
 
  KUS Z LESA je cesta návratu k našim kořenům a hodnotám, které žijí díky lidskému řemeslu
a přírodě Rychlebských hor.

  KUS Z LESA navázal své aktivity na mateřského centra FLEK v Javorníku. Myšlenka KUSU Z LESA
se zrodila v hlavě manželů Vránových, kteří jsou i hlavními realizátory všech jeho aktivit.  Od listopadu
2020 jsme nalezli své trvalé zázemí ve zbrusu nových podkrovních prostorech muzea v Bílé Vodě. 
  Zde jsme schopni realizovat program až pro 30 osob v plně vybaveném prostoru pro výuku, workshopy
nebo kreativní dílny pro MŠ, ZŠ ale i firmy. Prostor je vybaven kuchyní a sociálním zázemím (možnost 
svačinek nebo občerstvení) v průběhu konání akcí. Tyto prostory nám poskytuje obec Bílá Voda.

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“ 
(Seneca)

  Tento rok jsme realizovali desítky nejrůznější akcí pro děti a rodiče na Javornicku – zejména pak zajištění 
kulturního léto a aktuáně podzimu v Bílé Vodě (kreativní dílny, workshopy pro veřejnost, polytechnické 
dílny, letní kina, poznávací výlety atd.).
  Každé čtvrteční odpoledne je v Bílé Vodě pro rodiče s dětmi připravena kreativní tvořivá dílna na konkrétní 
téma, na konci každého měsíce realizujeme velký workshop zaměřený zejména na rodiče. Mimo tento program
nabízíme i nejrůznější tématické vzdělávací programy, přednášky a promítání. Měsíční program je vždy 
aktualizován a zveřejněný na našem facebooku profilu a konkrétní události, na plakátech v místních IC 
a od konce října i na našem novém webu – www.kuzlesa.cz a facebook.com/kuszlesa.

Veškeré naše aktivity realizujeme po telefonické domluvě od PO-PÁ mezi 8:00-15:00.

POLYTECHNICKÉ DÍLNY
Zajišťujeme realizaci polytechnických dílen zaměřených na rozvoj manuální zručnosti, technických dovedností a práci s ručním nářadím. Nabízíme
několik ucelených modulů (např. hmyzáci, výrobky ze dřeva a přírodních materiálů, ptáci v přířodě, přírodní zahrada, půda a kompostování, přírodní živly, 
význam a funkce lesa ).  Samotný modul se skládáz 20-30 minutové přednášky na dané téma a 2-3 hodinové výroby konkrétního předmětu dle zvoleného 
modulu. Dílna je zajištěna včetně nářadí a materiálu.

Min. počet účastníků: 10 osob
Max. počet účastníků: 20 osob
Délka trvání: 3-4 hodiny
MŠ, ZŠ, firmy, jednotlivci

CELODENNÍ/PŮLDENNÍ WORKSHOPY

Zajišťujeme realizace veřejných, ale i firemních workshopů, které jsou tématicky zaměřeny na oblasti řemeslné, rukodělné tvorby, ale i aktivit v oblasti 
přírody a péči o ní. Půldenní nebo celodenní program jsme schopni realizovat u nás na základně v Bílé Vodě, stejně tak u Vás, tak i v Kameničce 
u Bílé Vody v naši přírodní a bylinkové zahradě.

Rádi se s Vámi podělíme o naše bohaté zkušenosti z oblasti:

a) pěstování bylin a výrobky z bylin (přírodní a bylinková zahrada)
b) přírodní zahrady a základy permakultury
c) kompostování a význam půdy v zahradě
d) propagace udržitelného samozásobování
e) užitečný hmyz a ptáci v zahradě
f) hospodaření s vodou - budování tůní, koloběh vodního cyklu
g) život a zvířata v lese
h) život a práce na farmě 
i) rukodělné workshopy (dle aktuální nabídky a ročního období) 

Min. počet účastníků: 10 osob
Max. počet účastníků: 25 osob
Délka trvání: 4-8 hodin
MŠ, ZŠ, firmy, jednotlivci

POZNÁVACÍ VÝLETY V OKOLÍ BÍLÉ VODY

KUS Z LESA nabízí v průběhu roku řadu zajímavých výletů po okolí. Rychlebské hory jsou jedinečným místem pro objevování jednoho z nejopuštěnějších 
českých pohoří. Nabízíme realizaci skupinových půldenní nebo celodenní výletů, zejména v okolí Bílé Vody, které byla v 18. století vzdělanostním 
centrem historického Slezska.

a) Malý okruh Bílou Vodou (muzeum, klášter, hřbitov, zámek, výroba oplatek v místní hostiárně)
b) Velký okruh Bílou Vodou a Zlotym Stókem (malý okruh + zlatorudný důl a vápenné pece ve Zlotem Stóku)
c) Putování s princeznou Marianne Oranžskou (zábavná poznávací hra s úkoly)
d) Historická výroba vápence a návštěva lomu Kukačka
e) Genius loci Sudet – putování po zapomenuté osadách Bílé Vody
f) Pečení chleba v komunitní peci v Bílé Vodě (historie, příprava a pečení chleba podle historických postupů)
g) Návštěva přírodní a bylinkové zahrady v Kameničce u Bílé Vody (povídání o bylinkách a výrobky z bylinek, poznávání bylinkové zahrady)

Min. počet účastníků: 10 osob
Max. počet účastníků: 30 osob
Délka trvání: 2-5 hodin
MŠ, ZŠ, firmy, jednotlivci

OSTATNÍ ČINNOSTI

a) Grafické a publikační činnosti (turistické průvodce, mapy, plakáty)
b) Průvodcovská činnost v oblasti Rychlebských hor
c) Zahradnické práce a návrhy přírodních/bylinkových zahrad
d) Eventové činnosti a zvukařské činnosti
e) Řezání CNC laserem
f) Truhlářské a zednické práce

Kontaktujte nás v případě zájmu!

info@kuszlesa.cz
tel. +420 60 60 60 253

facebook.com/kuszlesa
instagram.com/kuszlesa

www.kuszlesa.cz


