Pomoc mentálně postiženým
Camphill České Kopisty
Ve 40. letech vznikla ve Skotsku první antropozofií inspirovaná komunita zdravých
a mentálně postižených. Založil ji dr. Karel König, rakouský Žid, který do Skotska
uprchl před Hitlerem. Usadil se ve městě Camphill, kde založil domov, v němž postižení
žili v rodinách pečovatelů, pracovali s nimi, stolovali, slavili.
Königův impuls, který byl inspirovaný nejen antropozofií Rudolfa Steinera, ale i Jednotou
bratrskou, se ujal a vzniklo takzvané camphillské hnutí. V Británii, ve skandinávských
zemích, v Nizozemí, Německu, Švýcarsku a Rakousku, tam všude dnes fungují camphilly
jako příklad trochu jiné péče o postižené. V čem je tato péče jiná? Je jiná v tom, že se zde
nedělí na »normální« a postižené, ale že zde ti i oni tvoří velké rodiny, ve kterých si všichni
navzájem pomáhají. A jedná se nejenom o pomoc při běžných úkonech, kdy ti méně postižení
pomáhají těm, kteří to mají těžší. Pokud člověk hledá v životě smysl, hledá svůj úkol a sám
sebe, jsou mu právě postižení mnohdy velikými pomocníky. Někdo dokonce říká, že oni jsou
našimi terapeuty.
V camphillech jde ale především o to, aby byl postiženým umožněn smysluplný, užitečný
život. Součástí camphillu jsou proto vždy nejrůznější dílny, stolárna, tkalcovna, hrnčířská
dílna apod., ale také zemědělská farma nebo zahradnictví. Zde se pak hospodaří takzvaným
biologicko-dynamickým způsobem, tedy bez chemie a za používání speciálních preparátů pro
půdu a rostliny, vyvinutých ve 20. letech Rudolfem Steinerem.
Camphilly však nejsou jenom v uvedených zemích. Tyto komunity byste dnes našli například
i v Jižní Africe, Rusku nebo Polsku. První český camphill vzniká ve vesnici s příznačným
názvem České Kopisty (kopist = měsidlo), nedaleko Litoměřic. Kopisty leží na soutoku Staré
Ohře s Labem, jenom asi 1 km od terezínské Malé pevnosti, bývalého koncentračního tábora.
Iniciátorem myšlenky prvního camphillu pro postižené v České republice je Ing. Petr Nejtek,
který v Kopistech vyrůstal. S tímto hnutím se seznámil v Norsku, kam v roce 1969 emigroval
a kde také dokončil své studium, našel si ženu a založil rodinu. Mezi norskými přáteli získal
počáteční finanční podporu, díky níž mohl být zakoupen statek pro budoucí camphill.
V roce 1999 bylo založeno občanské sdružení Camphill České Kopisty, které má dnes asi dvě
desítky členů. Tři z nich pobývají už třetím rokem v zahraničních camphillech, aby se
důkladně seznámili s metodami léčebně pedagogické práce a s životem v komunitě. Čestným
členem sdružení je například i známý teolog, kněz starokatolické církve Ivan Odilo Štampach
a také nezávislý senátor, evangelický farář Zdeněk Bárta. Pod svá ochranná křídla vzal
camphillské sdružení svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk, kde má také zatím
camphill své sídlo. Statek v Kopistech má za sebou mnohaleté »hospodaření« místního JZD.
Dřívější obytné prostory byly přebudovány na kanceláře. Aby mohl sloužit životu
camphillské komunity, bude nutná rozsáhlá rekonstrukce – stavební projekt je před
dokončením. Dále je potřeba zrekonstruovat dílny a v budoucnu se počítá s výstavbou dalších
dvou komunitních domů na prostorném dvoře.
Doufáme v pomoc všech lidí, kteří chtějí přispět ke vzniku tohoto dosud ojedinělého impulsu
u nás. Nedaleko bývalého koncentračního tábora se rodí místo pokojného soužití postižených
se zdravými. Camphill České Kopisty však potřebuje Vaši podporu, každá, jakkoli nepatrná

částka je významná a pomůže tomuto impulsu na svět. Pokud nám chcete pomoci, můžete
poukázat peníze na účet Camphill České Kopisty, číslo účtu 0309986373/0300, konstantní
symbol 558. Děkujeme za vaši podporu.
Radomil Hradil

