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Výroční zpráva 2017
Spolek Permakultura(CS), z. s., vznikl v roce 1996 původně jako mezinárodní nevládní
organizace. Zabývá se šířením myšlenkové koncepce a praktických metod sloužících k
vytváření a realizaci udržitelného designu. Ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí,
zahrad, zemědělských systémů, krajiny, měst i celých regionů, ale také utváření lidských
společenství. Permakultura reaguje na současné globální problémy týkající se vztahů člověka
k Zemi a vytváří trvale udržitelný způsob života, respektující přírodní ekosystémy.








Cíle spolku
propagovat a šířit myšlenky permakultury a designérský systém navrhování trvalých
lidských usedlostí založený na aplikaci zákonů přírodních ekosystémů, ověřených úspěšných
praktikách tradičních kultur a poznatcích moderních věd
vzdělávat veřejnost v aplikacích, užitečnosti a praxi permakultury
pořádat a realizovat přednášky, semináře, konference, výstavy a kurzy permakultury
(úvodní, designérský, učitelský) a sdružování absolventů těchto kurzů
garantovat kvalitu kurzů, úroveň odborných lektorů a dodržování mezinárodně
uznaného programu kurzů
zprostředkovávat výměnu praktických zkušeností a ověřovat převzaté struktury a
systémy v našich zeměpisných podmínkách
umožňovat vzájemnou spolupráci zájemců o permakulturu
pomáhat zabezpečovat informace, poradenství, materiály, techniku a fondy pro
realizaci permakulturních projektů

Činnost v roce 2017
Valné shromáždění 2017
Konalo se dne 18. února ve Stanici přírodovědců v Praze 5. Do rady jsme zvolili Jitku
Novákovou jako hospodářku, takže rada spolku nadále pracovala ve složení: E. Hauserová, I.
Mertová, D. Haladová, K. Horáčková, M. Fialová, J. Nováková.
Změna sídla spolku
V červenci 2017 jsme změnili naše sídlo, protože na původní adrese (Lipka, Lipová ul.) jsme
už neměli žádné své členy nebo příznivce, což ztěžovalo komunikaci. Nové sídlo spolku má
adresu Rakovecká 83, 635 00 Brno-Bystrc (usedlost Prádelna, u Dany Kellnerové).
Péče o členy
Jednou měsíčně jsme rozesílali e-mailový zpravodaj s novinkami z permakultury, který měl
na začátku roku kolem 1000 odběratelů, na jeho konci kolem 1300 odběratelů.
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Organizace má v současnosti 62 členů.
Členové mají možnost uspořádat akci 5P (Přátelské pracovní pohodové permakulturní
potkávání), která znamená přínos jak pro majitele pozemku, na kterém se setkání koná, tak
pro účastníky. Vše je vysvětleno zde: www.permakulturacs.cz/article/75/jak-pripravitsetkani-typu-5p

Publikační činnost
Organizace Permakultura (CS) vydává od roku 2014 dvakrát ročně monotematické brožurky
edice Klíč k soběstačnosti. V roce 2017 měly témata Permakulturní dům a Permakulturní
farma. Témata brožurek byla provázána s našimi pravidelnými listopadovými konferencemi.
Výtvarnicí obálek byla grafička Markéta Grimová, editorkou Eva Hauserová, která v tomto
roce zastoupila šéfeditora Radima Kotalu.

Koncem roku jsme zahájili nový projekt etických investic – naše nové nakladatelství Kompost

Press bude vydávat překladové publikace, na které nám budou půjčovat peníze naši příznivci
za malý bonus. Bližší informace o celém projektu najdete zde:
www.permakulturacs.cz/article/119/nakladatelstvi-kompost-press-eticke-investovanizahajuje
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On-line obchod
Publikační činnost je úzce propojena s on-line obchodem PKCS.
Management obchodu měla stále na starosti Dagmar Haladová. Ekonomicky se veškeré toky
stabilizovaly, pravidelně nakupujeme publikace jiných vydavatelů a především naše vlastní
publikace nabízíme na stáncích na řadě akcí. Produkci je možné také získat u komisionářů, z
nichž nejvýznamnější je distribuční síť Kosmas.

Akce pro veřejnost a pro naše členy a příznivce
Galerijní šalina a založení první semínkovny v Brně
Hned 4. ledna 2017 jsme slavnostně pokřtili „galerijní šalinu“ - jde o akci města Brna, které
nabízí neziskovkám, aby po dobu jednoho měsíce využily jednu linkovou tramvaj k propagaci
svých aktivit. Večer jsme uspořádali setkání v kavárně Tři ocásky, kde byla založena první
semínkovna v Brně.

Jarní permakulturní nakousnutí
Únorová jednodenní populární akce pro nejširší veřejnost, konaná v komunitním centru
Prádelna v Praze 5. Hlavními organizátorkami byly Dagmar Haladová a Martina Fialová.
Stánky na festivalech a veletrzích
Permakultura (CS) se v roce 2017 představila na stáncích na festivalu přírodního stavění
Baobabů a na Biostylu v Praze Holešovicích (březen), na Dni Země v Brně a na NGO Marketu
v Praze (duben), na akci Letná roste v Praze 7 (květen), na festivalu Zázračná planeta Země v
Bečově nad Teplou a na Čajomíru v Praze (srpen).
Letní konvergence v Kadani
22. července se konala jednodenní letní konvergence v kadaňském vzdělávacím centru
Radka, zpestřená návštěvou místního čajového festivalu. V programu zaznělo několik
přednášek o zajímavých permakulturních projektech u nás i v zahraničí. Akci zorganizovala
Ivana Mertová.
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Listopadová konference „Permakulturní farma“
Ve dnech 17. - 19. listopadu jsme pořádali již tradiční konferenci na Toulcově dvoře, jejíž
program byl spojen se setkáním realizátorů ukázkových permakulturních projektů. Zájem
veřejnosti byl velký a program pestrý, ukázalo se, že v ČR existuje nebo vzniká řada
permakulturních farem a toto téma má velký potenciál.
Článek o akci naleznete zde:
https://www.permakulturacs.cz/article/123/konference-permakulturni-farma-18---19listopadu-2017

Prosincové výjezdní strategické plánování rady spolku
Soustředěné hodnocení a plánování různých činností spolku, které trvalo celý víkend, se
konalo poprvé, a to v ekocentru Loutí u Slap. Velmi se nám osvědčilo a tuto akci hodláme
uspořádat každoročně.
Na tomto setkání jsme přijaly do spolku lektorku Denisu Tomáškovou a na základě toho, že
pro náš spolek pracuje především jako lektorka již dlouho, ji brzy nato rada spolku
kooptovala.

Akademie permakultury
Od konce ledna do května 2017 proběhl v Praze kurz PDC (Úplný kurz permakulturního
designu, Permaculture Design Certificate), tentokrát v hezkém prostředí Stanice
přírodovědců na Smíchově, s lektorským týmem ve složení Denisa Tomášková, Katka
Horáčková a Eva Hauserová. Další kurz tohoto typu uspořádal spolek Permanet s lektory
Alenou a Milanem Suchánkovými.
Během celého roku probíhaly úvodní kurzy lektorky Katky Horáčkové v Merbolticích, spojené
s výukou praktických dovedností (pěstování hub, práce se dřevem), a kromě toho setkání 5P
(Přátelské pracovní pohodové permakulturní potkávání).
V září dále učila lektorka Alena Gajdušková praktický kurz Léčivé byliny.
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Zorganizovali jsme dva mezinárodní kurzy: britský lektor Rakesh Rak vedl workshop
sociokracie (květen), na organizaci tohoto kurzu měla největší podíl Adéla Hrubá. V září na
něj ještě navázal kurz sociokracie v češtině. Další britský lektor Tomas Remiarz učil v září kurz
Lesních zahrad (Forest Gardens) v Merbolticích, na který navázala dne 13. 9. přednáška na
VŠZ v Suchdole, spojená s představením nové knihy Tomase Remiarze Forest Gardens in
Practice (Lesní zahrady v praxi).
Rada APK pracuje (po vystoupení Permanetu z APK) ve složení Katka Horáčková, Denisa
Tomášková, Eva Hauserová, Alena Gajdušková, Ivana Mertová.

Mezinárodní spolupráce – Visegradský grant
V termínu 6. - 14. července proběhla první společná permakulturní akce pro účastníky z ČR,
Slovenska, Maďarska, Polska a Ukrajiny s tématem Permakultura pro farmy, koordinovaná
ukrajinskou národní permakulturní organizací. Nejprve jsme formou exkurzí navštívili tři
moravské ukázkové projekty, dva slovenské a jeden maďarský, a pak jsme se ve dnech 11. 13. 7. zúčastnili třídenní konference v maďarské vesnici Gömörszőlős. Bližší informace a
výstupy z projektu najdete na http://visegrad.permakultura.sk.

Síť a mapa ukázkových permakulturních projektů
Koordinátorkou projektu byla Martina Fialová.
V roce 2017 jsme certifikovali a zařadili do naší sítě a na mapu 7 dalších projektů. Celkový
počet zůstává na čtyřicítce, protože některé projekty z různých důvodů zase odpadají.
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V návaznosti na naši listopadovou konferenci se v Praze uskutečnilo druhé setkání
realizátorů projektů, s předáváním diplomů a prezentacemi projektů. Spojení tohoto setkání
s konferencí se osvědčuje a budeme v něm pokračovat.

Hospodaření
Účty PKCS
V roce 2016 jsme provozovali celkem 6 transparentních účtů u FIO Banky, nahlížet do nich lze zde:
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu
účet PKCS původní (slouží pro členské příspěvky apod.): 2100069645
účet Obchodu: 2200547149
účet Akademie permakultury: 2800547150
účet Etických investic: 2100848710

EUR účet 1 – visegradský grant: 2001162422
EUR účet 2 – visegradská konference: 2901176731
Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za rok 2017 si můžete prohlédnout ve zvláštních PDF
dokumentech.

Orgány spolku

Na konci roku 2017 pracovala rada PKCS v tomto složení:
Eva Hauserová – předsedkyně
Jitka Nováková - hospodářka
Ivana Mertová - tajemnice
Dagmar Haladová – manažerka obchodu
Martina Fialová – koordinátorka Sítě permakulturních projektů
Katka Horáčková – koordinátorka APK
Denisa Tomášková – lektorka kurzů APK
Revizorkou spolku byla Edita Matoušková.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali Statutárnímu městu Brnu za finanční podporu edice Klíč k
soběstačnosti.
Za vstřícnou spolupráci dále děkujeme naší bývalé předsedkyni Daně Kellnerové, našemu
webmasterovi Ondřeji Němečkovi, grafičce Markétě Grimové, permakulturní lektorce Denise
Tomáškové, síti Greenglasses, dále květinářství Green Garden (za podporu listopadové
konference), a konečně za pomoc s propagací naší činnosti Pravému domácímu časopisu,
měsíčníku Bio a časopisu Sedmá generace.
Děkujeme všem nadšeným dobrovolníkům, kteří pro organizaci obětavě pracují ve svém
volném čase. Děkujeme členům organizace, že obětavě řeší problémy, které nás potkávají.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří navštívili naše akce, zakoupili si naše tiskové
materiály, přispěli do našeho časopisu nebo na náš web, nebo nás podpořili jakkoli jinak.
A konečně děkujeme i členům našich rodin za trpělivost, pochopení a podporu pro naše
snažení.
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Zvláštní vzpomínku věnujeme naší čestné člence, výjimečné učitelce, výzkumnici, zahradnici,
autorce knihy Zdravá zahrada a úžasné lidské bytosti Hele Vlašínové, která zemřela 16.
června 2017. Helu nám nikdo plně nenahradí.

Kontaktní a identifikační údaje

Permakultura (CS), z. s.
Sídlo:
Rakovecká 83, 635 00 Brno-Bystrc
IČ: 62 77 20 31
Tel.: 737 537 393
číslo účtu: 2100069645/2010 (FIO banka)
e-mail: rada@permakulturacs.cz
predseda@permakulturacs.cz
Registrace organizace č.j.:II/s-OS/1-3535/96-R
Registrace organizace – datum: 5.12.1996

Podpořilo nás:
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