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Úvodní slovo

Sám uprostřed povodně času, který se valí přes můj domov, mé jistoty a pohlcuje vše,
co dosud bylo, co jsem vytvořil a čemu věnoval své síly. V té chvíli se potřebuji o něco
opřít, získat znovu rovnováhu, abych neutonul v rozbouřených vodách. Hledám
přítele, pomoc, nebo alespoň okamžik nadechnutí, v němž promyslím a procítím další
krok.
A přece se také musím umět ohlížet zpět, učit se ze svých chyb a rozpoznat
v uplynulém zárodky přicházejícího. Bez lítosti k tomu, co opouštím, beze strachu
z toho, co mě čeká. Svět je plný výzev, ale ta největší čeká na každého v jeho srdci.
Tam se musí obrátit, když chce vydat počet ze svých dnů.
A tak Vám přeji, abyste se i osamělí v povodni každodennosti do příbytku svého srdce
obraceli s láskou a nacházeli v něm moudrost, soucítění a něhu pro sebe i ostatní.
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Rozhovor s nováčkem v Camphillu Vojtou Klusákem
Můžeš se krátce představit?
Jsem Pražák s kořeny na Moravě. Odmala mám
zájem o přírodu a o zemědělství. Vystudoval jsem
přírodovědu na pražské Karlově Univerzitě.
Pracoval jsem v Akademii věd a rok v Německu,
také ve výzkumu (dorozumívání motýlů pomocí
vůní). Pak jsem se začal zabývat otázkami
přidávání dřevěného uhlí (biouhlu) do půdy a
vlivem této činnosti na růst rostlin a úrodnost. To
mě dovedlo až k zemědělské praxi.
Co tě přivedlo do Camphillu ČK? Co zde chceš rozvíjet?
Bezprostředním impulzem bylo setkání a rozhovor s Jaroslavem Lenhartem na
podzimním biojarmarku na Toulcově dvoře. Zaujaly mě plány a záměry, které si
Camphill ČK klade před sebe. Potom také na mě zapůsobilo setkání s místem a lidmi
při slavnosti díkuvzdání.
Rád bych pomohl především v zemědělství, v biozelinářství. Při rozšiřování a
vylepšování bedýnkového systému, při budování pekárny a při zkoušení nových
postupů v zemědělství.
Co jsi zde v minulém roce zažil zajímavého?
V souvislosti s Camphillem to v minulém roce byla stavba venkovní pece na chleba a
přístřešku pro pec a účast na tzv „camphill-fóru“.
Jak vnímáš bydlení a práci s uživateli?
To je pro mě další zajímavá zkušenost, která mě dává poznat i sebe sama. Mnohé jsem
se díky nim naučil.
Je v něčem podle tebe komunitní život v camphillu přínosný?
Je to takový život v širší rodině, což dává možnost si vzájemně pomáhat a navzájem se
obohacovat.
Má podle tebe Camphill České Kopisty v roce 2012 nějaké konkrétní cíle?
V zemědělství je to rozšíření obdělávané výměry přibližně o hektar, rozšíření
bedýnkového systému a práce na projektu pekárny. V létě by měl do zdejšího
camphillu přibýt kůň. Také se bude dále pracovat na opravách vedlejšího statku. V
sociální oblasti je to dokončení druhého komunitního domu.

Děkuji za rozhovor
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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 (Förderverein der Camphill- Bewegung
Mitteleuropa e.V.) a sdružuje zájemce o propojení biologicko-dynamického
zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera a
zakladatele camphillského hnutí Karla Königa.
Poslání: V úrodné krajině na soutoku dvou řek postižené svou minulostí fyzicky i
nadsmyslově vytváříme domov pro lidi se speciálními potřebami. Zde je prostor pro
tvůrčí uměleckou práci a setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Svým působením
založeném na antroposofií orientovaném křesťanství toto společenství léčí člověka i
zemi.
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 lidí „s postižením“, 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 (okres Litoměřice).
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Zřizovatel:
Občanské sdružení Camphill České Kopisty
Zakladatel: Ing. Petr Nejtek
Patroni (ti, kteří nad námi bdí):
paní Věra Mamulová
paní Hildegard Sturm z Liebenfelsu
pan Miloš Holeček
pan Michal Švarc
Věra Mamulová

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.
Od roku 2007 nabízí Camphill ČK dvě registrované sociální služby (podle zákona o
sociálních službách). Funkce vedoucího obou sociálních služeb se ujal Mgr. Tomáš
Hurych s působností v Camphillu ČK od 2006.
V roce 2007 byl camphill rozšířen o sousedící druhý statek, který stále ještě čeká na
kompletní rekonstrukci. V roce 2010 ovšem z peněz Ministerstva kultury započala
rekonstrukce střechy jednoho z objektů – ta byla na konci roku 2011 dokončena.
V roce 2009 se do Camphillu přistěhovala rodina Lenhartových a v polovině roku
2010 rodina Brzákových. Během let 2010-2011 většina původních pracovníků odešla a
přišli noví – Hanka, Petr H., Michal, Jana.
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Camphill nabízí následující sociální služby
Chráněné bydlení zahrnující 7 lůžek poskytovaných denně (momentálně má plnou
kapacitu).
Centrum denních služeb pro 10 uživatelů, Po-Pá 7,30 – 17,00h
Další činnopsti Camphillu: Tvořivé dílny – textilní a keramická – produkty z těchto
dílen (masážní mýdla, koberečky, tašky, šperky, dekorace) prodáváme především na
pravidelných jarmarcích, v Botanicusu v Litoměřicích a v Eliášově obchodě
(Jugoslávský partyzánů 4, Praha 6).
Ve spolupráci s Karlem Tachecím ekologicky obhospodařujeme několik hektarů půdy.
Biozeleninu pěstujeme pro vlastní potřebu i na prodej pro velkoodběratele, prodejny
zdravé výživy. Distribuujeme ji také formou biobedýnek.
Orgány sdružení:
a) rada sdružení: Petr Nejtek, Žaneta Lenhartová, Tomáš Boněk, Radomil Hradil
b) předseda sdružení: Petr Nejtek
c) místopředsedové sdružení: Žaneta Lenhartová, Radomil Hradil
d) revizní komise: Julius Ciganik, Martina Dbalá, Michal Vítovec
Tým spolupracovníků v roce 2011 tvořili: Petr Nejtek, Turid Nejtek, Lenka Kočí,
Kristýna Brabcová, Tomáš Hurych, Dana Zejbrdlíková, Jaroslav Lenhart, Žaneta
Lenhartová, Ivo Brzák, Kateřina Brzáková, Petr Hrňa, Hanka Blažková, Michal
Svoboda, Jana Čapková, Petr Babouček, Martina Lafatová, Jitka Vítovcová, Václav
Škaloud, Petr Vacek. Stejně jako každý rok pomáhali dobrovolníci.
Noví lidé: V roce 2011 se v Camphillu narodily dvě děti. Na jaře přišel k Žanetě,
Jaroslavovi a Kristiánovi Lenhartovým malý Jiří. A v září se v rodině Brzákových,
Kateřině, Ivovi a Anežce narodil František.
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Camphill České Kopisty ze všech stran za rok 2011

Uživatelé služeb neboli „užíváčci“: V roce 2011 žilo v Camphillu celkem 7
uživatelů a uživatelek – 5. uživatelka přišla v březnu, v létě přibyl 6. uživatel a 7.
uživatelka se nastěhovala v září. Tím se naplnila kapacita chráněného bydlení.
Do Centra denních služeb dojížděli z okolí 3-4 další uživatelé. Je nutné navýšit
počet uživatelů Centra denních služeb. Výhledově uvažujeme rozšířit ubytovací
kapacitu – to ale vyžaduje investice (viz Investiční projekty).
Zkušebními pobyty prošlo 7 potenciálních uživatelů. Někteří nezůstali ze
zdravotních důvodů, jiní nebyli schopni fungovat ve společenství
camphillského typu.
Spolupracovníci:
V lednu začal Ivo Brzák pracovat na plný úvazek jako pracovník v sociálních
službách, kromě toho měl na starost fundraising.
V únoru začala Kristýna Brabcová pracovat na částečný úvazek jako Vedoucí
keramické dílny.

V polovině roku ukončili 4 pracovníci svůj úvazek: Petr Hrňa, Hanka Blažková,
Dana Zejbrdlíková a Jitka Vítovcová.
Všem děkujeme za velký kus odvedené práce.
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Zemědělství:
Sezónu 2011 můžeme bezesporu považovat za úspěšnou. Poprvé se nám
podařilo vyplet celé pole, což umožnilo výrazně zvýšit produkci. Stálo to ovšem
spoustu sil, a to nejen hlavního zahradníka Jaroslava Lenharta. Dokonale jsme
využili výměru 2 ha. Odbyt byl směřován zejména do Prahy a Ústeckého kraje
(Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem). Nově jsme začali obchodovat
v Drážďanech v rámci jejich bedýnkového systému. Pro toto centrum Saska
jsme stále ještě regionální zemědělci.
V rámci dlouhodobé koncepce proměňujeme část pole v sad – což se nám
pěkně dařilo díky podzimní výsadbě. V personálním zajištění provozu jsme také
posílili – přibyli dva noví zaměstnanci Michal Svoboda a Jana Čapková a
dobrovolník Vojta Klusák.
V roce 2012 plánujeme navýšit obdělávanou plochu a zaměříme se na přímý
prodej koncovým zákazníkům.
Náš druhý statek se právně osamostatní (vznikne o.p.s. Svobodný statek na
soutoku) a stane se centrem bio-, resp. biodynamické zemědělské produkce
v Camphillu České Kopisty.

Prostor k zemi otevřený
Lidmi v dobrém přetvořený
A Země s námi a my s ní
Naplníme naše sny
O Zemi a lidech

9

Tvořivé dílny
Naši uživatelé umí v textilní dílně vyčarovat například krásné náramky, ozdoby,
tkané koberce a tašky, dečky, mýdla a mandaly. V roce 2011 vedla dílnu Lenka
Kočí.
Keramická dílna nabízí rozličný
sortiment ručně vyráběných misek,
džbánů, konvic, hrnečků a hrnků.
Součástí
je
i
terapeutické
modelování.
Další
dílnu
představuje
terapeutické malování – tématicky
zaměřené k ročnímu období,
svátkům, slavnostním příležitostem
v Camphillu. Keramickou dílnu i
arteterapii v roce 2011 vedla
Kristýna Brabcová.
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Investiční projekty: Stavební činnost obsáhla:
 Podkroví: Z norské nadace Sollglott jsme získali přes 100 000 Kč na
okna a dveře.
Na dokončení čekají podlahy, příčky, sanitární zařízení, elektřina, voda,
odpady, topení, okna (kromě střešních), vnitřní dveře a celé vnitřní
vybavení.
 Bezbariérový přístup: z příspěvku Nadace Charty 77 a vlastními silami
jsme vybudovali bezbariérový přístup do hlavního domu.
 Přístřešek na kola: v areálu vznikla provizorní stavba s plechovou
střechou pro cca 15 kol
 Pec na chleba: s pecařem z Pardubic jsme vytvořili venkovní pec na cca
25 chlebů (či rohlíky, pizzu, vánočku atd.), které chceme nabízet našim
stálým zákazníkům
 Rekonstrukce nejvíce poškozené střechy na sousedním statku č.5: Statek
jsme získali v r. 2007, je z větší části chráněný Památkovým úřadem.
Každoročně žádáme na opravu dotaci od Ministerstva kultury – i v roce
2011 jsme obdrželi 150 000 Kč na obnovu střechy budovy č. 1, kterou
jsme dokončili mimo jiné i s pomocí dobrovolníků.

 Koupě pozemku: V roce 2011 jsme od Města Terezín koupili pozemek
108/23 sousedící s naším polem – pozemek o výměře cca 2500 m2 stál
zhruba 13000 Kč
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Kontakty s camphillským hnutím: Na přelomu března a dubna jsme se
zúčastnili jarního Camphill-Fora v camphillu Humanus Haus ve Švýcarsku. Na
podzim se Forum konalo u nás v Českých Kopistech. Při té příležitosti jsme
byli symbolicky přijati jako plnoprávný člen Camphillského hnutí. Zároveň jsme
se stali členy oficiální camphillské platformy pro střední Evropu Förderverein
für mitteleuropeischen Camphill e.V.
Standardy kvality sociálních služeb:
Na sklonku roku 2011 Camphillu nabídla spolupráci Kristýna Pekárková z dílny
Gawain (http://www.gawain.cz/), která se zapojila do mezinárodního projektu
GRUNDTVIG - "Evropské partnerství pro učení", téma: "Umění jako
základní lidská potřeba - Jak řešit narůstající sociální problémy současnosti ".
V rámci tohoto projektu se zdokonalíme i v Individuálním plánování
s uživatelem. Další oblastí, které se projekt věnuje, je "úspěšnost" lidí ze
znevýhodněných skupin ve vlastním životě a ve společnosti.
Vzdělávání spolupracovníků: Potřeby Camphillu ČK vyžadují zvýšenou
kvalifikaci zaměstnanců. Snažíme se na tyto potřeby reagovat.
Na jaře 2011 absolvoval nový spolupracovník Ivo Brzák kurz Manažer
neziskové a příspěvkové organizace. Dva kolegové absolvovali kurz Pracovník
v sociálních službách. Jeden navštěvuje waldorfský seminář a další
spolupracovnice navštěvuje Akademii sociálního umění TABOR.
Finanční situace: stále není zcela uspokojivá; dotace MPSV, příjmy od
uživatelů, příjmy za prodej zeleniny, výrobků a dary sice pokryjí náklady na
provoz, ale chybí strukturované a zodpovědné finanční plánování, promyšlený
marketingový přístup ke všem camphillským produktům a dostatečná finanční
rezerva pro pokrytí nákladů v dobách nouze. Toto jsou výzvy do roku 2012.
Automobil: neudržitelná situace s automobilem Ford Transit nás na jaře 2011
vedla k jeho prodeji a k tomu, že jsme poprosili členy a příznivce sdružení o
příspěvek na Škodu Fabia, kterou nám za výhodných podmínek prodal Jaroslav
Lenhart.
Ovšem potíže, které se na podzim u Fabie objevily, a její nedostatečná kapacita
nás donutily, abychom ji prodali a koupili devítimístnou dodávku Peugeot
Boxer. Tento vůz snad vydrží alespoň do doby, než získáme kvalitní automobil
pro sociální služby, který nám byl přislíben Nadací Charty 77.
Propagace: vytvořili jsme novou řadu letáků – obecný v ČJ a AJ, o keramické
dílně, textilní dílně a sociálních službách
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Poděkování dárcům:
Camphill České Kopisty děkuje všem, kdo v roce 2011 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), Bingenheimer Saatgut AG (osivo), Sonett OHG (ekologické mycí
prostředky), Krákorka a.s. (pískovec), Štěrkopískovna GLAREA Nučničky
(písek, štěrk), Husquarna (sleva na křovinořez)
Peněžní dary: Jitka a Jinřich Bajgarovi, Vojtěch Bartoš, Petr Bureš, Helena
Cichá, Tomáš Dufek, Tomáš Dvořák, Táňa Fischerová, Karel Fousek, Ludmila
Geryšerová, Benedicte Hallsseth, Agnar Haukaas, Mariane Haukaas, Karel
Hendrych, Astrid Henning, Radomil Hradil, Finn Johnsen, paní Kalvodová,
Martina Kašparová, Knajflovi, Miloslav Knížek, Michaela Konířová, Otto
Krog, Perla Kuchtová, Josef Ludvík, Libuše Lvová, Jan Malík, Jan Matěcha,
Hana Navrátilová, Petr a Turid Nejtkovi, Papík, Dagmar a Jíří Pejšovi, Dorka
Pacnerová, Jiřina Pavelková, Greta Sandvik, Milan Švejdar, Kerran Tagart,
Margit a Gunnar Toröd, V. a B. Vaňkovi, Vendulka a Václav Vimmrovi, Michal
Vítovec
nadace Software Stiftung AG, fa DIPRO s.r.o., Město Terezín, Rotary Club
Norsko, Jankovská Hana – FABULA, nadace HERMES-Österreich
(Geistgemäßige Geldbarung), nadace Stiftung der Freien Gemeinschaftsbank,
fa Euphar s.r.o., nadace Stiftelsen Sollgløtt
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Aktivity Camphillu České Kopisty v roce 2011
Rok 2011 se nesl ve znamení drobnějších investic a finančně méně náročných
aktivit, našli jsme si ovšem i čas vyrazit s užíváčky do Drážďan, na Říp a
několikrát do Prahy při nejrůznějších příležitostech.
Uspořádali jsme také 1. litoměřický
BIOjarmark, dožínkovou slavnost i
tradiční velikonoční a vánoční jarmark.
Modelovali jsme Camphill budoucnosti,
sázeli stromy na poli, postavili pec na
chleba, bezbariérový přístup do domu a
mnoho dalšího.
Anebo jsme jen tak hrabali trávu.
Masopust 2011
V neděli 6. 3. 2011 se v Českých Kopistech v době od 15:00 do 17:00
uskutečnil tradiční Masopust.
Tématem tohoto ročníku byla „zvířátka“.

Slavnost jsme zahájili u ZŠ České Kopisty a odtud se prošel průvod masek po
vsi. Po příchodu do Camphillu k tanci a poslechu vyhrávala místní kapela –
saxofón, harmonika, kytara.
K pohoštění jsme připravili chutnébioobčerstvení. Každý „maskovánek“ dostal
u vchodu sladkou pozornost. Na závěr jsme vyhlásili Cenu za nejlepší masku.
Na organizaci celé akce se spolupodílela MŠ a ZŠ České Kopisty a Waldorfská
iniciativa Litoměřice. Akci laskavě podpořilo město Terezín.
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Modelování v Camphillu

O víkendu 7. - 8. 5. 2011 proběhl v Camphillu České Kopisty pracovní seminář
Modelování areálu Camphillu České Kopisty. Seminář vedl zkušený architekt Oldřich
Hozman (www.arc.cz), který se zabývá organickou architekturou.
Semináři předcházelo několik sezení v průběhu posledního půl roku, kdy jsme na
základě potřeb organizace přemýšleli o možnostech daného místa a zakreslovali
půdorysy jednotlivých domů.
Na samotném semináři jsme na připravený model (1:100) z kartónu plácali speciální
plastelínu (vymyslel ji Rudolf Steiner pro své sochařské modely), abychom dotvořili
jeho tvary do stavu, který by měl živě vyjadřovat naši představu budoucího camphillu
a zároveň by měl reprezentovat určitou jednotu v tom, co od toho místa očekáváme.
Je třeba poděkovat zvláště Oldřichu Hozmanovi, který celou práci odborně zaštítil a
dovedně korigoval naše nápady přenesené do hmoty.
Akce se zúčastnili především obyvatelé a pracovníci Camphillu, nechyběli ani
uživatelé, ale přišli také hosté (např. náš "dvorní" tesař pan Tomáš Husák,
www.tomashusak.cz).
Celou akci finančně zaštítila paní Astrid Henning, waldorfská pedagožka a terapeutka
barev z Vídně, která se zabývá mj. semináři malování z barev z okvětních plátků růže
(Alchymie der Rose).
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Květná neděle 2011
V neděli dne 17.4. odpoledne
pořádalo občanské sdružení
Camphill České Kopisty ve svém
areálu již tradiční setkání s
názvem Květná neděle.
Akce nabídla zajímavý program
pro děti i dospělé. Nejdříve
vystoupily děti z MŠ a ZŠ České
Kopisty, poté členové Waldorfské
iniciativy Litoměřice spolu s
obyvateli Camphillu zazpívali
velikonoční a jarní písně a nakonec jsme zahráli Malé divadlo pro děti.
Pro tvořivé lidičky byly připraveny dílničky (pletení pomlázek, zdobení kraslic a
perníčků, věnečky a ovečky z rouna, kreslení, vystřihování, květinky...).
Součástí Květné neděle je každoroční Velikonoční jarmark – nabídli jsme
výrobky z našich dílen, z chráněných dílen partnerských organizací (Ateliér Tilia
– dřevěné výrovky, Textilní dílna Gawain) a od dalších spřátelených řemeslníků.
Občerstvení na setkání zajistil Camphill České Kopisty – talíře byly vyjedené.
Stavění májky
Bylo pozdní odpoledne,
první máj,
kvetoucí máj,
byl lásky čas…

A v tento čas jsme se v Řetouni
(spřátelená komunita) přidali
k mužům a ženám, chlapcům a
dívkám, kteří si chtěli vzájemně
potvrdit pouto, které je k sobě
váže, znovu si vyznat city a obnovit prastarý význam jarní májové slavnosti,
která probouzí veškeré životní a plodivé síly přírody i člověka.
Za zvuku písní a básní a milých pohledů jsme zasadili májku (užíváček Vojta na
obr. s lopatou) a barevnými stuhami ji pevně omotali, aby zářila do okolí a
přinesla mu úrodu.
Pavle! Tomáši!! Žaneto!!!
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Workcampy
Celkem tři workcampy jsme uskutečnili ve spolupráci s neziskovou organizací
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz). Navázali jsme tak na
úspěšnou sérii z minulého roku, kdy během jara a léta přijelo do Camphillu
pomoci téměř 40 dobrovolníků z různých koutů světa.
5. - 7. 7. 2011 pobývalo v Českých
Kopistech
opět
téměř
60
dobrovolníků ze všech světadílů v
rámci letní školy Global Leadership
Program, aby zde podpořili občanské
sdružení Camphill České Kopisty. 12.
ročník Global Leadership Program
(www.globalleaders.info) se konal
v Praze v letních měsících. V jeho rámci probíhají nejen přednášky, týmové hry
a poznávání kulturních krás ČR, ale cílem této školy je také nezištně pomoci
vybrané neziskové organizaci.
Během dobrovolnické sezóny 2011 k nám tedy přijelo více než 100 mladých lidí
z celého světa. Podíleli se na úspěchu ekologického zemědělství, kde odvedli
velký kus práce. Pomohli zbourat téměř polovinu staré stodoly, vyčistit místo
po zbořeném přístřešku a očistit stovky cihel na statku, který rekonstruujeme.
Zároveň poznali českou kulturu, místní prostředí, užili si radovánek léta a
odvezli si pocit z dobře vykonané práce.
Dlouhodobé dobrovolnictví
Jaro 2011 u nás strávila Lilian
Senfft von Pilsach z Hamburku
(vlevo na obr.), studentka Rudolf
Steiner Institut v Kasselu.
Obnovili jsme tím spolupráci
s touto školou, která k nám již
dříve zavítala s chutí pomáhat
dobrému dílu.
Lili si velmi rychle zvykla, její energická a živá povaha si získala všechny
v Camphillu. S užíváčky si rozuměla intuitivně, bez větší potřeby překladu.
Jinak vydatně pomáhala Jaroslavovi v zemědělství, objevila se i v dílně,
v kuchyni, zkrátka kde bylo potřeba. Když odjížděla, slzy a objímání nebraly
konce.
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Biojarmarky
V létě jsme se jako každý rok zúčastnili Biojarmarku na Toulcově dvoře v Praze.
Ve středu 7. 9. 2011 se na Mírovém náměstí v Litoměřicích konal 1. litoměřický
BIOjarmark.
Akci zorganizoval Camphill České kopisty (www.camphill.cz) spolu se zdravou
výživou Vitálka (Litoměřice) pod záštitou Zdravého města Litoměřice
(http://zdravemesto.litomerice.cz).

Akce přinesla velký úspěch:
- krásné počasí
- mnoho návštěvníků (cca 150! za pouhé 4h)
- široká nabídka sortimentu (mléčné výrobky - Polabské mlékárny, Farma Držovice,
Kozí farma Pod Strážným Vrchem; marmelády, slivovice - Zámecké sady Chrámce;
biovoňavky - Nobilis Tilia; keramika a textil z chráněných dílen Camphillu České
Kopisty; biokosmetika, čaje Sonnentor - obchod Zdravý kořínek; fair trade - zdravá
výživa Vitálka; zelenina - Camphill České Kopisty);
- bohatá ochutnávka (biochléb, biozelenina z Camphillu, biomáslo z Polabských
mlékáren, sýry z Držovic, biokrekry, biosušenky z fy BIO NEBIO; biomošty,
bionugátová pomazánka z Vitálky ad.);
- ojedinělá nabídka BIOpiva z Rakouska (kvasnicové pivo z rodinného pivovaru);
- atraktivní poloha přímo v srdci Litoměřic na Mírovém náměstí.
Dva dny poté jsme zorganizovali tzv. BIOden na legendární Zahradě Čech.
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Díkůvzdání 2011
Loňská Slavnost Díkůvzdání
proběhla ve středu 28. září v
odpoledních hodinách v Camphillu
České Kopisty.
Slavnost jsme zahájili přibližně ve
14:30 průvodem na naše pole, kde
jsme mu poděkovali za úrodu,
kterou nám darovalo.
Poté jsme se vrátili do Camphillu,
kde
bylo
připraveno
BIOobčerstvení, opékalo se prasátko, pro malé i velké jsme moštovali
BIOjablíčka, paní Dudková s sebou přivedla kozičku ze své farmy. Náš čerstvý
uživatel Erik Caplin hrál pro potěšení své i posluchačů na klávesy.
Zkrátka strávili jsme příjemné odpoledne pospolu a babí léto se na nás smálo
Sázení 2011
Ve dnech 28. 10. – 30. 10. 2011
proběhlo v Camphillu České
Kopisty sázení stromů. Cílem
bylo vytvořit certifikovaný
BIOsad na poli, které ekologicky
obhospodařujeme.
V pátek se zúčastnili místní
dobrovolníci
včetně
místostarostky Města Terezín
paní Hany Rožcové. Pomohli
nám vysázet desítky ovocných
stromů, především jabloně,
broskve, hrušně.
V sobotu se sázení zúčastnilo 13 dobrovolníků z organizace Duha v rámci
projektu Tamjdem (www.duha.cz) a vysázeli 200 m dlouhý pás hrušní, ale také
arónii, kdouloň, fíkovník, mišpuli a ořešák. Odpoledne si poslechli přednášku
Radomila Hradila O stromech, vnímání živých bytostí a ekologickém
ovocnářství, která v širším kontextu apelovala na změnu přístupu k živým
bytostem, nejen stromům, aby je člověk mohl poznat, ale také chránit.
Sázení podpořila svým grantem Nadace Partnerství.
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Bezbariérový přístup
V létě roku 2011 jsme obdrželi od
Nadace Charty 77 (www.kontobariery.cz)
pěněžitý dar na vybudování
bezbariérového přístupu do hlavního
domu.
Tento přístup je první fází projektu
Bezbariérový Camphill, který umožní
bezproblémový vstup do přízemí domu i
lidem s kombinovaným či tělesným
postižením. Tato stavební úprava pomůže
našemu sdružení získat nové uživatele
pro sociální službu Centrum denních
služeb.

Náklady na práci jsme snížili využitím pomoci dobrovolníků a díky nezištným
darům okolních firem. V listopadu byla stavba hotová.
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Stavba pece na chleba
Druhý listopadový víkend (12. a 13. 11.) se v Camphillu v Českých Kopistech
konal praktický seminář stavění chlebové pece. Na předem připravených
základech a podezdívce pod vedením zkušeného kamnáře a pecaře pana Petra
Pospíšila jsme společně postavili nejdříve cihlovou klenbu a následně z hliněné
směsi částečně domodelovali pec. Jedná se o venkovní pec na pečení chleba o
přibližné vnitřní velikosti 170 cm x 120 cm, cca na 25 chlebů v chlebových
formách.

Adventní jarmark 2011
Adventní jarmark se uskutečnil 4. 12. 2011 v neděli odpoledne (13:00 – 18:00).
V rámci programu vystoupily děti ze ZŠ a MŠ České Kopisty, obyvatelé a
pracovníci Camphillu zahráli pastýřskou hru a opět nás poctil svou návštěvou
Oldřich Janota.
Připraveny však byly i dílničky pro malé i velké vánoční zdobení perníčků, práce s vlnou, tvorba
papírového betlému. Nechybělo ani BIOobčerstvení
(buchty, mošt).
A protože to byl jarmark, mohli si návštěvníci
zakoupit výrobky z chráněných dílen Camphillu ČK,
Tilia, o.s. Shine Bean ad.
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Drážďany
Do předvánočních Drážďan poprvé zavítala z Camphillu tak velká skupina.
Přijeli jsme obdivovat umění – jeho duchovní krásu. Přilákala nás Raffaelova
Sixtinská Madonna v dráždanské obrazárně Gemäldegalerie Alte Meister ve
Zwingeru, „ideální zobrazení zbožného rozjímání, tiché vznešenosti i vnitřní
křesťanské síly“.

Stihli jsme ovšem ještě okouknout středověký trh a tzv. Striezelmarkt, nejstarší
vánoční trh v Evropě.
Ve tmě jsme vyráželi do Německa, ve tmě jsme se vraceli, ale věřím, že ve všech
zanechala tato cesta světlo.
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem přátelům a lidem dobré vůle, kteří nám
pomohli a pomáhají uskutečňovat náš záměr.
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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 (CZK)
nebo
IBAN: DE47430609670013042010, BIC: GENODEM1GLS
GLS-Bank Bochum (EUR)
NABÍDKA POMOCI CAMPHILLU ČESKÉ KOPISTY
Naše investiční a další projekty, které naplňují poslání organizace, se
neobejdou bez Vaší pomoci. Naše aktivity můžete podpořit na účtu
č.: 277244243/0300

DĚKUJEME VÁM!
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Skrze kvalitu místa poznej sebe sama

Sterne sprachen einst zu Menschen...
Hvězdy mluvily kdysi k lidem,
V osudu světa bylo, že zmlkly;
Vnímat jejich oněmění
Může být bolestné pozemským lidem.
V němém tichu ale zraje
Mluva, jež od lidí proudí ke hvězdám;
Vnímat tuto mluvu
Nechť je posilou duchovému člověku.
(25. l2. l922 RS)

Výroční zprávu připravil Ivo Brzák, finanční zprávu připravil Petr Babouček, graficky upravila Alice Tomášková.
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Příloha - Zpráva o hospodaření
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