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CAMPHILL ČESKÉ KOPISTY, O.S

Společenství na soutoku - to je nové a hluboké pojmenování našeho snažení v bývalém
Camphillu České Kopisty. Tu, kde se společně snažíme, neseme si vše dobré i zlé, postižené i
nepostižené, vědomé i nevědomé, každý to svoje, co se ale postupně stává naše. Hledání
vzájemnosti, společné cesty, to je motem roku 2014. Rok života, krok do prázdna, někam, kde
už není vše jasné a definované standardy a plány, ale kde je neustálé uvědomování vlastní
neschopnosti ve vztahu člověka k člověku a snaha tento vztah znovu uchopit a nově žít.
V předcházejícím roce jsme udělali vše proto, abychom přetransformovali občanské
sdružení na obecně prospěšnou společnost. Neochotná komunikace ze strany registračního
soudu ale přispěla k tomu, že jsme nebyli schopni naplnit všechny požadavky, což nám bylo na
začátku roku oznámeno. A tak jsme se rozhodli zůstat spolkem, který vznikne formálně s
novým jménem “Camphill na soutoku” v roce 2015.
Pokročili jsme ve stavebních pracích a úpravách areálu. Podkroví, jehož návrh i účel se
několikrát v průběhu měnil a jeho stavba zabrala více času, než kdokoli očekával, se konečně
podařilo připravit k obydlení. Udělaly se odpady, elektroinstalace, topení, podlahy, omítky,
vybavení kuchyně i pokojů, a další a další. Zrealizoval se výkop vody. Začala rekonstrukce velké
kuchyně v sále. Okna a dveře sálu i dílen jsme repasovali, namalovali a zaoblili oblouky, stejně
jako schody do sálu.
Ponořili jsme se do příprav pro přesun svíčkařské dílny. Zrekonstruovali jsme keramickou
dílnu a přilehlý přístěnek pro zázemí čištění vosku a přípravy výroby, které budou zatím sloužit
jako provizorní prostory i pro finální ruční výrobu svící. Sháněli jsme finanční prostředky pro
financování všech úprav. Jezdili jsme do Ignisu osvojit si základní zručnost i pomoct při
vánočním shonu.
Jana Šilarová jezdila i k nám a rozvíjela zde ruční práci v textilní dílně a Kristýna Brabcová
docházela na arteterapii. Vojta Klusák se pomalu začal vzdalovat a přesouvat se na jih. V půlce
roku s námi začal bydlet i student z waldorfské školy Matyáš, který přišel na rok a působí
hlavně v zemědělství. Přibyla i posila v oblasti administrativy Katarína Hurychová. Složení
obyvatel domu zůstalo stejné jako v roce předcházejícím.
Dílny procházely přeměnou celkového konceptu s přípravou na pracovní terapii. Kromě
práce v dílnách, na poli, v domě a kolem domu, učili se naši spolubydlící společenskému tanci
a chování v Litoměřicích, někteří jeli na tábor, někdo k moři, navštívili různé výstavy a setkání.
Konalo se setkání rodičů, které bylo předzvěstí jejich většího zapojení. Následně se uskutečnilo
několik společných výletů.
Jako každý rok jsme společně pořádali několik slavností přímo v Camphillu. Masopust,
vynášení Moreny, Květná neděle, Díkůvzdání, Martinská slavnost, Adventní jarmark a další
události otevřeny pro blízké i široké okolí. Náš sál byl prodchnut duchem obřadu svatebního a
posvěcení člověka.
Uspořádali jsme výstavu Camphillské společenství na soutoku času, která se ohlížela za
dosavadní činností a byla výrazem vděčnosti vůči těm, kteří pomohli toto místo vytvořit.
Celý rok byl ve znamení dokončování a ohlížení se zpět, ale také zároveň přípravy
na to nové co nás čeká.

Dárci
arche noVa Dresden
Bureš Petr
Camphill Lehenhof
Člověk v tísni
Dolphin s.r.o.
Freunde der Erziehungskunst
Geryšerová Ludmila
Hermes Austria
Hrdina Otakar
Chvojková Renata
Johanisová Naděžda
Karel Jirka
Knížek Miloslav
Lenhart Jaroslav
Logan Fund USA
Loch Arthur Camphill
Community
Ludvíková Jitka
Alena a Radek Novákovi
Pejša Jiří
Redr Jan
Šedivý Rudolf a Pavla
Šimčíková Alžběta
Škeřík Josef
Tkáč Kamil
Waldorfská aktivita
Waldorfská škola z Německa
Lafarge

Děkujeme všem lidem, kteří na nás v dobrém myslí a podpořili
naše snažení.

Výsledovka a Rozvaha Camphill České Kopisty za r. 2014
VÝSLEDOVKA (v tis.Kč)
PŘÍJMY

4 487

Dotace na sociální činnost

1 089

Dotace na zemědělskou činnost

(31)

Příjmy ze sociální činnosti

902

Příjmy za zemědělské činnosti

225

Tržby za výrobky
Dary

64
2 039

Ostatní

199

VÝDAJE

4 527

Personální náklady

647

Materiál

854

Energie

255

Služby

2 115

Odpisy

199

Ostatní

457

VÝSLEDEK

-40

ROZVAHA (v tis.Kč)
AKTIVA

10 641

Majetek

8 564

Hotovost

1 687

Ostatní

390

PASIVA

10 681

Vlastní jmění

9 514

Fondy

1 113

Ostatní

54

VÝSLEDEK

-40

