
Po setkání v Brně, které bylo pracovně nazváno jako akademické, proběhlo setkání 

v Rychlebských horách, které bylo pracovně nazváno jako post-punkové. V krásném 

prostředí Zastávky u Uhelné se debata odehrávala v poradním kruhu, debaty pak 

během tří dní za skvělého místního programu, ke kterému jsme se mohli připojit. 

Ukázku LETsových aktivit jsme mohli sledovat naživo během odpoledne na Tančírně 

v Račím údolí, na trhu se obchodovalo za lokální měnu SvoJe (Svobodné Jesenicko). 

Zpracovala: Kateřina 

Shrnutí hlavních bodů, které se diskutovaly: 

- Přínos minulého setkání v Brně. Turnov i Praha uvádějí, že došlo k uvolnění, 

odlehčení. Praha přestala řešit kredity do mínusu. Turnov si uvědomuje, že nejsou až 

tak důležité počty lidí, které se schází na schůzích, mizí stres z toho, že to neběží ve 

velkém.  Pro Turnov hlavně motivace. Praha má cca 150 členů, Brno asi 140, na 

setkáních se jich sejde  kolem dvaceti. Turnov má na setkání  5 členů, ale je jich 

celkově málo, takže procentuálně si vlastně vedou velmi dobře. 

- Uvažování o záporech LETS systému: Počítač je daleko od setkání, jako jsou trhy. 

Cyclos je zastaralý, padá, vyžaduje občas hodně práce od administrátorů. 

- Řeší se mezi-LETSová komunikace. Zamítnuty návrhy dalšího webu. Odmítnuto řešit 

to skrze facebook nebo platformu Hearth Libora Malého. Neodpovídají filosofii 

LETS. Přemek znovu aktualizuje google Gross. Mě teď napadá, že bychom mohli 

sdílet informace na google disku. 

- Propojení kvůli ubytování. Snaha vyřešit, jak zařadit nabídky ubytování, aby LETSáci 

mohli cestovat do dalších regionů. Navrhují se ambasadoři, kteří by byli zodpovědní 

jen za toto. Ti by vkládali nabídky do systému. Patrice z Brna nechce, aby to zase 

padalo na brouky. Shodli jsme se na tom, že nechceme vymýšlet žádný převod měn, 

že ubytování je jednorázovou dohodou mezi dvěma stranami, výměnou za práci, jiný 

barter nebo jen pro radost. Řeší se jen předání informace.  

- Řeší se propagace LETS. Nechceme další web. Možná aktualizace wiki. Nakonec 

Anežka přichází s nápadem udělat příští rok festival. Řešilo by se jak propojení, tak 

propagace. 

- Plánuje se další, podzimní setkání v Turnově. Mluvilo se o tom, že tentokrát by nebylo 

třeba vymýšlet program a nechat setkání volně plynout. Ohrazuje se Tomáš Hradil. 

- Jan prezentuje svůj vynález jablečný nano-sirup a říká, že s ním nechce do prodeje, ale 

zapojit ho do nějaké alternativní ekonomiky. Zve na festival  do Hradce Králové 

http://www.openairprogram.cz/ , kde je jedním z organizátorů a LETSákům, kteří by 

měli zájem na akci přijet, může zařídit volné nebo zvýhodněné vstupné. 

 

O lokální LETS skupině: Dozvídáme se v Rychlebských horách od Krišota, že u nich má 

lokální alternativa  (ale život obecně) post-punkovou podobu. Nejdříve se věci udělají a pak 

se řeší, jak je ošetřit administrativně. LETS nefunguje samostatně, ale kolem tvrdého jádra je 

takový nárazníkový pás konzervativnějších lidí, kteří však významně aktivity podporují (viz 

http://www.openairprogram.cz/


akce Tančírna). Do tohoto také můžeme zařadit Vinckovo kafé v Lázních Jeseník, kde je 

možné zčásti barterovat 

Tomáš vyzdvihuje sdílení know-how, které je v regionech jiné, ale podobné zároveň.  Platí 

pozvánka na Zastávku lidem z LETS. Jsou rádi především za zlepšení nabídek v jejich 

lokálním LETSu. Krišot zve městké LETSáky, že u nich je možné rekreaci vyměnit za práci a 

že k nim můžeme posílat brigádníky, kteří chtějí získat nějakou novou zkušenost. I v zimě 

jsou zapotřebí pracovní síly, například na dělání ohrad.   

Děkujeme za skvělé zázemí, pohoštění a program, které byli Rychlebáci schopní pro nás 

připravit. Hobitín na Zastávce je unikátním prostorem, který může inspirovat mnohé. Brouci 

nebo průvodci, zařaďte, prosím, nabídku ubytování v Rychlebských horách ve svých 

systémech. Kontaktní osobou pro tuto aktivitu je Tomáš Hradil a Tomáš Krišot Kristýnek. 

Doplňuji toto stručné shrnutí o nápad, který se ke mně dostavil velmi rychle po setkání.   Zde 

první skica: 

LETS TRADE FESTIVAL 

Vracím se k myšlence festivalu. Nějak se to tak děje, že bychom mohli naskočit do zkušební 

verze už na podzim. Kdyby nám to Turnovští odpustili, vzali bychom podzimní setkání na 

sebe, ježto se otevřela zajímavá příležitost. Stalo se nám, Lysákům, že ve Staré Boleslavi nám 

lidé ze sdružení Klíček nabídli prostory s velikou zahradou a zázemím, které bychom mohli 

využít pro vytvoření diskusního fóra a obchodního prostoru zároveň. 

Naše myšlenka je taková, že bychom na víkend vytvořili prostor, kde se používá pouze 

alternativní měna (zde hynzy), které obdrží každý účastník při zaplacení dobrovolného 

příspěvku za zázemí (ubytování, kuchyňka, atd.). Lokální peníze se tímto stávají jedinými 

povolenými v areálu. Všichni účastníci by byli vyzváni, aby si přivezli svou produkci, 

provozovali občerstvení, workshopy, služby, umění. Mohou proběhnout přednášky, hudba, 

diskuze. Fór je v tom, že za tyhle “svobodné” peníze, si lidé mohou otočit mnohonásobné 

množství statků a služeb, protože v tomto nastavení jsou čistě jen nositelem hodnoty, nejsou 

zatížené úrokem a daní. Jednalo by se o takový malý sociální experiment v uzavřeném 

okruhu.  

Myslím, že bychom zde mohli více spolupracovat s Prahou (Stará Boleslav je kousek) a 

přilákat na akci více lidí z “nárazníkového” pásma (jak by řekl Krišot). Přijde mi také hodně 

zajímavé zasazení ve Staré Boleslavi, kulturně-historicky významném místě. 

Já a Přemek teď máme kapacity, mohli bychom počítat s podporou sdružení Klíček, mohli 

bychom vymyslet nějakou medializaci. Měl by ještě někdo zájem s námi akci podpořit svojí 

aktivitou? Myslíte si, že by mezi členy lokálních LETS byl zájem přijet obchodovat, učit se a 

propojovat? Předpokládám termín, o kterém jsme diskutovali na srazu v Rychlebských 

horách, tedy začátek října. 

 


