
Hezký den, 
 
jak asi většina z vás ví, letos se v PermaLotu v Bouzovském Podolí bude konat ESBG neboli 
Setkání evropských stavitelů ze slámy. ESBG je nejvýznamnější událost slaměného 
stavitelství v Evropě – možná i na světě – a koná se každé dva roky. 
 
Z kapacitních důvodů se může zúčastnit nejvýš 130 lidí, což znamená, že ze začátku budeme 
z každé země přijímat nejvýš pět lidí. Pokud odněkud přijede méně než pět lidí, na závěr se 
kapacita doplní z dalších zájemců. Každopádně to znamená, že nemůžeme přibrat všechny 
zájemce z Čech a ze Slovenska. Je nám to líto, ale poslední ESBG v Belgii bylo ze čtvrtiny 
zaplněné Belgičany, čímž se trochu ztrácel evropský rozměr. 
 
Každý se ale může zúčastnit aspoň jednodenní slaměné konference v pátek 26. srpna, kde 
budou k mání nejnovější informace o stavění ze slámy. V PermaLotu bychom taky rádi 
uspořádali 4. národní oslavu přírodního stavitelství ve formě velkého ekojarmarku s 
workshopy – to by bylo den poté, v sobotu 27. srpna. V neděli 28.8. se pak bude konat 
celostátní den otevřených dveří ve slaměných domech. (Pokud jste náhodou vlastníkem nebo 
architektem legálně postaveného obytného slaměného domu a ještě jsme se vám neozvali, 
napište nám prosím, chtěli bychom angažovat všechny slaměné domy v ČR.) 
 
Kdyby někdo z vás měl zájem investovat svůj čas a schopnosti a pomoci nám s realizací ESBG, 
má možnost. Potřebujeme někoho, kdo by se postaral o následující věci: 
 
1) Sprchy a záchody. Sháníme někoho, kdo si vezme na starost návrh a výrobu levných sprch a 
záchodů. Voda bude ze studny, ohřev stávajícími solárními kolektory a kotlem. U záchodů se 
počítá se separačním sedátkem na kyblíku, budka z OSB desek. 
 
2) Pronájem vybavení. Potřebujeme sehnat firmy a ceny za pronájem stanů, židlí, příborů a 
sluchátek/mikrofonů pro tlumočení během páteční přednášky. Je potřeba sestavit rozpočet, ze 
kterého bude vycházet cena vstupenek na ESBG. 
 
3) Národní koordinaci. Potřebujeme někoho, kdo se bude starat o propagaci ESBG v Čechách, v 
konferencích Ekodům a Postav si sám a bude přímo kontaktovat klíčové lidi. Plus někoho, kdo 
zastane současnou Maxovu úlohu, čili bude koordinovat a motivovat celý tým, pozvedat 
morálku a nosit klobouk :-) 
 
4) Online registrace. Účastníci ESBG se budou registrovat prostřednictvím jednoduchého 
formuláře, načež je potřeba s nimi probrat případné zvláštní požadavky, vyřídit platby a 
zajistit identifikační systém pro samotné setkání, tj. nějaké pásky na ruku, razítka nebo 
něco podobného. 
 
5) Program. Je potřeba domluvit přednášející, zjistit jejich požadavky a sestavit program. 
 
6) Ekojarmark. Pokud se má konat, musí si ho někdo vzít na starost, stejně jako to třeba 
Honza Froněk udělal s dnem otevřených dveří. 
 
7) P/A. Pro začátek stačí mikrofon, zesilovač a reproduktory, na páteční konferenci a 
ekojarmark to bude složitější. 
 
Kdybyste měli zájem přiložit ruku k dílu, napište prosím e-mail na adresu 
ESBGteam@gmail.com (česky). Napište nám něco stručně o sobě, o vašich zkušenostech se 
stavěním ze slámy a dejte vědět, kterého z výše uvedených bodů byste se ujali. Ideální by 
bylo, kdybyste se k nám stihli přidat na prvním plánovacím setkání týmu. To proběhne v 
sobotu 22. ledna v Podolí, viz http://goo.gl/maps/PEGm. Začínáme v poledne obědem a 
výsledků se dobereme do šesti hodin; kdo chce zůstat, může pokračovat hřejivým večerním 
posezením u hrnku svařeného vína a případně též nedělním setkáním s jedním z místních 
radních. 
 

Tomáš Znamenáček 
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