ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO DESIGNU v Praze 2018
Tento 90+ hodinový kurz nabízí hlubší seznámení s metodami permakulturního designu a s
jejich aplikacemi v praxi. Jedná se o mezinárodně uznávaný formát kurzu (PDC - Permaculture
Design Certificate), který vám otevře dveře k dalšímu permakulturnímu vzdělávání ve světě
(učitelské kurzy, kurzy pokročilého designu atd.).
V kondenzované podobě získáte základy obecné a krajinné ekologie, pedologie, metodiky
designování udržitelných systémů včetně jedlých lesních zahrad, se zaměřením na rodinné
zahrady a malá hospodářství. Naučíte se postupy navrhování a během kurzu vypracujete
vlastní individuální design a jeden společný design lokality v areálu Toulcova dvora.
Kurz pokrývá i etické otázky, sociální aplikace permakultury, ekonomické alternativy a
budoucí perspektivy naší společnosti. Po kurzu odejdete s praktickými radami a návody, jak
sami dál pokračovat, zároveň dostanete certifikát o absolvování kurzu.
Tento intenzívní kurz se bude konat během pěti víkendů od ledna do května 2018, poslední
prodloužený víkend strávíme v Ekocentru Loutí, kde budou během roku navazovat kurzy
pokročilého designu.
Lektorovat budou: Denisa Tomášková, Katka Horáčková, Eva Hauserová.
Místo konání: Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10, velká přednášková místnost a zahrady
Pořadatel: Permakultura (CS), www.akademiepermakultury.cz
Přihlášky: on-line
Dotazy: courses@permakulturacs.cz nebo tel. 737 537 393
Termíny výuky:

Cena: 10.000 Kč při přihlášení, zahrnuje výtisk

1. víkend - LEDEN – 12. -14. 1. 2018

knihy Úvod do permakultury od Billa Mollisona,

2. víkend - ÚNOR – 16. - 18. 2. 2018

vyučovací materiály a průvodcovství lektorek.

3. víkend - BŘEZEN – 16. - 18. 3. 2018
4. víkend - DUBEN – 6 - 8. 4. 2018

Stravu a ubytování si účastníci zajišťují sami,

5. víkend - KVĚTEN – 4. - 8. 5. 2018

pro víkend v Loutí platí informace na webu.

Podrobný program najdete na www.permakulturacs.cz, www.akademiepermakultury.cz

ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO DESIGNU v Praze 2018
Tento 90+ hodinový kurz nabízí hlubší seznámení s metodami permakulturního designu a s
jejich aplikacemi v praxi. Jedná se o mezinárodně uznávaný formát kurzu (PDC - Permaculture
Design Certificate), který vám otevře dveře k dalšímu permakulturnímu vzdělávání ve světě
(učitelské kurzy, kurzy pokročilého designu atd.).
V kondenzované podobě získáte základy obecné a krajinné ekologie, pedologie, metodiky
designování udržitelných systémů včetně jedlých lesních zahrad, se zaměřením na rodinné
zahrady a malá hospodářství. Naučíte se postupy navrhování a během kurzu vypracujete
vlastní individuální design a jeden společný design lokality v areálu Toulcova dvora.
Kurz pokrývá i etické otázky, sociální aplikace permakultury, ekonomické alternativy a
budoucí perspektivy naší společnosti. Po kurzu odejdete s praktickými radami a návody, jak
sami dál pokračovat, zároveň dostanete certifikát o absolvování kurzu.
Tento intenzívní kurz se bude konat během pěti víkendů od ledna do května 2018, poslední
prodloužený víkend strávíme v Ekocentru Loutí, kde budou během roku navazovat kurzy
pokročilého designu.
Lektorovat budou: Denisa Tomášková, Katka Horáčková, Eva Hauserová.
Místo konání: Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10, velká přednášková místnost a zahrady
Pořadatel: Permakultura (CS), www.akademiepermakultury.cz
Přihlášky: on-line
Dotazy: courses@permakulturacs.cz nebo tel. 737 537 393
Termíny výuky:

Cena: 10.000 Kč při přihášení (9.500 Kčp při

1. víkend - LEDEN – 12. -14. 1. 2018

platbě do 30.10.2017). Cena zahrnuje výtisk

2. víkend - ÚNOR – 16. - 18. 2. 2018

knihy Úvod do permakultury od Billa Mollisona,

3. víkend - BŘEZEN – 16. - 18. 3. 2018

vyučovací materiály a průvodcovství lektorek.

4. víkend - DUBEN – 6 - 8. 4. 2018

Stravu a ubytování si účastníci zajišťují sami,

5. víkend - KVĚTEN – 4. - 8. 5. 2018

pro víkend v Loutí platí informace na webu.

Podrobný program najdete na www.permakulturacs.cz, www.akademiepermakultury.cz

Program jednotlivých víkendů:
LEDEN
v prvním víkendu se seznámíme se základními permakulturními a ekologickými principy, probereme vzorce
v přírodě a zadáme si ukázkový projekt, na kterém budeme po dobu kurzu procvičovat nabyté vědomosti a
dovednosti.
ÚNOR
ve druhém víkendu se seznámíme s praktickými nástroji pro vytváření permakulturního projektu -jak
vytvořit plán, co do něj zanést. Naučíme se jak si dobře zpracovat podklady pro podrobnou analýzu, která
nás posléze navede k optimálnímu rozložení prvků v projektu.
BŘEZEN
ve třetím víkendu se zaměříme na samotný proces designu, procvičíme si vytváření designu a permakulturní
strategie. Bude čas na konzultace návrhů vlastních projektů.
DUBEN
čtvrtý víkend bude věnován technikám. Probereme a procvičíme základní techniky zakládání zahrady,
pěstování, semenaření, regulace škůdců a plevelů. Ukážeme si některé neobvyklé prvky permakulturních
zahrad a obrázky již fungující projektů z celého světa.
KVĚTEN
pátý víkend se ponese ve znamení druhého a třetího permakultuního etického pravidla - péče o lidi s a
sdílení. Ukážeme si, jak funguje permakultura v komunitách, jak polidštit suburbie a jak fungují alternativní
finanční systémy. V pátém víkendu proběhne závěrečná prezentace ukázkových projektů, oslava a plány do
budoucna.

Podrobný program najdete na www.permakulturacs.cz, www.akademiepermakultury.cz

