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ČÁST TEORETICKÁ 

 

1 Úvod 

Ve své ročníkové práci jsem se zaměřila na život v komunitě. Na to, 

jak takový život vypadá a co všechno obnáší.  

Navštěvovala jsem různé komunity ve vícero státech. Snažila jsem se 

zapadnout mezi společenství v komunitě, jak nejvíc to šlo a zažít si něco, co 

pro ně znamená běžný, každodenní život, i když pro mě to bylo něco nové, 

jiné a výjimečné.  

Chtěla jsem lépe porozumět, proč vlastně komunity jako takové 

existují. Co spojuje lidi žijící v komunitě? A co je vede k vytvoření takového 

druhu společenství? Samozřejmě jsem se setkala s mnoha různými důvody 

k založení a žití v komunitě.  

Náplní mé teoretické části je základní opis toho, co jsem 

v komunitách a o komunitách, z různých zdrojů zjistila. Také získat a 

prezentovat podstatné informace o historii vzniku komunit  

a o světovém komunitním dění. Porovnávám zde odlišné typy komunit, ty 

které jsem měla možnost vidět a zažít si.  

Praktická část zahrnuje samotnou cestu a návštěvy komunit. Zažití si 

atmosféry a života v komunitě. Účast na tom, co se v komunitě odehrává, 

organizuje, a samozřejmě rozhovory s lidmi v komunitě. Na tuto část jsem 

kladla asi největší důraz a nejvíc jsem se jí věnovala, protože myslím, že 

vlastní zkušenosti z komunit jsou důležité a také zajímavé.  

V umělecké části jsem graficky znázornila komunity, které jsem 

navštívila. Namalovala jsem obraz, kterým chci vystihnout odlišnost těchto 

komunit, jejich náladu a pocity, které jsem z nich já měla. 

 

2 Proč jsem si toto téma vybrala 

Chtěla jsem něco akčního. Něco, kde budu moci zkoumat, pozorovat, 

přímo zažívat zajímavé situace a poznávat zajímavé lidi. Téma komunit 

v sobě spojuje všechny tyto aspekty. Také dobrodružství spojené 

s cestováním do komunit a dobrodružství v samotných komunitách pro mě 

bylo lákavé.  

Zároveň to bylo téma pro mě téměř neznámé a tím i zajímavé. 

Samozřejmě jsem věděla, že nějaké komunity existují, dokonce mám různé 

známé, kteří v komunitách žijí. Zajímalo mě, proč si takový život člověk 

vybere. Jaké komunity vůbec jsou a proč vůbec nějaké jsou. Také jsem byla 

zvědavá, jak lidé v komunitě fungují.  

V zásadě můj hlavní důvod při volbě právě tohoto tématu je to, že 

jsem byla zvědavá a měla jsem chuť do toho víc proniknout.  
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3 Co je komunita 

Pod pojmem komunita si člověk toho může dokázat představit hodně 

různého. Ve všeobecnosti tak můžeme pojmenovat téměř jakýkoliv druh 

společenství lidí, kteří ze sociologického hlediska žijí v určitém vymezeném 

prostoru, kde vykonávají každodenní činnosti a obvykle tvoří autonomní 

jednotku a z psychologického hlediska, kteří vytváří typ organizace, pro 

kterou jsou typické rovnoměrné vztahy, ne nadřazenost a podřazenost, čímž 

se může dosáhnout lepší spolupráce a komunikace. 

Komunity mohou být např. náboženské, etnologické, terapeutické… 

Proto také musím předem vysvětlit, o jakých to komunitách je moje práce. 

Klidně by totiž mohla být takřka o čemkoli, jelikož téma Komunitní životy 

dostatečně přesně nevymezuje.  

Komunity, o kterých já píši, a které jsem navštívila, jsou komunity, 

které patří k těm jasněji vyhroceným a lépe definovatelným. Přirozeně 

můžeme najít pro ně něco společné a objevíme i  často podstatné rozdíly. 

Jsou to společenství lidí, kteří se kvůli určitým důvodům, kvůli nějakému 

společnému přesvědčení a stejnému pohledu na něco, rozhodli spolu žít buď 

v jednom domě, nebo nějakém seskupení domů. Rozhodli se společně žít, 

společně pracovat, společně jíst, často mít i společná pravidla a řád, kterým 

se všichni členové potom řídí.  

Je to nějaké seskupení lidí, kteří se pokoušejí žít novým a 

alternativním životem. Do něho vkládají prvky bratrstva, rovnosti a svobody.  

Takže každá z těchto komunit je v něčem specifická a má něco jinak 

než ostatní. Na druhé straně můžeme rozeznat ale i některé společné znaky. 

Žijí zde většinou lidé, kterým něco základního nevyhovuje na 

dnešním, běžném a moderním světě, který může být pro ně plný moci a 

násilí. A pravděpodobně se nechtějí na tom podílet nebo se toho zúčastňovat.  

 

4 Historie komunit aneb komunity předchozí doby 

V minulosti existovalo mnoho skupin lidí, které nesouhlasily 

s ideologií vlády a moci a chtěly jít vlastní cestou. Mezi ně patřili různé 

náboženské skupiny a taky sekty. Tyto skupiny se oddělily od běžné 

společnosti a žili podle vlastního přesvědčení.  

Mezi prvními, kteří se takto odčlenili, byli eséni už v době 

starověkého Izraele. Odtrhli se od hlavního proudu judaismu, neuznávali, 

jak funguje vnější svět a opovrhovali mocenskými autoritami a hierarchií. 

Prosazovali pravou a čistou víru v Boha, žili asketickým způsobem života 

s vlastními pravidly a prováděli různé mystické praktiky. Snažili se 

o spravedlivost a bratrství v hospodářském životě.  

Podobné základní znaky mají i všechny pozdější komunity v Evropě. 

Patří mezi ně kataři ve Francii, bogomilové na Balkáně, husité v Čechách 

a později i habáni ve střední Evropě. Tyto společnosti se snažili stavět na 

jiných sociálních základech, jaké byly v běžné společnosti.  
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Např.: Kataři v 13. století ve Francii velmi silně ovlivnili celou 

feudální společnost a její strukturu. Kdyby nebyli krvavě potlačeni, tak by 

možná dokázali vytvořit ve Francii jednu velkou, idealistickou společnost. 

Něco jako fungující, křesťanskou říši.  

Husité, kteří se usídlili ve městě Tábor, se zase snažili o ideál 

spravedlivé společnosti se společným vlastnictvím. Tento pokus skončil opět 

neúspěchem kvůli vnitřním rozbrojům a nejednotnosti skupiny.  

V zásadě už i v historii katolické církve byly tendence utvářet 

specifická společenství. Těmi byly hlavně kláštery, kde žili mniši a neměli 

žádné osobní vlastnictví.  

Kromě klášterů, se všechny tato společenství snažili o vybudování 

nové společnosti. Vytvářeli jiné hospodářské vztahy, než jaké byly v tehdejší 

feudální společnosti, a do systému vkládali demokratičtější pravidla. 

Do komunit také patřili sekty a různé jiné náboženské skupiny, které byly 

založeny stoupenci různých vůdců, proroků a falešných mesiášů.  

Mezi ně patřili například adamité, kteří věřili, že přes orgie splynou 

s Bohem. V Německu to byli zase různí křesťanští mesiášové, kteří svým 

učením uchvátili davy lidí. Ti opouštěli města a vesnice, a vytvářeli vlastní 

společenství. Tyto komunity ale nedávaly konkrétní řešení sociálního života 

člověka. Byli jen příkladem živelné vzpoury vůči tehdejšímu světu. 

 

4.1 Habáni 

Označují se také jako novokřtěnci, protože uznávali křest 

v dospělosti. Byli pěkným příkladem dobře fungující komunity. Pocházeli 

z Německa a Švýcarska, pořád utíkali před pronásledováním. Nejdřív na jižní 

Moravu a na Slovensko, poté do Sedmohradska a odtud na jih Ruska a sever 

Ameriky, kde jsou i dnes.  

Jejich základem byla představa prvotní formy křesťanství. Vytvářeli 

vlastní obce, které byly založeny na rovnosti sociální i hospodářské, a na 

společném vlastnictví. Byli to zruční řemeslníci, a tak všechny výdaje 

a příjmy mohli jít ze společné pokladnice, kterou střežili stařešinové. Měli 

společné příbytky, společně jedli a jejich děti byli společně vychovávané 

vybranými ženami. Fungovaly zde téměř ideální vztahy. Neuznávali světskou 

ani církevní moc a odmítali sloužit ve vojsku.  

Později se ukázalo, že kromě politických tlaků zvenčí, měli další velký 

problém, a to právě společné vlastnictví. Někteří členové nezvládli pokušení 

a využívali zdroje ve svůj prospěch. Samozřejmě nastaly rozbroje a společné 

vlastnictví bylo zrušeno koncem 18. století. Rodiny žily samostatně, ale 

habánské obce nezanikly. Fungovaly nadále s vlastní samosprávou.  
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4.2 Amiši 

Jsou podobní habánům. Dodnes vzdorují pokroku civilizace, chodí 

oblečeni jako před 400 lety, nepoužívají auta, nemají elektřinu, rozhlas ani 

televizi, svítí petrolejem a odmítají technický pokrok. Myslí si, že tento 

pokrok je spojen s úpadkem mravů, před kterým se chtějí uchránit. Žení 

a vdávají se jen mezi sebou, s lidmi z venku komunikují co nejméně. Vlastní 

svoje ekologické restaurace a dělají exkurze, ve kterých ukazují svoje 

společenství jako historickou raritu. Odmítají násilí a to i v sebeobraně. 

Všichni si pomáhají ve všem.  

Nemají společné vlastnictví, čím se liší od habánů. Každá rodina má 

svoji vlastní farmu, někdy i obchod. Jedna obec má kolem 25 domů. Každá 

obec má svého biskupa, kazatele i soukromou školu. Bohoslužby se konají 

v domech jednotlivých členů.  

Odmítají pojištění a veškerou vládní pomoc. O členy komunity se 

stará společenství samotné a to po celý život.  

Každá obec má vlastní samosprávu. Jednou za rok je shromáždění 

všech členů obce, kde se diskutuje o změnách a problémech. Muži i ženy 

mají stejnou váhu v rozhodování. Každá obec má trošku jiné zvyky, jelikož 

neexistuje žádné centrální řízení.  

Kazatelé jsou vybírání pomoci loterie, náhodný výběr je považován za 

Boží vůli.  

Mladí lidé od 16 let mohou odejít do světa a žít jak chtějí. Mohou si 

zvolit svoji cestu sami a taky porovnat vnější svět s jejich předchozím. Realita 

však je, že většina mladých lidí se vrátí do komunity a nechá se dobrovolně 

pokřtít. Když někdo už projde křtem, musí se podřídit řádu v komunitě.  

 

4.3 Kibucy 

Projevili dobrou životaschopnost, nefungují totiž jenom na 

náboženském základě, ale i na sociálním, národnostním a hospodářském.  

Kibuc znamená v hebrejštině kolektiv nebo shromáždění. Mnoho 

z nich vzniklo již před založením Izraele. Nejstarší kibuc vznikl v roce 1910 

a stojí na myšlence sionismu1. První zakladatelé kibuců byli inspirováni 

komunistickou ideologií. Ukazuje se zde společné vlastnictví v té nejčistší 

podobě. Existence těchto komunit byla úspěšná, relativně dlouho trvala. 

V původních kibucech bylo všechno společné, od financí po činnosti 

jako stravování a práce. Děti byly vychovávané v společných zařízeních mimo 

rodinu. V současnosti se ale toto společné vlastnictví postupně vytrácí. 

Měli poměrně vyspělý princip rovnosti, ale princip bratrstva 

v hospodářství byl příliš ideologizovaný. Společné vlastnictví taky nebyla 

nejlepší cesta. Princip svobody (jako třetí článek sociální trojčlennosti2 )nebyl 

také správně uchopen.  

                                                 
1 Návrat židů do původní vlasti. 
2 Sociální trojčlennost byla zformulována Rudolfem Steinerem v roce 1917. 
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Jen ta komunita, která má všechny tři pilíře-tj. myšlenkovou 

svobodu jednotlivce, rovnost jako přímá demokracie a bratrstvo jako 

spolupráce v hospodářství, může být vzorem. Těm třem komunitám, 

o kterých jsem psala, chybělo právě opření se o všechny tři pilíře. 

 

5 Moderní komunity 

Šedesátá léta přinesla novou vlnu svobodného myšlení a uvolnění se 

na celém světě. Lidé začali zkoušet nové formy společenského života. Přišel 

větší zájem o různé duchovní směry, o ekologii atd. Samozřejmě tato vlna 

přinesla i řadu negativních věcí, jako např.: drogy, promiskuitu a různé 

sekty. Ale mělo to i některé kladné stránky, začala doba skutečného hledání 

alternativního života, který by tak neškodil světu. Takového, který by celistvě 

rozvíjel člověka a vedl svět k harmonii a míru. Byly různé pokusy o vytvoření 

komunity. Od spontánních hippie komunit, které neměly pravidla a vládla 

v nich tzv. volná láska, až po rozvážnější a promyšlenější komunity, které se 

snažily žít odpovědně vůči přírodě a světu.  

V těchto nových komunitách se snažili odlišit od starých komunit. 

Nebyli vázaní jenom na jedno náboženství. Byli univerzální a byla tady snaha 

o vyvážení všech tří pilířů sociální trojčlennosti, svobody, rovnosti 

a bratrstva. Měly být postaveny na respektování osobní svobody jednotlivce. 

Zároveň však na vědomé účasti ve společném rozhodování a v hospodářském 

životě.  

Množství těchto komunit dnes přispívá k proměně společnosti. Tento 

způsob života je dnes potřebný na reorganizaci samospráv a propojení sítí, 

které tvoří opozici státu. Komunity by se neměly izolovat, ale naopak 

rozšiřovat do sociální struktury. V Evropě je množství těchto komunit. Mezi 

nejznámější a zároveň ty, které nejvíc vystihují různorodost evropského 

přístupu spojujícího prvky spirituality, ekologie, přímé demokracie 

a alternativní ekonomiky, patří např.: Findhorn. 

 

5.1 Findhorn 

Komunita na severu Skotska. Vznikla v roku 1962 v pusté, chladné 

a nehostinné krajině. Je tu krásná zahrada plná zeleně. To se podařilo 

dokázat díky komunikaci s „přírodními bytostmi“, permakultuře3 

a biodynamickému4 hospodářství. Komunita si zakládá na každodenní 

fyzické práci s půdou, na umělecké činnosti a hlavně na pravidelných 

modlitbách a meditaci. Využívají se zde hlavně alternativní zdroje energie, 

čím komunita dosahuje skoro úplnou soběstačnost. Organizují se zde různé 

semináře a kurzy, komunita také má svoji vlastní waldorfskou školu. Také 

                                                 
3 Je to designerský systém, který chrání přírodu, regeneruje poškozené a produkuje 
udržitelné.  
4 Alternativní způsob hospodaření, řídí se učením R. Steinera o působení a vlivech 

vesmírných sil na polnohospodářskou výrobu. 
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má vlastní druh universálních duchovních obřadů. Vedle sebe zde žijí lidé 

různých duchovních i náboženských tradicí.  

 

 
Obr. 1: Svatyně ve Findhornu. 

 

Komunita má řadu přesně definovaných společenských pravidel. Má 

také pevně vybudovány ekonomicko-právní vztahy s okolím a s vládou Velké 

Británie. Právně ji náleží titul nadace a s ním i veškerá půda komunity. 

Komunita je financována hlavně z příspěvků členů a příznivců.  

Findhorn se skládá ze dvou částí. První je tzv. otevřená komunita, 

která tvoří asi 300 lidí. Tito lidé bydlí částečně v prostorech komunity 

a částečně v blízkých obcích. Nejsou stálými členy komunity. Stát se členem 

této komunity totiž není vůbec lehké. Je potřeba projít zkušebním obdobím 

a musíte být přijatý všemi členy komunity tak, aby jste k nim ladili. Druhou 

částí je tzv. jádro komunity, a to jsou pouze trvalí členové. Těch je asi 100 

a bydlí, pracují a žijí v rámci komunity.  

Část zeleniny a ovoce se odevzdává přímo odběratelům z okolí, kteří 

toto zboží kupují. Mají tady i množství dílen, kde se vyrábí šperky, keramika, 

koberce a dřevěné plastiky. Výrobky se prodávají v místním obchodě spolu 

s literaturou, zdravými potravinami a přírodními léčivy. Komunita má nějaké 

příjmy i z organizace kurzů a seminářů. V rámci komunity úspěšně funguje 

LETS systém používající vlastní měnu.  
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5.2 Co jsem zjistila z rozhovoru s paní M. Kubíčkovou o Findhornu 

Začátek a budování komunity 

Findhornskou komunitu založili manželé Eileen a Peter Caddyovy 

s jejich kamarádkou Dorothy. Všichni tři původně pracovali v hotelu Cluny 

Hill, kde dostali výpověď. Rozhodli se usadit blízko hotelu v karavanu a 

zdejší písčitou půdu nějak zúrodnit. Chtěli zde zůstat a živit se vlastní, 

vypěstovanou zeleninou. Zajímavým způsobem se jim začalo dařit, hlavně 

díky tomu, že Dorothy měla jeden velice duchovní dar, že vnímala 

neviditelné, elementární bytůstky. Ony ji pomáhaly. Nakonec skutečně měli  

zeleniny tolik, že ji mohli chodit prodávat na trh. 

Pomalu se informace o tomto zázraku nějak roznesla a mnozí se o to 

začali zajímat. Chodili tam zvědavci, kteří si mysleli, že zde nebudou muset 

nic dělat, chtěli meditovat a brát drogy. Ale Peter s Eileen už měli ideu, že 

vytvoří centrum, které položí základ novému způsobu života.  

Eilen už tehdy měla dar, že slyšela hlásek v sobě. Říkala mu malý, 

tichý hlásek. Tento hlásek ji denně říkal myšlenky, z kterých potom tvořila 

meditace.  

Postupně se tam začalo objevovat stále víc lidí. Peter je nechal 

vždycky tři dny na zkoušku, aby si ověřil, že umí pracovat.  

Nejdřív všichni žili v skromných domečcích a karavanech a jejich 

hlavním cílem bylo pěstování zeleniny. A tak tam postupně začali vytvářet 

první komunitu.  

Později se komunita rozdělila na dvě odlišná místa. Původní část se 

jmenovala Park a druhou částí byl hotel Cluny Hill, ve kterém kdysi 

pracovali, a který potom odkoupili. 

Kromě práce začali dělat také vzdělávací programy. Každý, kdo se chtěl 

na nějaký program přihlásit, musel projít tzv. experimentálním týdnem, aby 

si zvykl na jiný a docela náročný život ve Findhornu.  

Kromě týdenních a dvoutýdenních programů, dělají každý rok 

mezinárodní konference.  

Měli tam svůj obchod. Postupně začali dělat různé ekologické 

projekty. Dnes je to velice moderní místo s moderním vybavením. Později 

postavili univerzální halu. Tam každý čtvrtek mají společné setkání, kde 

tančí a zpívají.  

Cvičí eurytmii a dokonce poblíž je i waldorfská škola. Takže je to 

taková všehochuť. Všechno je tady ale svobodné, nic nemusíš.  

Skutečně tam už vanul jiný způsob komunikace, jiný způsob soužití. 

Těžko by se tam uplatnil člověk, který by si chtěl jenom odpočinout a měl by 

jen sobecké zájmy. Ten by tam neobstál.  

I když si mnoho lidí může myslet, že jde o komunitu New Age5, je 

tady nepochybně i křesťanský duch, kterého sem vnáší Eileen svými 

meditacemi.  

                                                 
5
  „Všebožství“- má kořeny v Americe a může být vykládán taky jako protiváha materialismu. 
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Experimentální týden 

Je vám nabídnuto několik prací a vy si můžete vybrat, na čem chcete 

pracovat. Půl dne se tam fyzicky pracuje a půl dne jsou různé vzdělávací 

akce. Všechno se nabízí hravou formou, neexistuje nátlak. Je tam veliký 

prostor pro svobodu, ale to si vyžaduje i velkou odpovědnost.  

Lidi jsou potom rozděleni do skupinek podle toho, jakou práci si 

vyberou. Každá skupinka ráno začíná rituálem v kruhu. Člen komunity6 

poděkuje za všechny a přivolá anděla té práce, kterou bude skupinka dělat. 

Je zde pořád vědomí, že není jen to, co je viditelné, ale jsou zde i elementární 

bytosti. Je zde tradice uznávat nadsmyslový svět.  

Odpoledne probíhají různé zážitkové lekce, které se týkají rozvoje 

osobnosti. Není to ale žádné velké povídání, vždycky to je spojeno s nějakou 

praktickou hrou.  

Tento týden není vůbec jednoduché absolvovat. Je velmi intenzivní, 

ale člověk ním musí projít, aby tam vůbec mohl existovat. 

 

Příjemná zvláštnost 

Každé ráno je společná meditace v jedné ze tří Svatyní. Na úvod 

meditace se většinou přečte jedna z meditací od Eileen. Na zbylých dvacet 

minut se každý ztiší, jak chce. Kromě této meditace je ještě společné zpívání. 

Zpívají se i písničky z křesťanské komunity Taizé.  

 

Fungování 

Na první pohled by mohlo vypadat, že v komunitě bude chaos, ale 

není tomu tak. Základ je v tom, že je určena skupina lidí, která má za úkol 

vést všechny k společnému cíli. Volba této skupiny probíhá tak, že se sejdou 

všichni členové komunity (asi kolem 300 lidí) a navrhnou několik možných 

členů skupinky. Když se nakonec shodnou, kdo bude ve skupince, vyvoleni 

si sednou dopředu a každý si musí vyslechnout, co od nich ostatní chtějí a 

očekávají. Poté tuto skupinku pošlou na jeden blízký ostrov , kde musí spolu 

čtrnáct dní žít. Musí se tam sami živit… Jde o to, aby si zvykli tvořivě a 

v míru spolupracovat.  

Kromě týdenních a dvoutýdenních programů dělají každý rok 

mezinárodní konference.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nikdy není považován za vedoucího. Funguje tam něco, čemu se říká přímá demokracie. Není zde hierarchické 

vedení a všichni mají svá práva ale i své povinnosti. Člen komunity ve skupince pouze soustřeďuje energii, není 

vedoucí.  
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6 Opisy komunit, které jsem navštívila 

6.1 Camphill 

Jako první komunitu jsem navštívila Camphill7, který pozůstává 

z vícero domů a waldorfské školy. Nachází se ve větším skotském městě 

Aberdeen, a na jeho okraji jsou dokonce dva camphilly, s dvěma 

waldorfskýma školama a jedno podobné zařízení pro dospělé. Pozůstává 

z několik domů a Waldorfské školy.  

Vznikl, když se zde usadila hrstka emigrantů z Rakouska a dětský 

lékař Karl Koenig, se začal starat o děti se speciálními potřebami. Inspiraci 

mu poskytla svíčka uprostřed adventní spirály ve waldorfské škole. 

V podstatě je to taková malá vesnička. Každý dům je jakoby 

samostatnou komunitou. Bydlí zde děti a jejich co-workeři 8. Každé dítě má 

svůj vlastní pokoj a podobně i většina co-workerů. Věnují se na střídačku 

všem dětem ze svého domu. V jednom domě je přibližně šest dětí a o trochu 

více co-workerů. Vždy je tam ještě jedna tzv. paní domu, která se stará o 

celkový chod domu a má na starosti komunikaci s rodiči dětí. Děti dopoledne 

chodí do školy, potom mají oběd ve svém domě. Ve službách s nádobím atd. 

se střídají všichni, kteří mohou, stejně tak je to i s praním prádla. Poté 

nastává hodinový oddych a po něm individuální program, různé hry a 

cvičení. Každou sobotu je výlet a neděle je sváteční, jde se do kostela, 

nepracuje se a patří k tomu také sváteční oblečení. 

V areálu je veliká zahrada, kde se všichni učí různým zahradnickým 

pracím, pomáhají s pěstováním a obděláváním. Dále jsou zde tzv. workshop 

domy, ve kterých se z času na čas uspořádá nějaký workshop 9. Mají také 

několik hřišť. Nachází se zde legendární Camphill house, který byl jako 

úplně první camphillový dům a kde se všechno začalo. 

Pracovat tady může skoro kdokoliv se středoškolským vzděláním  

a dostatečnou angličtinou. Na práci co-workera není potřeba žádné další 

vzdělání. Všechno se učí v průběhu praxe. Učitel ve škole samozřejmě 

potřebuje adekvátní vzdělání. Co-workeři mají každý večer nějaký program 

na odreagování a zábavu( např. fotbal...).  

Pobyt zde je pro děti docela drahý. Většina z nich potřebuje 

i sponzory. Peníze se používají na celkový chod celého Camphillu. 

Dobrovolníci dostávají na měsíc dvěstě liber a o všechno ostatní mají 

postaráno.  

Ideou Camphillu není izolovat se od vnějšího světa, jak to většinou 

v komunitách bývá. Tady jim jde o vyšší cíl a to je pomoc dětem. Děti tady 

mají možnost někam patřit. Snaží se je co nejméně izolovat. V případech, u 

kterých je to možné, berou děti často ven (např.: plavat do veřejného 

                                                 
7  Označení komunity, kde spolu bydlí dobrovolníci z celého světa a děti se speciálními 

potřebami a poruchami učení se. Děti se zde rozvíjí a mají možnost dělat věci, které by ve 

městě dělat nemohly. Také zde chodí do Waldorfské školy. Každé dítě má individuální péči... 
Nějaká část dětí zde bydlí pořád, některé chodí na víkendy domů a jiné sem denně dojíždí.  
8  Dobrovolníci aneb sociální pracovníci, kteří se věnují dětem.  
9  Tvořivá dílna. 
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bazénu). Jde o to, že některé děti by ve městě musely většinu času strávit 

zavřené v bytě, aby přežily (např.: jeden chlapec, když slyší jen trochu hluku, 

začne si tlouct hlavu o stěnu). V Camphillu nejenom, že jim hrozí mnohem 

méně nebezpečí, ale taky jsou součástí komunity, jsou ceněny, můžou dělat 

hromadu věcí, které je baví a dokonce můžou také něčím přispět. 

 

6.2 Farma Stentwood 

Židovská komunita, která má okolo 40 členů, z čehož zhruba 

polovina jsou děti. Nejstarší má 17 let a nejmladší je batole. Všichni bydlí 

spolu v starém, zrekonstruovaném domě. Ten leží v jihozápadní Anglii, blízko 

města Taunton. Nemají žádná chovná zvířata (jenom kočky), ale pěstují 

zeleninu, ovoce a vlastní svou pekárnu. Ta je opravdu veliká. Pečou 

pravidelně a pečivo i s různými sladkostmi prodávají v obchodě v Tauntonu. 

V pekárně se všichni střídají, stejně jako u ostatních domácích prací  

(např.: mytí nádobí, vaření...). Do všeho se zapojují i děti. Ty na práci mají 

spoustu času, protože nechodí do školy, ale učí je lidé z komunity. Děti se 

krom jiného učí i hře na hudební nástroje. Většinou na housle, klarinet, 

píšťalku, příčnou flétnu, akordeon, kontrabas a klavír. Tyto nástroje jsou 

totiž nedílnou součástí tradiční židovské hudby.  

Každý pátek je příprava na sobotní Šabat. Celý den se připravuje 

všechno jídlo na sobotu, protože během Šabatu se nesmí pracovat. Zahájení 

Šabatu je v pátek večer. Je to veliká oslava, kde se zpívají tradiční židovské 

písně, tancují se židovské tance (kruhové), všechno je slavnostní, od oblečení 

až po jídlo. Také je tradicí, že se v sobotu ráno nesnídá. Celý den se potom 

odpočívá. Děti hrají různé hry, dospělí si čtou, povídají… panuje klid a je čas 

odpočinku. Šabat končí v sobotu večer Havdalou. Koná se podobná oslava 

jako v pátek večer. Hudba, tanec, zpěv, hostina. Ještě je navíc biblické čtení 

pro děti a později speciální, společné pečení chleba. Sem můžou jenom 

dospělí z komunity. Pečení se koná ve speciální místnosti a po rituálu zde 

lidé ještě dlouho zůstávají a povídají si. Tady už může být i návštěva.  

Celkově jsou tady k návštěvám velice milí a laskaví, jak dospělí, tak 

i děti. Návštěva má postaráno o nocleh, jídlo… o vše, co potřebuje. Může se 

účastnit veškerého dění (kromě pečení chleba na Havdalu) a tak si zažít 

běžný i nevšední den v komunitě.  

Každé ráno a večer se koná setkání, kde se modlí a také diskutuje o 

náboženských tématech a Ješuovi10. Mluvit může každý. Povídají si také 

o tom, co se učí, na co přišli, čemu se věnují… Nebo rozebírají různé verše 

z Bible. Během setkání mají na hlavách bílé čelenky a ženy i barevné šátky. 

Během celého dne chodí všichni oblečeni tak, aby měli zakrytá ramena 

i nohy.  

 

                                                 
10  Židovská forma jména Ježíše Krista  
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Obr. 2: Členové farmy Stentwood. 

(Můžete si povšimnout poněkud nepřirozených úsměvů.) 

 

Během dne si každý dělá svou práci. Jsou zde i tři studenti vysoké 

školy, kteří většinu dne tráví ve škole. Nenachází se zde žádné televize, 

osobní počítače ani přehrávače hudby. Večer od šesti do sedmi je  

tzv. společenský klid, kdy se nepracuje, ale povídají si u čaje nebo jdou  

na procházku. V sedm je večerní setkání a potom večeře. Suroviny mají 

hlavně ze své zahrádky a jídlo je skutečně výborné. Hodně pijí brazilský čaj 

Mate 11 a do většiny koláčů dávají biskupský chlebíček.  

Všichni jsou tady k sobě vstřícní. Snaží se dělat vše jen pro druhé 

a ve všem si pomáhají. S okolním světem mají minimální kontakt. Nechtějí, 

aby jejich děti byly nakaženy chorobou dnešního světa. Proto také nemají 

televize... Jejich děti jsou všechny stejně milé a poslušné. 

 

6.3 Mlejn 

Mlejn je třetí komunita, kterou jsem navštívila. Nachází se poblíž 

Prahy, v Noutonicích, v krásné přírodě. Název Mlejn je odvozen z toho, že 

komunita obývá starý, zrekonstruovaný mlýn. To je hlavní dům, ve kterém 

taky žije většina mlejňáků. Pak jsou tady ještě různé přidružené stavby. 

K nim patří i dvě teepee12 a jurta13.   

Komunita vznikla asi před jedenácti lety. Prvními členy a také 

zakladateli byli Sandy se Šárkou. Nejdřív tam žili spíš mladí lidé, tehdy to 

ani nebyla komunita. Lidé se tam brali spíš jako spolubydlící. Jelikož to ale 

nefungovalo, tak postupně začala v Mlejně vznikat komunita. Sandy měl od 

začátku takový záměr, že zde vytvoří komunitu, především z ekonomických a 

sociálních  důvodů. 

                                                 
11 Mate - Cesmína paraguajská (lat. Ilex paraguariensis) je „posvatná“rostlina z Jižní 
Ameriky, původně rostoucí ve státech Paraguay, Argentina, Uruguay a Brazílie.  
12 Indiánský kuželovitý stan s kolovou kostrou. 
13  Tradiční obydlí kočovních kmenů ze Střední Asie a Středního východu. 
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Obr. 3: Děti z Mlejna společně hrají na piano. 

 

Celkově se počet a sestava lidí, žijících ve Mlejně různě mění. 

Momentálně tam žije přibližně patnáct lidí, z čehož velká část jsou děti. 

Jenom jedno dítě zatím chodí do školy, ostatní jsou v předškolním věku. Žijí 

zde rodiny ale i jednotlivci. Mají pár psů, hodně koček a nějaké ovce. Taky 

mají vlastní zahrádku, kde pěstují různou zeleninu. 

Nemají žádnou společnou práci, takže každý dělá sám svoje 

zaměstnání a společně se skládají na potřebné výdaje kolem Mlejna. 

V minulosti podnikli jednu společnou akci, která jim něco vydělala, a to 

stavbu přírodního domku. Do budoucna by rádi uskutečnili nějaké další 

společné, ziskové projekty. Jinak pořádají hodně kulturních akcí přímo na 

Mlejně. Různé koncerty, večírky a oslavy, ty jsou běžně neziskové. 

Dalo by se říct, že toto místo je taková volná a otevřená komunita.  

Volná, protože na rozdíl od jiných komunit, snaží se mít co nejmíň pravidel. 

Hledají způsob fungování i bez nějaké diktatury a řádu. Když jde o 

jakoukoliv aktivitu, spoléhají se na lidskou přirozenost pomáhat a také na 

lidské svědomí.  

A otevřená, protože se zde často střídají lidé, různě přicházejí 

a odcházejí. Taky sem často chodí lidé, kteří tu nebydlí, kamarádi a jiní. 

Potom je několik rodin, které bydlí poblíž a také patří ke Mlejnu, i když 

nebydlí přímo v něm.  

Také je nespojuje nějaké společné přesvědčení nebo náboženské 

vyznání. Spíš jsou jen tak spolu, učí se tolerovat ty ostatní, učí se od sebe 

navzájem, vychovávají děti, prostě dělají všechno spolu a zároveň každý 

zvlášť.  
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6.4 Krišnův dvůr 

Poslední komunita, kterou jsem navštívila, byla farma Krišnův dvůr. 

Nachází se blízko Benešova v krásné krajině. Součástí statku je jeden velký 

dům a stodola. Na farmě bydlí zhruba 30 lidí, často sem ale chodí na víkendy 

další oddaní Šrí Kršny. Na statku chovají několik kráv, jednoho koně, pár 

psů a koček. Krávy jsou pro ně chráněná a posvátná zvířata, využívají jenom 

jejich mléko a trus jako palivo. 

Každou neděli dělají program pro veřejnost, součástí je přednáška, 

kde mají lidé prostor ptát se na to, co je zajímá. Poté uspořádají velkou 

hostinu. Přijít může kdokoli, zažije a uvidí tak kousek védské kultury14, 

podle které se snaží na farmě žít.  

V rámci této kultury všichni členové komunity žijí jednoduchým 

až odříkavým způsobem života a naopak bohatým a hlubokým duchovním 

životem. Mají mnoho různých pravidel. Pokusím se vyjmenovat několik 

z těch, které jsem měla možnost vypozorovat a poznat. 

Jedním z těchto pravidel je, že komunikace mezi muži a ženami je 

omezená. Ženy a muži, pokud nejsou oddáni, žijí zvlášť. Měli by se vyhýbat 

konverzaci, mluví spolu jen o práci a službách a také by se měli vyvarovat 

očnímu kontaktu. Mají zvlášť koupelny, během ceremonií stojí zvlášť atd.  

Mají mnoho drobných pravidel ohledně hygieny. Na tu dbají asi víc, 

jak je běžné a na co jsme zvyklí. Např.: myjí se vždycky před obřadem, po 

každém jídle si třikrát vymyjí ústa, ten kdo není umytý, nesmí se dotýkat 

jídla během hostiny, musí počkat, až mu ho podá ten, co jídlo rozdává, jedí 

jenom rukama a nejí maso. V místnosti kde, jsou umístěna božstva 

tj. v chrámu, se každý den myje podlaha, všude po domě jsou hadříky 

a skoro všechno se po použití myje. Rovněž na místě kde se spí, se každé 

ráno vytírá podlaha.  

Součástí védské kultury je také víra v reinkarnaci. Tj. že procházíme 

mnoha životy a postupně se vyvíjíme. Začínáme jako rostlina, kdy nemůžeme 

nic ovlivnit a nemáme vlastní myšlení a svobodnou vůli, cyklus potom 

pokračuje v těle zvířete a nakonec jsme člověkem. Jako lidská bytost už 

máme svobodné myšlení a můžeme o sobě rozhodovat. To, jak se 

rozhodneme a jak konáme během jednoho života, určuje to, kým budeme  v 

příštím. Můžeme se zase stát zvířetem, nebo postoupit dál. Konečné stádium, 

kterého chceme dosáhnout, je potom ukončení tohoto cyklu a navrácení se 

do nebeského království. Zároveň se stáváme bytostí svatou. Životů, kterými 

projdeme v tomto cyklu je nespočetně a to, jak se vyvíjíme, ovlivňuje naše 

karma. 

Jak už jsem vzpomínala, na farmě mají místnost, kde jsou umístěny 

jejich božstva. K těmto božstvům se denně modlí, zpívají jim Hare Krišna 

mahamantru, tancují jim a dávají jim různé obětní dary. Božstva jsou 

odkryta celý den, kromě doby, kdy se v chrámu jí, spí a uklízí. Jsou to sošky, 

                                                 
14 Védská kultura je indoárijského původu a je spojována s védami, hinduistickými 
posvátnými texty, které jsou jedny z nejstarších dochovaných textů vůbec. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Indo%C3%A1r%C3%ADjci&action=edit&redlink=1
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které jsou různě symbolicky vyzdobeny. Oni věří, že přímo v soškách jsou 

božstva.  

K jejich náboženským zvykům patří, vstávání ve čtyři ráno, potom se 

dvě hodiny modlí mantru. Když někdo ráno nestihne dokončit celou mantru, 

tak to dohání během celého dne. Je to něco, jako katolíci mají růženec. 

Podobně k tomu používají korále, ale ze dřeva posvátného stromu. Během 

dne oddaní ještě dvakrát uctívají božstva.  

Ženy chodí oblečeny v dlouhých látkách, které mají omotané kolem 

sebe. Muži mají volné indické kalhoty. Celkově v oděvu převažuje oranžová 

a bílá barva. Na tvář si malují znaky. 
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ČÁST PRAKTICKÁ 

 

7 Návštěva komunit 

Mojí praktickou částí byla návštěva čtyř komunit. První byl Camphill 

ve Skotsku, druhou komunitou byla farma Stentwood v jihozápadní Anglii  

a potom dvě komunity v České republice: Mlejn nedaleko od Prahy a Krišnův 

dvůr u Benešova. Opisy a základní údaje o těchto komunitách jsem uvedla 

na konci své teoretické části ve čtvrté kapitole. V praktické části jsou potom 

ke každé ze čtyř komunit tři kapitoly. V první opisuji, co jsem v komunitě 

dělala a podnikala, ve druhé je dokumentace, do které patří fotky, případně 

rozhovory. Ve třetí kapitole se snažím komunitu hodnotit a popsat pocity 

a dojmy, jaké jsem z místa měla.  

 

8 Camphill 

8.1 Co jsem v Camphillu dělala 

První den jsem přišla až k večeru, přivítala mě sestra mojí 

kamarádky D., která v Camphillu už pět let pracuje. Dala mi k dispozici svůj 

pokoj a ve svém volném čase se mi věnovala a všechno mi vysvětlovala. Další 

den dopoledne D. učila ve škole a tak jsem se pustila sama na bádací 

procházku po areálu. Alespoň jsem se tam více zorientovala. Později jsem 

potkala zahradníka a až do oběda jsem mu pomáhala v zahrádce. Během 

práce jsem měla možnost potkat i pár dětí, které měli v okolí zahrádky praxi. 

Následoval oběd. Konečně jsem se setkala s D. a také jsem viděla všechny 

děti z domu, ve kterém bydlí. Po obědě následoval hodinový odpočinek. 

Během odpočinku někdo musí „hlídat“ na chodbě, jestli děti nevybíhají 

z pokojů. Hlídala jsem s D. a konečně jsme si stihli i popovídat o Camphillu. 

Dozvěděla jsem se všelico nového. Po odpočinku mela D. zase práci a tak 

jsem se šla projít po okolí. Alespoň jsem měla čas zapsat si nové poznatky. 

Večer byl na programu fotbal, jako každý pátek.  

Další den byla sobota. Jako každou sobotu byl naplánován výlet  

na nějaké zajímavé místo v okolí. Měla jsem to štěstí účastnit se na tomto 

výletu. Od rána pršelo, ale vypadalo to tak, že si z toho nikdo nedělá velkou 

hlavu a vyrazili jsme na výlet. Jeli jsme minibusem asi hodinu k jednomu 

krásnému Lochu15. Když jsme dorazili, vydali jsme se na pochod i přes 

nepěkné počasí. Asi v polovině výletu jsme se zastavili na oběd. Všichni 

začali vytahovat deky a pokrmy z batohů. Byla jsem z toho dost v šoku. Byl 

liják, hodně foukalo a my jsme si posedali na zem na deky a začali jíst obědy. 

Každé dítě mělo jiný pokrm. Vypadalo to tak, že si ho sami připravili. Když 

jsme dojedli, vydali jsme se dál a potom zpět do Camphillu. Večer uspořádal 

jeden z camphillových domů večírek. Sešla se zde většina dospělých 

z Camphillu.  

                                                 
15  Typické, skotské, dlouhé jezero. 
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Neděle se nesla ve svátečním duchu. Ráno jsem se s D. byla podívat 

v blízkém zařízení pro dospělé, v Newtondee Village. Mají zde obchůdek, 

kavárnu, svého lékaře a také hodně chovných zvířat. Poté jsme byli 

s některými dětmi na loutkovém divadle. Jelikož jsem pospíchala do další 

komunity, tak jsem po loutkovém divadle rovnou vyrazila na cestu. 

 

8.2 Dokumentace 

 

Obr. 4: Jeden z camphillových domů. 

 

 

Obr. 5: Autobusová zastávka pro školní autobus. 
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Obr. 6: Výlet k blízkému Lochu. 

 

 

 

 

 
Obr. 7: Odpočinek a oběd během výletu. 
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8.3 Moje zhodnocení a pocity 

Cítila jsem se tam moc dobře. Určitě to bylo způsobené i tím, že jsem 

zde někoho znala a tudíž jsem se měla o koho opřít a také mne měl kdo 

obeznámit s chodem komunity. Hodně mi pomohla i v překonávání mé 

jazykové bariéry. Kdybych tam byla jen sama na vlastní pěst, trvalo by mi 

určitě déle, než bych se ve všem zorientovala.  

Samozřejmě jsem se tam stejně cítila být trošku cizí, ale přijali mě 

tam lépe, než jsem očekávala. Bylo tam mnoho lidí a tak jsem si často ani 

nepamatovala jména. Většina lidí si myslela, že jsem nová dobrovolnice. 

Cítila jsem z nich vědomí toho, že tam nepatřím (co je samozřejmé, vždyť to 

tak ani není), ale jako návštěvu mě přijali velmi vstřícně a přirozeně. 

Skamarádila jsem se i s některými dětmi.  

Celá návštěva byla pro mě hodně zajímavá a ukázalo mi to úplně 

nový směr a rozměr spolužití. Všichni se starali o děti s takovým nasazením 

a chutí, že mě to doslova nadchlo. Díky této zkušenosti jsem dostala chuť si 

něco takového sama vyzkoušet.  

Přišlo mi, že tam všechno funguje, a že je všechno tak, jak má být, že 

je to tak správně. Samozřejmě pouhé tři dny není dost dlouhá doba, abych 

do celé situace dost hluboko pronikla. No na první dojem na mě Camphill 

působil úžasně, příjemně a hlavně smysluplně.  

Obdivuji lidi, kteří tam pracují. Mají toho opravdu hodně a všechno 

to perfektně zvládají.  

 

9 farma Stentwood  

9.1 Co jsem v komunitě dělala 

Ve čtvrtek jsem přišla až k večeru. Byla jsem vyčerpaná z cesty 

a jediné, na co jsem se zmohla, byla teplá sprcha. Byla přidělena postel 

v pokoji s jednou německou ženou a anglickou maminkou s dcerko. Milé 

bylo, že mě čekal na nočním stolku košík s ovocím a sladkostmi. Ještě v ten 

večer jsem měla příležitost účastnit se společného setkání komunity. Zde se 

modlí a také diskutuje o náboženských tématech. Mluvit může každý. 

Povídají si také o tom, co se učí, na co přišli, čemu se věnují. 

 Další den jsme vstávali v sedm zase na ranní setkání, které probíhá 

podobně. Na tuto příležitost byly připraveny teplé čaje, Mate. Po zbytek dne 

jsem pomáhala při různých pracích. Dělala jsem v pekárně, v kuchyni… Poté 

byl vynikající oběd. Později, když jsem si vybalovala stan, bylo mi teplo, tak 

jsem se svlékla do tílka. Ihned mě napomenula jedna žena, že se mám 

okamžitě zahalit. Večer byla oslava. Tančili jsme a zpívali. Po celý den jsem si 

zapisovala anglická slovíčka, všichni mi velice pomáhali, abych co nejvíce 

rozuměla. Další den byl oddychový a bez práce, protože byl Šabat. Hráli jsme 

různé sportovní hry. Také jsme hráli písničky na různých hudebních 

nástrojích. Naučila jsem se pár židovských písní. Všichni odpočívali. 
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9.2 Dokumentace 

 
Obr. 8: Dům, ve kterém společně žijí všichni členové komunity. 

 

 

Obr. 9: Tentýž dům z vnitřní strany. 

 

 

 

Obr. 10: Místnost, kde se konají společná setkání a všechny slavnosti. 

Také slouží jako jídelna. 
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Obr. 11: Obrázek, který visí ve společenské místnosti.  

Na něm nápis: Kde spolu štěbetají ptáci všeho peří? 

 

 

9.3 Moje zhodnocení a pocity 

První den jsem byla nadšená. Všichni z komunity byli ke mně velmi 

příjemní a vstřícní. Cítila jsem se jako v ráji. Mimo jiné také proto jsem si 

tuto komunitu vybrala - díky velice milé odpovědi na můj e-mail. Všichni se 

o mě starali a věnovali mi pozornost. Byli ke mně ve všech ohledech nezvykle 

milí a přátelští.  

Později moje nadšení začalo postupně opadávat. Přišlo mi, že všichni 

jsou stejní. Chovají se stejně, vypadají stejně... Působili na mě trochu jako 

klony. Také jejich vstřícnost a ochota pomáhat všem mi začínala vadit. Přišla 

mi přílišná. Dokonce ani děti nebyly jiné, vůbec nezlobily. Něco se mi  

na tomto jejich chování zdálo umělého. Jako by byli příliš dokonalí. 

Někdy se mi zdálo, že v jejich očích vidím přesný opak toho, co dělají. 

Viděla jsem v nich starost a s ní touhu postěžovat si nebo vztek a touhu 

vykřičet se. Nic z toho však neudělali, byli pořád tak milí jako jindy.  

Postupně jsem se tam začala cítit nepříjemně. Cítila jsem se jako 

svázaná nebo uvězněná. Samozřejmě jsem zde zažila i spoustu krásných 

chvil, kdy jsme zpívali a tancovali, kdy jsme si povídali, kdy jsem pozorovala 

ty krásné, hodné děti, jak si hrají a mnoho dalšího. Když jsem ale 

zpozorovala, jak na mě hledí s očekáváním, jestli jsem už přehodnotila svůj 

život a uvědomila si, že tohle místo je pro mě to nejlepší, znova jsem si 

uvědomila, jak nepřirozená pro mě tahle společnost je. Teď, když se ale 

dívám na jejich fotky, je mi za nimi i docela smutno. 
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10 Mlejn 

10.1 Co jsem ve Mlejně dělala 

Přišla jsem pozdě večer a až do noci jsme vařili guláš. Mezitím jsme si 

povídali a hráli na kytarách. Byl to velmi příjemný večer. 

Další den jsem se skoro celý věnovala svojí ročníkové práci. Kamarád 

Petr, který ve Mlejně bydlí, mi půjčil notebook. Samozřejmě kdyby byla 

nějaká akce, nebo kdyby se na Mlejně v ten den něco společně dělalo, tak 

bych se zapojila. Tento den se ale nesl spíš v takovém klidu. Během dne jsem 

se ještě hrála s dětmi. Což bylo většinou moc příjemné a zábavné. Později 

jsem byla pomáhat s nošením dřeva. Jelikož poblíž je jurta, ve které bydlí 

rodinka, tak jsem měla i možnost konečně uvidět takovou jurtu zevnitř. Bydlí 

tam i v zimě.  Večer jsme se společně dívali na film přes projektor.  

Poslední den byl akčnější. Dopoledne mě Orlík, nejstarší asi sedmileté 

dítě ve Mlejně, poproháněl lesem a ukázal mi všechna jeho tajná místa. 

Odpoledne se roznesla zpráva, že utekly ovce přes přetržený plot a tak jsem 

se s Petrem vydala je hledat po celém okolí. Byla to nejenom pěkná 

procházka, ale ještě jsme potkali souseda, který nám daroval kolo pro děti ve 

Mlejně. Když jsme potom dorazili na Mlejn,bez ovcí, které jsme šli hledat, tak 

se ukázalo,že ovce byly po celou dobu někde na Mlejně, a že to byl jen planý 

poplach. Pomalu nastal čas na odchod, ale jelikož pořád bylo co na práci, o 

čem si povídat, na čem hrát, tak se můj odchod prodloužil o pár hodin. 

Odjížděla jsem až pozdě večer. A popravdě, ani se mi moc nechtělo odcházet 

z tohoto příjemného místa.  

 

10.2 Dokumentace 

 
Obr. 12: Hlavní dům, ve kterém bydlí většina mlejňáků. 
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Obr. 13: Holky připravují těsto na pečení.  

 

 

 

 
Obr. 14: Společný projekt mlejňáků- stavba přírodního domku. 
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Obr. 15: Hudba. 

 

10.3 Rozhovor se Sandym 

Jak jistě víš, dělám na práci o komunitách. Proto také moje první 

otázka zní, jestli bys Mlýn vůbec nazval komunitou? 

No jasně, rozhodně. Určitě nazval, ale máš pravdu, že to není úplně 

samozřejmé, protože když jsme se tam před jedenácti lety se Šárkou 

nastěhovali, tak to rozhodně jako komunita nefungovalo a byl proti tomu 

velký odpor. Nějakou dobu trvalo, než se mi vůbec podařilo prosadit, že 

vlastně jsme komunita a že by to mělo fungovat komunitním způsobem 

života. Ti lidé, kteří tam v té době žili, byli spíš takový solitéři, punkáči, 

muzikanti, kteří to brali tak, že prostě bydlí v jednom baráku, a že to je 

vlastně takový spolubydlení a nic víc. Vůbec to tam komunitně nefungovalo, 

nebyli schopni se na ničem domluvit. 

Za prvé jsem vždycky chtěl být v komunitě nebo budovat komunitu, 

a za druhé hned po tom, co jsem se na Mlejn nastěhoval, mi bylo jasný, že to 

nejde jinak, než abychom se stali komunitou a žili komunitním způsobem 

života, protože jinak na tom místě nepřežijem. Je potřeba se společně starat 

o ten dům, o provoz atd. A proto musíme kooperovat a musíme se brát jako 

celistvej organismus. Nejde to dělat tak, jak to tam bylo v počátcích, že ti lidé 

nebyli schopni se domluvit ani na společným topení. Každý si vytápěl ten 

svůj pokojíček, jak uměl.  

Takže tím jsme vlastně začali budování komunity, vlastně tím, že se 

vůbec označíme za komunitu, a že se nějak pokusíme podle toho žít. 

A ty jsi od začátku měl takovou vizi, že chceš vytvořit komunitu? 

Určitě, no. Tak já si myslím, že celý život člověka se odehrává 

nějakým způsobem v komunitě. Jsme sociální živočiši a žijeme prostě ve 

smečce. Takže rodina je komunita, dům, sousedé, společenství, obec, prostě 

to jsou všechno jenom svýho druhu komunity a je potřeba se k tomu tak 

chovat. Nežít individuálně, nemyslet jenom na sebe, ale snažit se o nějakou 
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koexistenci a asynergii. Bohužel né každé lidské společenství je komunitou, 

né každá rodina je komunita atd. 

Jaká jsou teda podle tebe kritéria na to, jestli společenství je 

komunitou nebo ne? 

To je zajímavá otázka, no. Co dělá komunitu komunitou. To, že se 

vůbec to společenství má odvahu označit za komunitu, je podle mě důležité 

kritérium. Určitě je tam důležitá ta ochota ke kooperaci, k tomu hledání těch 

společnejch jmenovatelů.  

Takže kdybych to měl nějak definovat, jakože definice mě moc nebaví, 

ale budiž, tak je to nějaký vyšší a kultivovanější stupeň společenské 

organizace, který stojí na tom, že každý z členů toho společenství má svoje 

nezastupitelné místo, který mu umožňuje důstojné fungování, život 

a zapojení do nějakého řetězce dávaní a braní, v rámci kterého členové toho 

společenství kooperují, a společně hledají ty společný jmenovatele, to, co je 

spojuje, to, co je sbližuje a jsou ochotni na tom pracovat. 

Já si myslím, že komunita je celé lidstvo, celý obydlený svět by měl 

fungovat jako komunita. A jde jenom o tu naši míru uvědomění 

a otevřenosti, koho všeho vnímáme jako ty členy naší vlastní komunity. 

Protože co je lidstvo lidstvem, tak se snaží nějak definovat, s kým ještě 

spolupracovat a s kým už ne. Kdo je vlastně tvůj bližní, kdo je tvůj spolučlen 

komunity. Často se to odvozuje od rodiny, národa, náboženství. Takže lidstvo 

v tomto smyslu je vlastně svýho druhu komunita, jen né příliš funkční 

a harmonická. 

Já se cítím být členem mnoha komunit. Některé jsou intenzivnější, a některé 

míň intenzivní. Takže já se snažím fungovat komunitně na všech možných 

úrovních tak intenzivně, jak jsem jenom schopen. Samozřejmě né vždycky mi 

to jde, protože, když jsme už u těch obecně lidských věcí, tak náš život se 

odehrává v rámci nějakýho nekončícího procesu socializace, kdy se 

začleňujeme do toho světa, do společenství, a zároveň individuace. A vlastně 

jakoby to jde proti sobě, ta socializace a individuace, ale já se snažím to 

vyrovnávat a harmonizovat, aby ta moje individuace šla ruku v ruce s tou 

socializací. Abych obstál ve všech svejch sociálních rolích a byl platným 

členem všech komunit, kterých jsem členem.  

Komunita, jestli má být komunitou a má fungovat, musí mít nějaké 

hranice, není to prostě všeobjímající. Musíš chtě-nechtě definovat, kdo do ní 

patří, a kdo už ne. Pokud je to nějaká opravdu intenzivní komunita.  

Jaká byla tvoje idea při zakládání této komunity? 

Hodně jsem se inspiroval šedesátejma letama. Tak samozřejmě i tato 

tradice je něco, co mě oslovovalo, komunity šedesátejch let, baráky českýho 

undergroundu. 

Já mám dvě starší sestry, který pro mě byly velkou inspirací 

a velkým vlivem v dětství. A oni obě dvě byly členky Jazzové sekce, což byla 

organizace kulturní. Bylo to takový sdružení na podporu alternativní 

kultury. Mladší sestra stihla před revolucí emigrovat do Spojených států, 
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takže s ní jsem nebyl v takovém kontaktu, ale ta nejstarší, po roce 

osmdesátdevět, byla členkou takovýho hnutí, kterýmu se říkalo Venkovská 

idyla, a byl to takovej pokus o znovuosídlení venkova. Takže prodala byt 

a s manželem si koupila statek na Šumavě. Záměrně ho koupili větší 

a vlastně už tehdy tam byl takovej jako pokus o vznik komunity a o nějakej 

společnej život. Chtěli jsme tam dělat ty akce, organizovat bigbeaty 

a mejdany ve stodole a společně se tam navštěvovat. Takže to byla komunita, 

která mě tak nějak formovala od nějakejch mejch sedmnácti let. Tím jsem 

byl inspirovanej a na tom jsem se podílel. Opravovali jsme ten statek a těšili 

jsme se na to, jak tam budeme žít tím společným  životem. A tak nějak jsme 

byli všichni inspirovaní těma šedesátejma letama, tou alternativou. Ale nějak 

jsme o tom neteoretizovali. Chtěli jsme prostě žít společně a bavit se a dělat 

věci sami a dohromady. Nebo vlastníma silama a zároveň společně. No, 

a tam to nedopadlo tak jako úplně dobře protože sestra se švagrem se 

rozvedli a ta komunita, která se kolem nich shromážďovala, se rozpadla. 

Sestra prošla velkou desiluzí, opustila svoje ideály a doteď žije sama. Je na 

ní, myslím krásně vidět, že ne každý, kdo touží po komunitním životě, je toho 

schopen. Protože ona je svojí přirozeností spíš taková introvertní.  

No každopádně, toto mě inspirovalo, a když se to nepovedlo tady, 

tak jsem tak nějak jako došel k tomu, že to zkusím prostě vlastníma silama 

a na vlastním písečku. A když byla pak možnost se nastěhovat na Mlejn, tak 

jsem do toho šel.  

Vždycky jsem k tomu přistupoval hlavně z těch ekologickejch východisek. Že 

samozřejmě už z logiky věci vyplývá, že když se víc lidí dělí o zdroje a věci, 

tak je to ekologičtější a trvale udržitelnější, než když má každej jen to svoje 

všechno pro sebe. Takže jsem se snažil žít ekologicky a z toho pramenilo, že 

mě zajímal ten eko-sociální rozměr. Ten sociální rozměr tý ekologie. Určitě 

tam hrálo roli i to, že jsem ze čtyř dětí, takže jsem zvyklej na velkou rodinu 

a na to, že hodně lidí užívá hodně věcí najednou. To si myslím, že je důležitý 

vliv. No a určitě byly důležitý i ty křesťanský vlivy. Jsem hodně k tomu 

komunitnímu životu inspirovanej i křesťanskou vírou. To samozřejmě stojí 

na tý společný lásce a vytváření společenství. 

Mluvili jsme o kritériích pro ideální komunitu, tak mám takovou 

zákeřnou otázku, že jak bys ohodnotil vaši vlastní komunitu? 

No, to je fakt těžká otázka teda. Děláme, co můžeme, no. Jsme jedna 

z nejstarších českých komunit a v mezích toho, že tadle země zrovna 

budování komunit nepřeje, nemá to tady tradici a lidé to neuměj, tak 

děláme, co můžeme, no. Jako samozřejmě, že z hlediska mejch vizí nebo cílu 

je ta komunita pořád ještě jakoby velmi špatná, chtěl bych, aby byla lepší, 

a jsem si vědom toho, že tam spousta věcí nefunguje. Ale myslím si, že jedna 

ze základních věcí pro život v komunitě je, že člověk to musí brát tak, jak to 

je, nesmí se nechat odradit tím, že to třeba nesplňuje jeho očekávání, 

představy a nároky. Samozřejmě, že bych chtěl, aby jsme byli stmelenější 

a funkčnější. Aby jednotliví členové komunity byli altruističtější, láskyplnější, 
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tolerantnější, no ale u toho všeho jsem si vědom svojí vlastní nedokonalostí. 

Člověk nesmí mít až takový nároky na druhý, když sám má deficit.  

Ale jako myslím si, že hodně věcí se podařilo. Rozhodně.  

Například? 

Tak už jenom to, že se tam za posledních sedm let narodilo dvanáct 

dětí. A že fungujeme tak dlouho, že jsme vydrželi vůbec tak dlouho. Spoustě 

lidem jsme tam vytvořili nějaký zázemí. Minimálně jsme je nějakým 

způsobem ovlivnili, poskytli jsme jim tam prostor, podporu, útulek, a já 

nevím co ještě. 

Takže jste taková docela otevřená komunita. 

To jo, snažíme se.  

Udělalo se tam spousta kulturních akcí, Mlejnem prošli stovky lidí. 

A máte i nějaké kritéria, podle kterých chcete nebo nechcete někoho do 

vaší komunity? 

No to je spíš o naší intuici a odhadu. A časem si také uvědomíš, že 

členové komunity jsou i ti nedokonalejší. Každá komunita se skládá z těch, 

co to táhnou a z těch co se vezou. Ze zdravejch, z nemocnejch, ze schopnejch 

a neschopnejch. Jako kritéria samozřejmě jsou, ale spíš je to o naší intuici, 

tak nějak z koho cejtíme, že bychom snesli, nebo že by to fungovalo. 

A když to nefunguje? 

Tak, máme nějakou zkušební lhůtu, ale většinou se to řeší nějak tak 

jako samo, že ten člověk to nějak časem vycejtí a samo ho to táhne jinam.  

Už jsme se dostali samozřejmě i do situací, kdy bylo třeba někoho jako 

vyloženě odejít. 

A co to bylo za lidi? 

Tak já to rozděluju do takových dvou kategorií: 

V první jsou takový ti paraziti, nebo vyloženě lidi, o který je potřeba 

pečovat. A který jsou vlastně takovou zátěží pro tu komunitu, protože moc 

neplatěj, nepřispívaj, je potřeba se o ně starat nebo snášet jejich duševní 

anomálie a jinou asociálnost. Nebo nějakou osobní krizi, kterou na Mlejně 

potřebujou řešit. A to není posláním naši komunity, starat se o psychicky 

nemocný. Nedostáváme na to žádnou vnější podporu a zdroje, to znamená, 

naše možnosti postarat se o takové lidi jsou omezené a bylo by to 

v protikladu s jinýma věcma,který chceme. Jako vychovávání dětí, pořádání 

kulturních akcí a zase i příjemnej domov pro nás. 

No a druhá kategorie těch lidí, jsou lidi, kteří třeba nejsou až tak 

problémoví, nejsou parazitický, třeba i něčím přispívají, ale mají tendenci si 

tu komunitu privatizovat, ovládnout a vnutit jí ten svůj směr. Transformovat 

si ji k obrazu svýmu. Na úkor toho, jaká ta komunita už je, jakou má tradici, 

jak to vidí ostatní členové a pod. No a tydlecty věci tam samozřejmě taky 

nastaly. Že tam přišel někdo, kdo měl nějaký prostě představy o komunitním 

životě a teď nám je začal vnucovat. Dřív nebo později musí nastat okamžik, 

kdy řekneme:“Hele jako sorry, ale my to takhle nevidíme“. No a tam se dá 

klidně do té role toho arbitra postavit, protože tím, že jsem tam nejdyl, a že 
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jsem tam investoval tý energie, času, peněz a všeho jakoby nejvíc, tak podle 

toho mám taky právo to ovlivňovat. A když přijde někdo, kdo je tam pár 

měsíců a začne rozvíjet na svojich, podle mého hlediska, špatnejch nebo 

nepravdivejch základech představy o tom, jak má nebo nemá fungovat 

komunita, tak mu řeknu:“Sorry, ale tohle nezapadá do mý představy 

komunity. Běž si to realizovat někam jinam“ .  

No a takovýdle věci samozřejmě nastávaj, protože my jsme místo 

relativně pěkný, příjemný, pohodlný, blízko centra Prahy, takže tím pádem 

atraktivní. Jako jsme cenný místo a samozřejmě lidi, kteří by za tydle prachy 

takovýdle místo jako je Mlejn chtěli mít, je víc. A navíc to místo má už za 

sebou jedenáct let fungování, má za sebou už ty drsný začátky, už je 

nějakým způsobem funkční, rozjetý, zabydlený, už se tam udělalo spoustu 

práce, takže těch chytráků, kteří mají patent na to, jak má vypadat 

komunita, samozřejmě exponenciálně narůstá. Protože do toho začátku, kde 

není nic, se nikdo nežene. Ale do tohodle pohodlíčka, kde už je prostě to 

nejhorší uděláno, tak je najednou každej ten chytrej, který povede tu 

komunitu. Ale to zas nezbejvá říct nic jinýho jako:„Hele, vybuduj si to sám na 

zelený louce, projdi si těma těžkejma začátkama a pak se uvidí.“  

Tak teď máme za sebou takovýdle vlastně rozchod se skupinou lidí. 

Odešli na místo, kde vlastně vzniká nová komunita. Tak jsem zvědavej, co 

tam vlastně vybudujou.  

A byli i takoví lidé, kteří odešli sami od sebe? 

Jo, to víš, že jo. Spoustu. Jako to je přirozenej průchod. Teď v tom 

stávajícím složení, ve kterým tam jsme, tak vlastně kromě mě a Šárky, který 

jsme tam od začátku, tak ta nejdéle sloužící rodina je tam nějaký čtyři roky. 

Jinak se to pořád vlastně nějak obměňuje, což je přirozený. Bylo tam třeba 

hodně mladejch lidí a tak si tam odbyli ten rok, dva a pak si šli za svým. 

Nebo přišli na to, že mají nějakou jinou představu o životě. Cestují nebo 

založí vlastní komunitu atd. Jako těch lidí, kteří si tou komunitou na 

začátku prošli a teď žijí takovým standardním životem, je mnoho. 

 

 
Obr. 16: Sandy 
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A ty to máš jak?  

Jako já už bych asi jinak žít neuměl. Já si vůbec nedovedu 

představit, že bych žil takovým tím standardním, maloměšťáckým, 

stereotypním životem. 

A myslíš, že pro děti je toto prostředí taky lepší? 

Myslím, že je to pro děti super. To je vlastně jeden z hlavních důvodů, 

proč snáším veškerý nepohodlí a problémy s Mlejnem spojený, protože vím, 

že pro moje děti je to prostě to nejlepší, co může bejt. Myslím, že pro děti je 

to úplný eldorádo, když můžou žít s hodně lidma, s hodně jinýma dětma 

a uprostřed přírody.  

A mně vlastně kmenovej způsob výchovy přijde jako vůbec nejlepší. 

To dítě má svou rodinu, ví, kdo jsou jeho rodiče, ale zároveň má ještě 

spoustu jinejch lidí okolo, kteří ho ovlivňují, vychovávají a od kterých si 

může brát podněty, a kteří jsou vlastně takovýma spolurodičema. Pak ti 

dospělí vytváří bezpečnej prostor, ve kterým se ty děti pohybujou a nemusí 

viset na tom jednom rodiči.  

Máte čas při tom všem i někam cestovat? 

No jako v rámci možností cestujeme, ale jelikož ten Mlejn neumožňuje 

člověku se sebrat a někam na tři měsíce odejít, tak jsme toho moc 

nenacestovali. Jako je to závazek svýho druhu. A pořád ještě ta komunita 

není tak zajetá a tak v pohodě, abych si mohl dovolit na čtvrt roku 

vypadnout a nemít obavy o to, co se tam bude odehrávat, nebo jak to tam 

beze mně bude fungovat.  

Takže svým způsobem to tam tak trochu vedeš? 

No, tak trošku jo. Jako trochu jsem v tý roli toho dohlížeče. Tak 

samozřejmě ta míra ty odpovědnosti je u mě vyšší, než u někoho jinýho. Teď 

jsem dosáhl toho, že je na mě napsaná nájemní smlouva na Mlejn, elektřina, 

všechno to je vlastně na moje jméno. Je to odpovědnost samozřejmě.  

Teď mě napadlo, jak máte vyřešené finance? 

Tak skládáme se na elektřinu, na nájem a na nějaký společný výdaje. 

Je tam nějaký potravinový fond.  

Takže každý zvlášť dělá nějakou tu svoji práci? 

No jasně. Snažili jsme se i o nějaký společný komunitní projekty 

např.: stavěli jsme přírodní dům. To je třeba jeden z mejch cílů, že bych 

chtěl, aby ta komunita byla nějak ekonomicky funkční a soběstačná.   

A jak máte rozdělenou práci, kterou je potřeba udělat přímo na Mlejně? 

Já si myslím, že nejlepší je, když každý dělá to, co sám cejtí, nebo 

uzná za vhodné. 

A funguje to? 

Jo, todle myslím, že docela funguje. To je prostě na svědomí každýho 

člověka, aby si nějak srovnal, čím přispívá a co naopak dostává a co dává. 

Nikdo nikoho do ničeho nenutí. A tohle, myslím si, je funkční princip. Když 

vidíš nějakou práci, tak je to tvoje práce a ty si musíš prostě zvážit, jestli na 

ní máš nebo nemáš, jestli jsi na ni ten správný člověk. Já si myslím, že je tak 
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obecně lidský mít tendenci se zapojit. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří to mají 

jinak, a kterým naopak udělá radost, když dostanou něco zadarmo.  

Takže se snažíte mít co nejmíň pravidel? Nebo spíš nemít pravidla? 

No jako s těmi pravidly je problém v tom, že když máš nastaveny 

pravidla, tak taky musíš mít nastaveny sankce, co následuje za jejich 

porušení, jinak nemají smysl. A pak se to zvrhne na takovej jakoby 

mocenskej mechanismus dohlížení a trestání. A já prostě nechci dohlížet 

a trestat. To je princip, který podle mě není správnej. Tak ho nebudu zavádět 

do svýho života, do svýho domova, do svý komunity. Jako když někdo 

nezaplatí půl roku nájem, tak to musím řešit, ale tak to není trest, to je spíš 

minimalizace škod, nebo ochrana těch ostatních. Já to nedělám proto, že 

bych chtěl toho člověka nějak potrestat nebo se mu mstít, spíš je to 

sebeobrana. A samozřejmě každá komunita musí mít tuto sebeobranu.  

Aby jsme si to jenom shrnuli, tak jaká je teda tvoje představa 

o komunitě? 

Moje představa je otevřený místo, který není nějak striktně 

a ideologicky definovaný. Proto mám i problém s tím se nějak hlásit k tomu 

rainbow, nebo to prohlašovat za rainbow komunitu. Protože to už je zase 

nějaká nálepka, nějaká definice, která říká, že to je takhle a ne jinak. Nechci 

tam cpát žádné ideologie, žádnou víru, náboženství a pod. Což mi přijde jako 

nejtěžší, ale nejsmysluplnější. Samozřejmě většina komunit je definovaná 

nějakým takovýmdle způsobem, ale mně přijde, že to je špatná cesta. Že 

přesto, že jsem praktikující katolík, tak nechci, aby to byla katolická 

komunita. Přesto, že se tam za sedm let narodilo dvanáct dětí, tak nechci 

prohlašovat, že to je komunita domo-rodičů. 

 

10.4 Moje zhodnocení a pocity  

Ve Mlejně jsem se cítila jako doma. V zásadě tam na mě nečekalo nic 

nového a nečekaného. Lidé, kteří tam žijí, jsou podobného typu, s jakými se 

setkávám denně. Bylo mi tam moc příjemně, zažila jsem mnoho pěkných 

chvil a cítila jsem se tam úplně svobodně. Nikdo mě ničím neomezoval, 

mohla jsem si dělat, co jsem chtěla. Asi nejvíc ze všeho mě nadchly děti. Jak 

jsou úžasně akční a komunikativní. Zažila jsem s nimi hromadu zábavy.  

Celkově se ke mně všichni chovali přátelsky. Někdo víc někdo míň, 

ale se všemi se dalo popovídat. To, že nemají nějaká pravidla, mi jen 

vyhovovalo. Taky si myslím, že to může fungovat, protože já, i když jsem byla 

jenom návštěva, tak jsem si na sobě uvědomila chuť alespoň trochu jim 

pomoct. Celkově tato návštěva byla pro mě hodně zajímavá, hlavně proto, že 

jsem se poprvé setkala s komunitou, která nemá žádné náboženské základy, 

která nemá nějaký striktní řád, pravidla ani program a která přesto všechno 

funguje už jedenáct let. Samozřejmě to není lehké, dokonce myslím, že to je 

ta těžší cesta. Takže samozřejmě nastávají i různé potíže, ale vždycky se to 

nějak vyřeší a komunita pořád funguje. Vnímám to jako správnou, i když 

obtížnější, cestu.  
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11 Krišnův dvůr 

11.1 Co jsem v komunitě dělala 

Přišla jsem těsně po obědě. Všichni už dojedli, ale stejně mi ještě 

donesli jídlo, bez toho, že bych o něj prosila. Během jídla si se mnou povídala 

jedna žena. Potom jsem šla pomáhat, malovalo se a bylo kolem toho hodně 

práce. Potom mě ubytovali, bydlela jsem s jednou ženou. Spí se tam na zemi, 

takže jsem si musela donést spacák. Večer bylo uctívání božstev 

a obětovávali se jim světýlka. Večer jsem si chvíli četla a šla jsem brzo spát, 

protože mi bylo řečeno, že se vstává ve čtyři. Ráno jsme opravdu takto brzo 

vstávali. Bylo další uctívání božstev a potom se začali modlit mahamantry. 

Když jsem se dověděla, že to bude trvat dvě hodiny, šla jsem si ještě pospat. 

Probudila jsem se těsně po přednášce, což mě mrzelo, ale stihla jsem alespoň 

opět uctívání. Chvilku jsem se byla podívat na vyučování mladých dívek. 

Poté jsem byla na křtu malého chlapečka. Začal program pro veřejnost. 

Přišlo pár lidí na přednášku a hostinu. Potom jsem už musela jít. Jela jsem 

vlakem s pár dalšíma lidmi z Krišnova dvora. Když jsme přijeli do Prahy, 

ještě jsem si povídala s jedním člověkem z hnutí Hare Krišna, mnoho věcí mi 

ještě dovysvětlil. 

 

11.2 Dokumentace 

 
 

Obr. 17: Škola, kde se malé dívky učí různým tradicím védské kultury. 
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Obr. 18: Slavnostní obřad křtu malého chlapce. 

 

 

 
Obr. 19: Děti si hrají. Otec hraje na typický nástroj védské kultury, který je podobný naší 

harmonice. Na stěně je znění Hare Krišna mahamantry. 
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Obr. 20: Hostina, jí se na zemi a rukama. V pozadí je vidět zakrytá božstva. 

 

11.3 Rozhovor s Mad Madhusom 

Jak jsi se dostal ke hnutí Hare-Krišna? 

Bylo to zhruba před deseti lety. Chodil jsem na umělecko-

průmyslovou školu. Také jsem zkoušel drogy, co k těmto školám tak trochu 

patří. O hnutí Hare-Krišna jsem se dověděl přes knížky. Dostala se ke mně 

kniha Život po životě. Když jsem ji začal číst, všechno jakoby mi do sebe 

zapadalo. Byli tam odpovědi na mnohé otázky, které jsem měl 

nezodpovězeny. Bylo mi jasné, že tohle je to, co jsem hledal. Začal jsem číst 

další a těžší knihy a tak to postupně pokračovalo. Potom jsem se dostal na 

farmu Krišnův dvůr.  

Jak to funguje u vás na farmě? 

Funguje. Jelikož védské učení říká, že jsme každý jeden individuální 

bytostí, tak se podle toho také chováme a bereme na to ohled. Funguje to 

také proto, že máme společný cíl a společnou věc. Všichni dodržují kulturní 

a společenská pravidla védské kultury. Každý ví, co má dělat. To ale 

neznamená, že nemáme volnost. Čím víc drobných pravidel a pořádku člověk 

má, tím má také větší volnost a svobodu. Je to jako s pořádkem na silnicích, 

když se rozhodne někdo jet do protisměru s vizí svobody, tak tu volnost 

akorát ztratí. Chytí ho policajti nebo se s někým srazí.  

Byly i případy, že by někdo z farmy odešel? 

Samozřejmě. Mnoho. Každý jsme jiný a ne každému vyhovuje řád 

a pořádek, jaký vládne v našem chrámu. Když to někdo nezvládá a 

nevyhovuje mu to, tak nemá smysl, aby zde byl, trápil se a ničil ostatním 

jejich zaběhaný řád. Jako ten řidič v protisměru.  

Jak jsi na tom teď ty? Čemu se věnuješ? 

Mým úkolem je distribuce knížek. Přes týden jsem v Praze a dělám 

svůj úkol. Pomáhám tím lidem. Na víkend chodím na farmu odpočat si od 



 36 

městského ruchu. Tím také vyvažuji svůj život. Během týdne dělám hlavně 

mentálně a o víkendu si fyzicky zapracuji a odpočinu. 

Chodil jsi na uměleckou školu, máš teď čas na tvorbu při všem, co 

děláš? 

Jasně. Kreslím docela často. Vlastně dělám hodně věcí. Teď se pod 

mým bytem rekonstruuje restaurace, tak i s tím pomáhám. 

Cestuješ? 

Ano. Hodně. Pravidelně jezdím do Indie a do Holandska za mým 

duchovním učitelem.  

Jsi šťastný? 

Jsem. Vím, že kdybych si tady sedl na zem a začal zpívat 

mahamantru, tak by to bylo všechno, co bych potřeboval. Kdyby se mě lidé 

ptali, co dělám, řekl bych jim to a oni by se ke mně přidali. Učíme se žít 

odříkavý život. Život s řádem a pravidly. V nich nacházíme svobodu a štěstí. 

Na ulicích potkávám různé lidi.  

Všichni se honí za štěstím, ale skoro nikdo ho nenachází. Lidé si 

pomáhají různými drogami a hledají štěstí v nich. Jak bezdomovci, tak muži 

v kravatách s dobrou prací, rodinou, domem…nikdo nenachází štěstí, které 

hledá. A to je to jediné, co lidé chtějí, co hledají. Štěstí. Šťastný může být 

jedině ten, kdo se rozhodne žít pro něco naplno. Či už je to duchovní život, 

nebo třeba hudba atd. Já jsem si pro sebe vybral duchovní život. Dělat věci 

jen tak povrchně nemá smysl. Stejně jako lpění na hmotných věcech. Co ti 

z nich zůstane, až zemřeš? Nic. Mnoho lidí si to uvědomí až těsně před tím. 

Jediné co ti zůstane je tvoje duše. Proto má smysl rozvíjet a budovat právě 

svůj duchovní život.  

Člověk na pomoc ale určitě potřebuje svého duchovního vůdce. 

Nějakou autoritu. Sám se člověk nenaučí nic. Vždyť ani chodit a mluvit 

a smrkat atd. jsme se nenaučili sami. Proč by to tady mělo být jinak? 

Co si myslíš o rozdělení mužů a žen na farmě? 

Myslím si, že se většina členů u nás v chrámu snaží poctivě 

dodržovat pravidla společenského chování, ustanovená svatými písmy, proto 

chod společnosti je poklidný a člověk, díky tomu, že nemusí dokola řešit 

společenské skandály, jak je tomu právě ve společnosti materialistů, má klid 

na duchovní život. 

 Tím, že nejsme od mala vedeni k civilizovanému soužití, nás pak 

může překvapit, jak uctivě se k sobě muži a ženy chovají. 

Na toto téma by se dal dát týdenní seminář.  

Ještě jedna otázka. Jelikož jsem byla na vaší farmě poprvé, trošku mě 

překvapilo množství hygienických pravidel. Nezdají se ti přehnaná? 

Védská kultura je nádherná v tom, že nemá limity, co se týče 

hloubky. Člověk například může do konce života zdokonalovat své 

hygienické standarty. Co se týče čistoty, té není nikdy dost, obzvláště v 

dnešní špinavé době. 
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11.4 Moje hodnocení a pocity 

Lidé byli na mě milí, mluvili se mnou a odpovídali mi, na co jsem se 

ptala. Celkově jsem se tam cítila příjemně. Jen když jsem postupně 

zjišťovala, kolik pravidel tam mají, začínala jsem se tam cítit víc a víc 

nepříjemně. Na konci jsem byla docela ráda, že odcházím. Vadilo mi hlavně 

to, že většina pravidel mi přišla zbytečná a také to, že je dokonce vyžadovali 

ode mě, i když jsem byla jen návštěva. S postupem času ale vnímám, že to 

možná bylo pro mne užitečné, alespoň jsem si vyzkoušela jaké to je. Vadilo 

mi, že když mluvím s muži, tak na mě všichni koukají tak, že to se přece 

nesmí. Postupně jsem se pomalu bála pohnout, protože tam těch pravidel 

bylo tolik, že jsem už nevěděla, co mohu a co ne. Co se týká vzývání božstev, 

rovněž očekávali, že budu dělat to co oni a to mi připadalo jednak zbytečné a 

také nepříjemné. Ale mimo to, co jsem teď vyjmenovala, mi tam bylo dobře a 

hlavně to bylo zajímavé. Také si myslím, že bylo dobře, že jsem tam nebyla 

velmi dlouho. Možná, kdybych tam byla déle, tak by mi začalo všechno 

pravděpodobně ještě víc vadit. Byl to pro mě každopádně úplně jiný svět, 

který mi vyhovoval pouze velmi částečně a na chvilku ale, déle bych tam být, 

nebo dokonce žít, nemohla. 
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ČÁST UMĚLECKÁ 

12 Popis 

 

 

Jako uměleckou část jsem si vybrala grafické znázornění komunit. Nakreslila  

jsem obraz, kterým se snažím vystihnout a charakterizovat komunity, které 

jsem navštívila. V obraze vyjadřuji hlavně náladu a pocity, které z komunit 

mám. Používala jsem barvy, které se podle mne ke komunitám hodí, a 

nějakým způsobem je vystihují. V obrazu jsou zakomponovány i konkrétní 

prvky, které jsou charakteristické pro danou komunitu a také znázorněny 

některé činnosti, které se v komunitě vykonávají. Odlišnými barvami a 

náladou jsou zachycena odlišnost komunit a rozdíly mezi nimi. 
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Závěr 

 

 

Moje ročníková práce se opírá hlavně o praktickou část, proto závěr 

této práce se bude rovněž týkat hlavně praktické části.  

K teoretické části mohu zdůraznit hlavně to, že jsem se dozvěděla 

mnoho nových informací. V této práci jsem použila hlavně to, co jsem 

pokládala za nejdůležitější a to ještě v určité zkratce. Je to např. kvůli tomu, 

že k témě komunity je množství všeobecných informací a mohla bych k tomu 

napsat knížku nebo klidně i více knih.  

Teoretickou částí jsem chtěla jen čitatele uvést do tématiky komunit, 

aby získal určitý obraz, obeznámit se s tím, co v této práci vůbec myslím 

komunitou, s historií komunit a s momentálním komunitním dění.  

Bylo pro mě dost těžké vybrat informace, které by vystihli všechno, 

co je potřeba a zároveň aby byly krátké a výstižné. Zároveň jsem měla 

problém s tím, abych neodbočila k úplně jinému tématu, i když s tématem 

komunity souvisí. Tím myslím například problematiku sekt, která je 

s komunitami úzce spjatá. Také bylo těžké najít vhodnou literaturu, jelikož 

pojem komunita je hodně obecný a tudíž je o něm mnoho knih, ale jen malá 

část pojednává o komunitách v tom smyslu, v jakém o nich já píši. 

Na konci teoretické části opisuji komunity, které jsem navštívila 

a potom přirozeně navazuji další částí a to praktickou. 

V popisu této části jsem se potýkala se stejným problémem jako 

v teoretické části a to s tím, co bylo potřeba napsat a co ne. Kdybych měla 

psát všechno, co jsem vypozorovala, zažila a zjistila, tak by obsah stránek byl 

mnohonásobný. Možná někdy o tom napíši knížku, kde bude možné se tomu 

věnovat daleko hloubějí a budu s tím spokojená. Protože tady mám pocit, že 

jsem toho napsala málo, ale zároveň je toho až moc z hlediska obsahu. Také 

si nejsem jistá, jestli se mi podařilo vybrat právě ty podstatné věci, kterými 

bych co nejsrozumitelnějí vystihla danou komunitu.  

Samotnou praktickou část jsem si ale dokonale užila.  Bylo pro mě 

hodně zajímavé trávit čas v různých komunitách. Poznala jsem nové lidi, 

zažívala jsem různé situace, některé nepříjemné, jiné právě naopak. 

Dověděla jsem se mnoho nových a zajímavých faktů, snad více jak 

v teoretické části.  

Chtěla bych teď na závěr napsat o každé komunitě. 

První byl Camphill, ten byl úplně specifický a tím, že komunitní život 

využíval na pomoc dětem, o které se tam starali. Tato myšlenka se mi líbí. 

Nejdřív jsem si ani jeho jedinečnost neuvědomovala, jelikož jsem Camphill 

navštívila jako první a neměla jsem ho s čím porovnávat. Potom ale, když 

jsem postupně poznávala jiné komunity, uvědomila jsem si, že Camphill je 

specifický a to právě tím, že nejsou komunitou s náboženským ani žádným 

jiným propojením, ale že tuto možnost společenského žití využívají hlavně na 

pomoc někomu jinému a ne sobě.  
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Další komunitou je farma Stentwood. Předem musím říci, že jsem 

měla problém s překonáním jazykové bariéry, a tak jsem zjistila mnohem 

méně informací, než kdybych neměla problém s domluvením se. Tato 

komunita má náboženské základy a to židovské. Byla úplně jiná jako 

Camphill. Podle mě se zde objevovali až prvky sekty, ale samozřejmě ne 

donucovací sekty. Tak, jak se mi na Camphillu líbilo v zásadě všechno, tak u 

farmy Stentwood tomu už až tak nebylo. Je to pravděpodobně i tím, že 

nevěřím v to náboženství jako oni, možná kdybych věřila, tak by mi vadilo 

toho mnohem méně. Život zde mi nepřipadal přirozený. Komunita sice 

dokonale fungovala, ale na úkor mnoha dalších věcí, jako je například 

individuálnost. Myslím, že komunita by mohla a snad i měla vyvažovat 

sociálnost a individuálnost a ne si vybrat jenom jedno. 

Jako třetí je Mlejn. Tato komunita mi byla asi nejbližší. Cítila jsem se 

tu jako doma. Narozdíl od farmy Stentwood, tady bychom prvky sekty 

nenašli. To ale znamená méně pravidel a tím pádem samozřejmě riziko 

většího chaosu. Myslím ale, že je lepší hledat cestu bez toho, že bychom ji 

ulehčovali tím, že si nastolíme hromadu pravidel. Možná je to těžší cesta a 

nastávají tu mnohem častěji problémy ve fungování, ale zato nikoho 

neomezuje, je přirozená a myslím, že adekvátněji zobrazuje lidský život, ve 

kterém také máloco funguje dokonale.  

Poslední je Krišnův dvůr, který se nápadným způsobem podobá 

farmě Stentwood. Je to také náboženská komunita, která má možná ještě víc 

pravidel a lidé zde žijí skoro mnišským způsobem života. To je určitý rozdíl 

mezi těmito dvěma komunitami. Ve farmě Stentwood  bylo možná přece jen 

ještě více volnosti jako tady.  

Takže po mých zkušenostech bych tyto komunity rozdělila na 

ekologicko-náboženské, tam je Krišnův dvůr a Stentwood farma, potom na 

ekologicko-přirozeně-sociální, a to je Mlejn a potom na ekologické s pomocí 

druhým a to je Camphill. Můžeme si všimnout, že v každé definici je slovo 

ekologické. Je to tak už jenom proto, že komunitní život samotný má šanci 

být ekologičtější než individuální. A všechny tyto komunity se nějakým 

způsobem snaží být ekonomicky soběstačné, co se některým daří více, 

některým méně, ale všem aspoň nějak. Prvky sekty jsem nalezla jen 

v komunitách náboženských.  

Já si myslím, že život v komunitě by neměl omezovat. Zároveň by zde 

podle mne měla být otevřenost k různým náboženstvím a také rasám. Měla 

by zde být vyrovnána individuálnost a sociálnost a lidé v komunitě by měli 

být schopni dělat věci i bez pravidel a společně se na všem domluvit. Také 

myslím, že nejlepší je, když má komunita nějaký společný cíl anebo projekt, 

který všechny spojuje. Jako je například ta pomoc druhým v Camphillu.  

No, a kdybych měla nějak obecně zhodnotit svojí ročníkovou práci, 

tak myslím, že v rámci krátkého času jsem udělala, co jsem mohla. Také se 

na výsledné formě mojí práce odráží to, že jsem v komunitách byla jenom 

krátkou dobu. Na to, abych jim úplně porozuměla a abych viděla víc do 
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hloubky, bych potřebovala mnohem více času. Toto mám v plánu uskutečnit 

někdy v budoucnosti, chtěla bych více pochopit a proniknout do komunity 

jako takové. Svojí práci vnímám jako takový povrchní začátek v bádání. 

Myslím, že s odstupem času a po nově získaných zkušenostech budu práci 

různě měnit a doplňovat.  

Moje práce, v její momentální podobě, obsahuje všechny podstatné 

informace, které jsem zjistila během dosavadního bádání a všechny moje 

myšlenky, ke kterým jsem zatím dospěla. Její vypracovávaní, a všechno s ní 

spojené, mi dalo mnoho podnětů na další zkoumání a přemýšlení. Myslím, že 

tím moje práce splnila svůj účel a také mi dala mnoho nového. 
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