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Cílem organizace je podporovat 
blízký vztah lidí ke krajině, 
kde žijí, a posilovat převzetí 
odpovědnosti za místní 
produkci potravin. 
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Registrace: | Městský soud v Praze, spisová značka O 1431, 
             datum zápisu 11. února 2014
      
Datum zpracování výroční zprávy: 11. 6. 2018

Období výroční zprávy: 1. ledna 2017 – 31. prosince 2017

Kdo jsme?
Jsme organizace, která propojuje místní 
producenty potravin a spotřebitele, a to bez 
dalších prostředníků. Naším posláním je 
podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve 
které žijí.
 Důležitými principy jsou pro nás sdí-
lení, udržitelnost, otevřenosti novým podně-
tům a respekt k prostředí, ve kterém žijeme.

Proč?
Chceme lidem přinášet i jiné možnosti,  
než potraviny produkovat a získávat skrze 
převládající potravinový systém. 
 Chceme posilovat vzájemnou důvěru 
mezi lidmi.
 

Jak to děláme?
Pracujeme s odbornými informacemi  
a vytváříme příklady jiného životního stylu.
Máme mnoho zkušeností, jak vytvářet hod-
notnější potravinové systémy, a to jak díky 
dlouhodobě fungujícím příkladům dobré 
praxe ze zahraničí, tak také již i u nás - tyto 
zkušenosti sdílíme.
 Inspirujeme a propojujeme. Nabízíme 
možnosti, rady a podporu. Tvoříme síť míst-
ních potravinových iniciativ. 

Co děláme?
Rozvíjíme místní potravinové systémy  
založené na šetrném zacházení s krajinou  
a férových vztazích mezi lidmi - přispíváme 
ke vzniku a fungování skupin komunitou 
podporovaného zemědělství, komunitních 
zahrad a dalších.
 Pomáháme propojovat spotřebite-
le se zemědělci, poskytuje jim informace, 
inspiraci a energii pro jejich činnost.
 Vzděláváme a informujeme děti  
i dospělé o skutečném jídle a dobrém  
zemědělství.

Kontaktní údaje 
telefon: 774683833
e-mail: info@asociaceampi.cz
web: www.asociaceampi.cz 



V roce 2017 jsme v AMPI zazname-
nali bouřlivý rozvoj, ale také smutná 
loučení, tedy vše, co k životu patří.

Byl to pro nás významný rok zejména proto, že jsme rozjeli velký projekt Dětského 
zahradního klubu Kuchyňka, kde chceme děti předškolního věku provádět první-
mi roky života v přírodě a krajině, v níž žijí a postavit jejich budoucí vstup do světa 
drátů a technologií na solidním zemitém základě plném zabahněných holin, odře-
ných kolen, škrábanců od trní či šrámů od ovčích růžků, zmrzlých nohou a promo-
čených triček. Proto jsme na jaře pořídili a postavili jurtu a začali upravovat velkou 
část pozemku v jejím okolí. Klub začal fungovat pilotně od dubna 2017 a v září se 
rozjel již ve třídenním režimu, čímž se náš pracovní kolektiv více než zdvojnásobil. 
Rozjížděči projektu Petr, Katka a Šárka si zaslouží velký dík a ocenění za energii a 
péči, kterou tomuto velkému cíli věnovali. Díky si za odvahu zaslouží i průvodci a 
průvodkyně Katka, Helena, Táňa, Martina a Jirka, kteří se o děti skvěle starali i přes 
všechny nedokonalosti a porodní bolesti vznikajícího projektu.

 Díky rozjezdu klubu jsme se i více věnovali celému prostoru Kuchyňka, který 
jsme se snažili zvelebovat a posilovat jeho vzdělávací a komunitní funkce, rozví-
jet infrastrukturu, ale také třeba pást a pečovat o ovce, které nám přinášely nejen 
starost a smutek, ale i radost a potěšení. Poděkování patří ovčím holkám Makovce, 
Terezce (in memoriam) a Bílé a člověčím klukům Ondrovi a Petrovi, že se o ně celý 
rok s láskou starali.

 Opomenout nemůžeme ani zdánlivě rutinní, ale možná právě proto cenné, 
aktivity environmentálního vzdělávání dětí a dospělých, které se jako obvykle prolínaly 
celým rokem během něhož jsme měli tu čest absolvovat proces učení s několika tisíci 
dětí a stovkami dospělých v našich tématech zemědělství, životního prostředí a lidského 
vztahu k nim. Zde patří ocenění zejména Petrovi a Terce, kteří v tomto tandemu absol-
vovali téměř všechny akce loňského roku.

 Díky novým projektům BOND a SolidBASE z dílny našich evropských partnerů 
jsme mohli rozšířit náš kolektiv o další nové tváře Janu, Vraťku a Šárku K., které se u 
nás starají o spokojené biozemědělce a o to, že dobré jídlo bude brzy všude a bude to 
zcela všední. 

 Na konci roku jsme se bohužel museli rozloučit s naší dlouholetou lektorkou, 
srdcem i duší AMPI, Terkou, která nás opustila a směřovala tam, kam ji srdce táhne a 
pěstuje na naší partnerské zahradě KomPot a pracuje jako lektorka dětských programů. 
Terko, děkujeme za vše krásné i těžké, co jsme společně s Tebou mohli prožít. 
Za tento nevšední a nabitý rok 2017 jsme vděčni všem, kteří v tom byli s námi, těm, 
kteří nás v tom podpořili, i těm, kteří nikoliv. 

V Praze 31.5. 2018, Jan Valeška, ředitel
 



Činnosti AMPI 
v roce 2017
Velký cíl: Děti se vztahem ke krajině
Realizované aktivity
Dětský zahradní klub Kuchyňka – provoz dětského klubu pro děti 3-6 let 3 dny v týdnu. 
Klub fungoval od dubna do června od  září do prosince pro průměrně 10 dětí denně, během léta 
jsme zrealizovali 2 příměstské tábory.
www.skolkakuchynka.cz
Relevantní obecně prospěšné činnosti: EVVO

Ekologické výukové programy – realizováno celkem 133 EVP  a ekodivadel za účasti 3609 
dětí. www.asociaceampi.cz/evvo
Relevantní obecně prospěšné činnosti: EVVO

Klimatická snídaně – V rámci projektu Ekumenické akademie zrealizováno 5 vzdělávacích 
programů pro ZŠ a SŠ.
Relevantní obecně prospěšné činnosti: EVVO

Osvětové akce pro veřejnost – Realizace nebo účast na celkem 21 akcích pro veřejnost  na 
území ČR pro cca 2500 účastníků.
Relevantní obecně prospěšné činnosti: EVVO, Poradenství

Velký cíl: Spokojení bio zemědělci
Realizované aktivity
BOND* – Projekt financovaný v rámci programu Horizon 2020 koordinuje Coventry Universi-
ty. Cílem projektu je propojovat aktéry udržitelného potravinového systému v Evropě a zkoumat 
možnosti jejich podpory. V roce 2017 proběhlo úvodní setkání, na kterém se plánovali další kroky 

na 3 leté období projektu, především první část projektu a to studijní cesty pro ekologické země-
dělce v různých evropských zemích a jejich výběr. Za ČR AMPI vybrala 5 zástůpců, z nichž 4 byli 
vybrání pro účast na studijních cestách plánovaných v roce 2018.
Relevantní obecně prospěšné činnosti: Propojování, Popularizace

SolidBase* – Obsahem projektu je vytvoření praktických vzdělávacích programů, které nabíd-
nou zemědělcům a na ně navázaným komunitám spotřebitelů potřebné informace, ale i nástroje 
k zajištění jejich lepší finanční soběstačnosti. V roce 2017 proběhlo úvodní setkání relizátorů v 
Budapešti a připravovaly se další aktivity (zejména příprava výzkumu dobré praxe financování 
nevšedních zemědělsko-odběratelských vztahů apod.)
Relevantní obecně prospěšné činnosti: Popularizace, VV

LeaLAND – V rámci projektu vycestovalo v rámci dvou devítidenních terénních školení do 
Německa (leden) a Francie (prosinec) celkem 9 zemědělců a spolupracovníků AMPI do organiza-
cí zabývajících se přístupem k půdě pro agroekologické hospodaření.
Relevantní obecně prospěšné činnosti: Propojování, popularizace

Rozvíjíme KPZ – Během projektu se několik stovek osob seznámilo se systémem KPZ pro-
střednictvím online nástrojů (webu kpzinfo.cz, jeho adresáře či facebooku - KPZky) a dalších více 
než 100 osob absolvovalo komplexní seminář o zakládání a vytváření systému KPZ na podporu 
místních biozemědělců po celé Čr.
Relevantní obecně prospěšné činnosti: Popularizace

Fórum potravinové suverenity – V rámci aktivity bylo realizována akce Fórum PS v Brně za 
účasti 20ti akademiků, aktivistů a zemědělců. www.potravinovasuverenita.cz 
Relevantní obecně prospěšné činnosti: Propojování, popularizace

-----------------------------------
*Projekty byly zahájeny v říjnu, respektive listopadu 2017.

Velký cíl: Dobré jídlo je všude a je to samozřejmé
Realizované aktivity



Registrované obecně 
prospěšné činnosti  
v roce 2017
Poradenství
Poradenská činnost pro zemědělce a spotřebitele, zaměřená zejména na 
facilitaci vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních potra-
vinových systémů a jejich vzájemné propojování

Propojování
Propojování místních potravinových iniciativ a ekologických zemědělců

Popularizace
Popularizace místních potravinových systémů

EVVO
Environmentálně odpovědná výchova, vzdělávání a osvěta

VV
Vědecko-výzkumná činnost v oblasti udržitelného zemědělství a místních 
potravinových systémů se zaměřením na zvyšování kvality lidského života 
a životního prostředí



Projekty
Donor

Název pro-
jektu

Dotace
Čerpáno v 
roce 2017

Účel

Evropská ko-
mise - program 
Erasmus +

Solid Base* 48 197 EUR 78 000 Kč Obsahem projektu je vytvoření prak-
tických vzdělávacích programů, které 
nabídnou zemědělcům a na ně naváza-
ným komunitám spotřebitelů potřebné 
informace, ale i nástroje k zajištění jejich 
lepší finanční soběstačnosti.

Evropská komi-
se - program - 
Horizon 2020

Bringing 
Organisations 
and Network 
Development 
to higher 
levels in 
the farming 
sector in 
Europe* 

165 562 
EUR

90 000 Kč Popojovat aktéry udržitelného potra-
vinového systému v Evropě a zkoumat 
možnosti jejich podpory. AMPI v rámci 
projektu koordinuje cesty tuzemských 
zemědělců na školení v zahraničí, atd.

Hlavní město 
Praha

Dětský za-
hradní klub 
Kuchyňka*

200 000 Kč 139 000 Kč Vytvoření zázemí (drobné stavby, roz-
vod vody, terénní úpravy) a podmínek 
(vznik školního vzdělávacího plánu, 
složení týmu, ad.) pro vznik a fungování 
dětského klubu v prostoru Kuchyňka.

Hlavní město 
Praha

EVVO 
pro žáky a 
veřejnost v 
klíčovských 
sadech

150 000 Kč 91 000 Kč Vytvoření výukového programu pro děti 
a dospělé s interaktivním průvodcem po 
Klíčovských sadech.

Hlavní město 
Praha

EVP Natu-
ra, Cultura, 
Agricultura*

200 000 Kč 63 000 Kč Realizace EVP ve školách hl.m. Prahy

Dárce - Předmět daru Celková částka

Ludmila Zabranská - Provoz letních příměstských táborů 15 000 Kč

CAS Trips, s.r.o. - Vybavení dětského zahradního klubu 10 000 Kč

Ludmila Zabranská - nájemné za využívání prostoru 
Kuchyňka

150 000 Kč

Celkem 175 000 Kč

Dárci

Děkujeme za poskytnuté dary a hmotnou i duchovní podporu v naší činnosti. 



Hlavní město 
Praha

Sociálně-
-ekologický 
komunitní 
prostor Ku-
chyňka*

200 000 Kč 198 000 Kč Vytvoření zázemí pro vzdělávací aktivity 
v prostoru Kuchyňka

Evropská Ko-
mise program 
Erasmus+

Learning to-
wards Access 
to Land*

1 333 842 
Kč

332 000 Kč Mezinárodní projekt vzdělávání pra-
covníků a dobrovolníků partnerských 
organizací v oblasti přístupu k půdě

Ministerstvo 
zemědělství

Rozvíjíme 
KPZ!

200 000 Kč 200 000 Kč Obsahem projektu je podpora rozvoje 
systému komunitou podporovaného 
zemědělství v ČR, facilitace propojo-
vání hlavních aktérů KPZ a propagace 
konceptu komunitou podporovaného 
zemědělství.

MČ Praha 8 Aktivity pro 
děti v komu-
nitní zahradě 
Kuchyňka

10 000 Kč 10 000 Kč Vybavení komunitního prostoru Ku-
chyňka pomůckami pro vzdělávací akti-
vity pro děti v rámci dětských táborů a 
vzdělávacích programů

*  v roce 2017 čerpána pouze část prostředků, projekt pokračuje v roce 2018.

Kromě grantů, dotací, veřejných zakázek a darů tvoří velkou část našich příjmů i platby od odběratelů 
našich služeb, zejména školských zařízení, rodičů dětí dětského klubu a dalších, kterým tímto vřele 
děkujeme za spolupráci a těšíme se na další roky.

Lidé v AMPI
Správní rada  | Miloslava Hilgertová (předsedkyně), Petr Dolenský, Kateřina Pařízková
Dozorčí rada | Jana Průšová (předsedkyně), Eva Fraňková, Alena Malíková
Ředitel/statutární orgán | Jan Valeška

Zaměstnanci 
Honza Valeška / ředitel, finanční manažer, fundraiser, lektor
Petr Dolenský / manažer EVVO pro děti (EVP, školka, divadla...), člen SR
Katka Dolenská / ředitelka školky, průvodkyně
Šárka Valešková / hospodářka školky, vedoucí kanceláře
Vraťka Janovská / manažerka projektů LeaLand aBOND
Šárka Krčílková / výzkumnice, lektorka
Jana Kožnarová / manažerka projektu SolidBase, lektorka vzdělávání dospělých v oblasti KPZ
Helena  Jura / průvodkyně 
Táňa Niklová-Kynclová / průvodkyně
Jirka Procházka / průvodce
Ondra Rynda / technický pracovník, školník

Externí spolupracovníci
Adéla Stanislavová, Alžběta Srovnalová, Martin Rosenbaum, Jana Rosenbaumová, Anna Plošková, 
Kateřina Rezková, Hana Bernardová, Karolína Silná, Markéta Vinkelhoferová

Vyhlašovatel - Název zakázky Celková částka

Praha 12 - Den Země 47 450 Kč

Praha 9 - Ovocná slavnost 49 900 Kč

Celkem 97 350 Kč

Veřejné zakázky



Spolupracujeme

Doma
Ekumenická akademie  ...spojuje nás zájem o solidární ekonomiku a potravinovou 
suverenitu, společně s EA realizuje Fórum potravinové suverenity a spolupracujeme na 
dalších akcích směřujících k rozšiřování solidarity a spravedlnosti ve společnosti.Pořá-
dáme společně řadu akcí v této oblasti (např. Fórum potravinové suverenity, Evropské 
setkání komunitou podporovaného zemědělství, atd.)

CooLAND ...spojuje nás zájem o šetrné obhospodařovávání a správa naší krajiny, dob-
rou zemědělskou péči a přístup k půdě pro ty, kteří o ni hodlají pečovat. Spolupracujeme 
na realizaci Fóra potravinové suverenity a připravujeme kampaň dobré péče o půdu a 
krajinu.

PRO-BIO LIGA  ...spojuje nás zájem o ekologické zemědělství a vzdělávání veřejnosti v 
oblasti šetrné, udržitelné spotřeby. Spolupracujeme na environmentálním vzdělávání dětí 
a dospělých, pořádání nejrůznějších akcí, atd.

Hnutí Duha ...spojuje nás zájem o jídlo z blízka, šetrné hospodaření a podporu drob-
ných ekologických zemědělců. Společně provozujeme adresář farmářů, respektive jeho 
část o KPZ.

KomPot  ...spojuje nás zájem o komunitní potraviny, které KomPot úspěšně produkuje 
na principech komunitou podporovaného zemědělství (KPZ)

KZ Kuchyňka  ...spojuje nás zájem o využití zanedbaných městských prostor pro pro-
dukci potravin na principech KPZ.

MČ Praha 8 ...spojuje nás zájem o prostor bývalé zahrádkářské kolonie Kuchyňka a o 
její rozvoj pro obyvatele města.

MČ Praha 9 ...spojuje nás zájem o Klíčovské sady, jejich osud a život v nich.

MČ Praha 12 ...spojuje nás zájem o zlepšování městského prostředí, vzdělávání jeho 
obyvatel směrem k šetrnému zemědělství a produkci potravin.

Nadace Pro půdu ...spojuje nás zájem o osud půdy, nové formy jejího vlastnictví a dob-
rou péči o půdu, která není zbožím, ale je darem, o nějž musíme společně pečovat zejmé-
na ekologickým a ekologicky šetrným obhospodařováváním.

KOKOZA ...spojuje nás zájem o šetrné hospodaření a péče o půdu, KOKOZA je naším 
parťákem pro městské prostředí.

Na ovoce, z.s. ...spojuje nás zájem o environmentální rozměr pražských ovocných sadů 
a jejich další rozvoj a osvěta tématu.

Hradčanské včely ...spojuje nás zájem o vzdělávání dětí v oblasti jídla a péče o krajinu.

Pražská pastvina ...spojuje nás zájem o přivádění lidí blíže k půdě a jídlu zejména ve 
městě.



Spolupracujeme

Ve světě
URGENCI  ...spojuje nás zájem o komunitou podporované zemědělství, jeho rozvoj 
na evropské i světové úrovni. Spolupracujeme na vytváření evropské sítě KPZ zejména 
pořádáním Evropských KPZ setkání.

Access to Land network ...spojuje nás zájem o přístup k půdě, nové komunitní for-
my vlastnictví půdy  a ekologické obhospodařování půdy. Spolupracujeme na vytváření 
evropské sítě organizací, jejichž posláním je zajistit přístup k půdě pro agroekologické 
zemědělce.

Tierre de Liens  ...spojuje nás zájem o přístup k půdě, nové komunitní formy vlast-
nictví půdy  a ekologické obshospodařování půdy.

Die Agronauten ...spojuje nás zájem o přístup k půdě, angažovaný občanský výzkum 
a ekologické zemědělství.

Agroecopolis  ...spojuje nás zájem o podporu začínajících agroekologických  zeměděl-
ců, přístup k půdě a potravinová suverenita.

Scottish Farm Land Trust  ...spojuje nás zájem o přístup k půdě pro nové zeměděl-
ce.

Eco Ruralis ...spojuje nás zájem o rovný přístup na trhu s půdou a podpora agroeko-
logických zemědělců.

Land Workers’ Alliance  ...spojuje nás zájem o agroekologického zemědělství a posí-
lení pozice agroekologických zemědělců při vytváření legislativních opatření.

Coventry University ...spojuje nás zájem o výzkum v oblasti agroekologie, přístupu k 
půdě a rozvoji venkova.

TVE (Conscious consumer Association  ...spojuje nás zájem o téma komunitou 
podporovaného zemědělství a jeho rozvoj ve středoevropském kontextu.

SOLAWI  ...(Solidary agriculture) - spojuje nás zájem o komunitou podporované ze-
mědělství, podpora farmářů a lokálních potravinových systémů.





Hospodaření AMPI
Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v roce 2017

Označ. AKTIVA Číslo 
řádku

Účetní období

Stav k prvnímu dni k poslednímu dni

B. Krátkodobý majetek celkem 040 2 346 6 776
 B. I. Zásoby celkem 041 0 2

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 050 0 2
 B. II.  Pohledávky celkem 051 898  3 569

 B. II.  1. Odběratelé 052 8 0
4. Poskytnuté provozní zálohy 055 1 0
5. Ostatní pohledávky 056 889 0

17.  Jiné pohledávky 068 0 3 569
 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 071 1 447 3 204

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 8 78
3. Peněžní prostředky na účtech 074 1 439 3 126

 B. IV. Jiná aktiva celkem 079 1 1
 B. IV. 1 Náklady příštích období 080 1 1

AKTIVA CELKEM 082 2 346 6 776

Označ. PASIVA Číslo 
řádku

Účetní období

Stav k prvnímu dni k poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem 001 181 142
A. II. Výsledek hospodaření celkem 006 181 142

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 007 xxxxxxxxxxxxxx -39
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení
008 104 xxxxxxxxxxxxxxx

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let

009 77 181

B. Cizí zdroje celkem 010 2 165 6 634
B. III. Krátkodobé závazky celkem 021 1 055 788

B. III. 1. Dodavatelé 022 2 74
3. Dodavatelé 024 0 83
5. Zaměstnanci 026 44 93
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 027 0 33
7. Závazky k institucím sociálního zabezpe-

čení a veřejného zdravotního pojištění
028 14 35

9. Ostatní přímé daně 030 6 9
17. Jiné závazky 038 989 451
22. Dohadné účty pasivní 043 0 10

B. IV. Jiná pasiva celkem 045 1 110 5 846
 B. IV. 1. Výdaje příštích období 046 0 14

2. Výnosy příštích období 047 1 110 5 832
PASIVA CELKEM 048 2 346 6 776



Za společnost zpracovali Jan Valeška a Petr Dolenský, Tereza Jursová
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Datum zpracování zprávy 11. 6. 2018 
Praha 2018 

Fotografie AMPI a www.broadcastatlanta.com.com.

info@asociaceampi.cz
www.asociaceampi.cz

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo 
řádku

Běžné období

Hlavní Celkem

A. Náklady 001 2 342 2 342
A. I. Spotřebované nákupy a nakupobané 

služby
002 1 032 1 032

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

003 349 349

4. Náklady na cestovné 006 244 244
6. Ostatní služby 008 439 439

A. III. Osobní náklady 013 1174 1174
A. III. 10. Mzdové náklady 014 966 966

11. Zákonné sociální pojištění 015 208 208
A. V. Ostatní náklady 021 136 136

 A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní 
pokuty a penále

022 1 1

19. Kursové ztráty 025 129 129
20.  Dary 026 3 3
22. Jiné ostatní náklady 028 3 3

Náklady celkem 039 2 342 2 342
B. Výnosy 040 2 303 2 303

B. I. Provozní dotace 041 1 361 1 361
B. I. 1. Provozní dotace 042 1 361 1 361

B. II. Přijaté příspěvky 043 175 175
3. Přijaté příspěvky (dary) 045 175 175

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 047 594 594
 B. IV. Ostatní výnosy 048 173 173

 8. Kursové zisk 052 39 39
 10. Jiné ostatní výnosy 054 134 134

Výnosy celkem 061 2 303 2 303
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 062 -39 -39

D. Výsledek hospodaření po zdanění 063 -39 -39
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