Camphillu 5 uživatelů - jedna uživatelka v polovině roku
odešla do jiného zařízení. V jednom případě bydleli po 2 na pokoji, což jim vyhovovalo
(sociální kontakty). Do stacionáře dojížděli z okolí 4 další uživatelé. Získávání zájemců o
služby Camphillu ČK bylo dlouho nedostačující, koncem roku se zlepšilo. Je nutné doplnit
počet uživatelů a výhledově rozšířit ubytovací kapacitu – to ale vyžaduje investice.
Zkušebními pobyty prošlo 7 potenciálních uživatelů. Žádný z nich nakonec nezůstal, buď
nepatřili do náší cílové skupiny, nebo se pro nás nedokázali rozhodnout.

2) Spolupracovníci:
V červnu přišel Petr Hrňa na pozici pomocník v zemědělství.
V červenci začal v Camphillu bydlet Ivo Brzák se svou rodinou. Druhou polovinu roku
2010 pracoval pro Camphill jako dobrovolník v oblasti fundraisingu, P.R., strategického
plánování ad.
Koncem roku ukončili 3 pracovníci svůj úvazek: Irena Tinková, Jitka Pýchová a Jiří
Roubínek. Všem děkujeme za velký kus odvedené práce.
Na začátku roku 2011nastoupily nové spolupracovnice, které zde již dříve v menší míře
působily – Kristýna Brabcová (keramická dílna, arteterapie), Hanka Blažková (kuchyň,
volnočasové aktivity, textil), Jitka Vítovcová (muzikoterapie).
3) Byt v Praze: Byt z dědictví po zesnulé paní Mamulové byl po odvolacím soudním
řízení 29. 06. 2009 definitivně přiznán Camphillu ČK, posléze rozhodnutí nabylo právní
moci. V roce 2010 byl byt prodán a výtěžek z bytu spolu s uspořenými financemi byl
určen na zaplacení dluhů a na stavební investice. Celá částka (přes dva miliony korun)
byla po splacení soukromé půjčky a daně proinvestována do konce roku 2010.
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Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2010
4) Investiční projekty: Stavební činnost obsáhla:
• Přestavbu půdy nad dílnou a dokončení přilehlé přístavby (započaté 2009) na
obytný prostor. Mají zde vzniknout tři pokoje pro uživatele, jeden pro
praktikanta a byt pro rodiče domu. K tomu patří koupelny a toalety, společná
kuchyň a obyvací pokoj s přístupem na terasu. Prostředky nám vystačily na
rekonstrukci a zateplení střechy. Na dokončení zbývají podlahy, příčky, sanitární
zařízení, elektřina, okna (kromě střešních), dveře a celé vnitřní vybavení.
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Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2010
• Zateplení jižní fasády obytného domu včetně omítek, nátěru a klempířských
prací. Tato fasáda ¨strašila¨ svým vzhledem již dlouhá léta a byla upřednostněna
pro svoji daleko větší vystavenost pohledům všech obyvatel i návštěv před
severní fasádou, kde by byl větší efekt samotného zateplení. Zbývá dořešit
vstupní partii s balkonem v patře.
• Menší práce v obytném domě: komín pro krbová kamna v obytné místnosti,
okna v koupelnách a v nově vzniklých dvou kancelářích.
• Rekonstrukce nejvíce poškozené střechy na sousedním statku č.5. Statek jsme
získali v r. 2007, je z větší části chráněný Památkovým úřadem. Dostali jsme
dotaci od P.Ú. asi na čtvrtinu požadované částky, ale práce je kromě krytiny
dokončena, je zde zatím provizorní folie.
5) Kontakty s camphillským hnutím: V důsledku časově náročné přípravy na kontrolu
standardů služeb jsme se jarního Camphill-Fora nezúčastnili. Na podzim se Forum konalo
v Holandsku v Camphillu Martenhuis, od nás tam byl Petr Nejtek. Bylo zde rozhodnuto,
že se podzimní Forum 2011 uskuteční v Českých Kopistech. Při té příležitosti budeme
symbolicky přijati jako plnoprávný člen Camphillského hnutí. Prakticky se ale už takto
můžeme považovat už nyní.
6) Standardy kvality sociálních služeb: Na jaře 2010 jsme obstáli při kontrole standardů
u služby Chráněné bydlení. Do konce roku 2010 vypracovávali standardy hlavně Tomáš
Hurych a Irena Tinková, kteří při tom spolupracovali s Diakonií Litoměřice.
7) Vzdělávání spolupracovníků: Standardy vyžadují zvýšenou kvalifikaci zaměstnanců.
Stále ne všichni naši zaměstnanci momentálně splňují požadavky. V roce 2010 absolvoval
nový spolupracovník Ivo Brzák kurz Pracovník v sociálních službách. Krom toho jedna
spolupracovnice a jeden spolupracovník navštěvují waldorfský seminář a další
spolupracovnice navštěvuje Akademii sociálního umění TABOR.
8) Finanční situace: není zcela uspokojivá; dotace MPSV, příjmy od uživatelů, příjmy za
prodej výrobků a dary sice pokryjí náklady na provoz, ale chybí strukturované a
zodpovědné finanční plánování a dostatečná finanční rezerva pro pokrytí nákladů v
dobách nouze. Toto jsou výzvy do roku 2011.
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Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2010
9) Poděkování dárcům: Camphill České Kopisty děkuje všem, kdo v roce 2010 pomohli
finančně, věcnými dary, bezplatným poskytnutím služby či jiným způsobem.
Zejména bychom chtěli poděkovat těmto dárcům:
Věcné dary: fa Bejo Bohemia Podúlšany (osivo), fa Lafarge cement Čížkovice (cement)
Peněžní dary: Jitka a Jinřich Bajgarovi, Vojtěch Bartoš, Petr Bureš, Helena Cichá, Tomáš
Dufek, Tomáš Dvořák, Karel Fousek, Ludmila Geryšerová, Agnar Haukaas, Radomil
Hradil, Martina Kašparová, Knajflovi, Miloslav Knížek, Michaela Konířová, Otto Krog,
Perla Kuchtová, Josef Ludvík, Jan Malík, Jan Matěcha, Hana Navrátilová, Petr a Turid
Nejtkovi, Papík, Dagmar a Jíří Pejšovi, Dorka Pacnerová, Greta Sandvik, Milan Švejdar,
Kerran Tagart, Margit a Gunnar Toröd, V. a B. Vaňkovi, Vendulka a Václav Vimmrovi,
Michal Vítovec
fa DIPRO s.r.o., Město Terezín
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010

I v tomto roce jsme uspořádali už tradiční oslavy svátků a tradic během roku, při kterých
se použilo našeho sálu, který stále znovu slouží a dosluhuje přes svoji omšelou neeleganci.
V létě se na sále slavila svatba našeho spolupracovníka Tomáše Hurycha.
V září proběhlo na poli, na dvoře a na sále díkuvzdání za bohatou úrodu. Reportáž z něho
natočila a vysílala česká televize.
Na sv. Martina se místní i přespolní děti a rodiče sešli k stínovému divadélku a
následnému lampionovému průvodu k Labi s malým obdarováním.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Masopust 2010

V únoru jsme se společně s místními veselili při tradičním masopustním průvodu masek,
který začal před místní školou a za bujarého veselí se ubíral vesnicí. Po několika
zastávkách dorazil průvod až do sálu Camphillu České Kopisty. Zde čekala místní
kopistská kapela a hrála k reji masek. I děti si přišly na své, byly pro ně nachystány hry a
také byla vyhlášena a odměněna nejatraktivnější maska. Pro příchozí bylo přichystáno
bohaté občerstvení.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Velikonoční jarmark 2010

V březnu na květnou neděli jsme uspořádali tradiční velikonoční jarmark pro nejširší
veřejnost. Pro návštěvníky jsme přichystali bohatý program: pletení pomlázek, zdobení
kraslic a perníčků. Děti z místní základní a mateřské školy společně s Camphillem ČK
uvedly celou akci jarními tanci a písničkami na dvoře Camphillu ČK. V sále se konal
koncert manželů Škampových a divadelní hra v provedení Ivety Sadecké a žáků WŠ
Semily Delfín Dilo.
Camphill zorganizoval prodej výrobků ze svých dílen a dílen Diakonie ČCE Litoměřice.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Workcampy

V létě 2010 jsme v Camphillu uspořádali první dva mezinárodní workcampy. Sjely se
týmy z celého světa a bylo zajímavé sledovat jejich shody a rozdíly.
Pomáhaly nám v ekozemědělství, ale také ve stavební činnosti, pořádali jsme pro ně
přednášky a workshopy, výlety i lelkování. Za to se nám odměnili spokojeností a
přesvědčením, že zde strávili smysluplný čas.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Biojarmarky

Koncem léta jsme absolvovali premiéru dvou biojarmarků v rámci Ústeckého kraje – v
Teplicích a v Ústí nad Labem. Cenná pro nás nebyla pouze možnost prodeje, ale také
zkušenost, že poptávka po biopotravinách, a především biozelenině, stále stoupá. Což je
impuls, který bychom chtěli zúročit v roce 2011, kdy chystáme vlastní biojarmark v
Litoměřicích.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
BIOVýlet

12. září jsme se vydali na Biodožínky do sídla firmy Countrylife v Nenačovicích u
Berouna. Přestože jsme vystavovali zboží z dílen, stihli jsme si užít i připravený program.
Úžasným zážitkem pro některé z nás bylo vystoupení skupiny Úžas v rytmu.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Tvořivé dílny

Naši uživatelé umí v textilní dílně vyčarovat například krásné náramky, ozdoby, tkané
koberce a tašky.
Keramická dílna nabízí rozličný sortiment ručně vyráběných misek, džbánů, konvic,
hrnečků a hrnků. Součástí je i terapeutické modelování.
Další dílnu představuje malování – tématicky zaměřené k ročnímu období, svátkům,
slavnostním příležitostem v Camphillu.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Ekozemědělství

Na našem poli pěstujeme s láskou snad všechnu zeleninu, na kterou si vzpomenete. Pole
obhospodařujeme ekologicky s pomocí uživatelů i dobrovolníků. Výpěstky zásobují naši
kuchyni, přebytky prodáváme. Kateřina hýčká maličké dýně hokkaido – těch zralých jsme
v roce 2010 sklidili 3,5 tuny.
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2010
Vánoční jarmark 2010

Dne 18.12. jsme uspořádali tradiční vánoční jarmark. Děti z místní školy zpívaly koledy a
recitovaly, naši obyvatelé přidali několik vánočních písní a zatančili. Vrcholem programu
bylo vystoupení hudebního tria v čele s Oldřichem Janotou.
Děti si mezitím zdobily perníčky, vyráběly ozdoby z papíru nebo mědi, daly si něco
dobrého na zub, anebo šly s rodiči nakoupit k některému ze stánků – waldorfské panenky,
knihy nakladatelství Fabula, kosmetiku fy Weleda či výrobky z našich dílen. Všichni se
dobře bavili.
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Poděkování
Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem přátelům, kteří nám pomohli a pomáhají
uskutečňovat náš záměr.
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Zpráva o hospodaření
Zpráva o hospodaření

Zpráva o hospodaření za rok 2010

Náklady
Mzdové náklady
Sociální, zdravotní a úrazové pojištění
zam.
Cestovné, stravné a ubytování dobr.
El.energie,vodné,stočné,plyn
Telefony, poštovné
Organizační a odborné kurzy
Ostatní služby
Silniční daň, daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Pohonné hmoty
Vybavení DHIM
Osivo a sadba

3 024 831,65 Kč Výnosy
915 806,00 Kč Dotace Kr.úřad
313 665,00 Kč Dotace na mzdy o úřadů práce
3 301,00 Kč Dotace Státní zeměd.intervenční fond
206 281,47 Kč Dotace Ministerst.kultury
43 191,12 Kč Přijaté finanční dary
5 800,00 Kč
382 445,34 Kč
15 996,00 Kč Tržby za vlastní výrobky
107 750,00 Kč Tržby z prodeje majetku
45 947,91 Kč Tržby z prodeje služeb
23 712,00 Kč Tržby za zboží
71 516,31 Kč členské příspěvky

Opravy a údržba majetku
Stav. mat., mat. do stacionáře a domu
Náklady na reprezentaci
Odpisy, opravné položky

99 244,00 Kč
194 383,73 Kč

Bankovní poplatky
Pojištění majetku
Členské příspěvky jiným organiz.
Kancelářské potřeby,propagační mat.
Pracovní pomůcky
Ostatní spotřeba materiálu
Prodané zboží
Manka a škody,odpis nedobytné
pohledávky,penále
Jiné ostatní náklady

7 791,00 Kč
28 456,69 Kč
3 900,00 Kč
1 881,50 Kč
10 330,57 Kč
12 547,65 Kč
27 141,70 Kč

úroky

4 358 129,29 Kč
784 000,00 Kč
60 000,00 Kč
9 973,28 Kč
170 000,00 Kč
189 140,24 Kč

439 756,46 Kč
1 940 000,00 Kč
521 251,00 Kč
36 737,56 Kč
2 850,00 Kč

469,39 Kč

281 137,38 Kč
ostatní výnosy

203 951,36 Kč

1 200,00 Kč
221 405,28 Kč

rozdíl

1 333 297,64 Kč

Ke konci roku byly všechny investiční peníze utraceny na výstavbu nových ubytovacích
kapacit, to znamená, že účet máme vyčerpaný. Vzhledem k tomu, že zainvestované
projekty zatím nejsou dokončeny, nemůžeme je vykázat v nákladech, a proto finanční
zpráva vykazuje pozitivní, ovšem z určitého hlediska neúplný výsledek.
KONTAKT: CAMPHILL ČESKÉ KOPISTY
České Kopisty 6. 412 01 Litoměřice
tel.: 416 738 673
mobil: 776 063 783
e-mail: camphill@camphill.cz
internet: www.camphill.cz
číslo účtu: 277244243/0300, ČSOB Litoměřice
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Nabídka pomoci Camphillu České Kopisty
Nabídka pomoci Camphillu České Kopisty

Naše stavební a další projekty, které naplňují vizi organizace, se neobejdou bez Vaší
pomoci. Naše aktivity můžete podpořit na účtu č.: 277244243/0300

DĚKUJEME VÁM!
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