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Naším posláním  je podporovat 
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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, a která je živí.
 Důležitými principy jsou pro nás sdí-
lení, udržitelnost, otevřenost 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 



Rok 2021 byl opět zajímavý a specifický, zažili jsme bolesti i  radosti, tak 
jak to zkrátka v životě má být. Jsme vdečni všem našim podporovatelům, 
donorům i partnerům, že jsme jej zvládli a mohli stále směřovat ke světě, 
kde blízké vztahy ke krajině a lidí mezi sebou vznikají prostřednictvím 
jídla a vzájemné péče a porozumění. 

Dařilo se nám to jak v předškolním vzdělávání, kdy naše školka měla po 
celý rok plný stav dětí a prováděla je do světa úžasu nad krásou přírody a 
přiváděla je k vnímání účasti a péče o svěřený kousek země. V roce 2021 
jsme se ve školce s díkem a pochopením rozloučili s naším milým prů-
vodcem Vítkem a přivítali do kolektivu průvodkyni Marušku s novou 
energií a příběhem za podpory stabilního týmu Katky, Heleny a Táni.
 
Environmentální vzdělávací programy pro školy jsme zdárně rozšiřova-
li i do středoškolských vod, kam jsme se dosud zatím neodvážili a díky 
spolupráci se školou Da Vinci testovali dlouhodobý agroekologický pro-
gram pro větší žáky, o což se staral jeden z pilířů našeho týmu Petr. Pro-
gramy pro nejmenší o jemnocit a uměleckou složku doplňoval Christian, 
který si vzal celou sekci ekovýchovy pro nejmenší v roce 2021 na starost. 

Téma dobrého jídla prostřednictvím modelu KPZ rozšiřoval do světa i v 
roce 2021 dámský kolektiv Šárky, Alči a Jany, které podporovány celou 
řadou farem (za všechny jmenujme zejména Svobodný statek na Souto-
ku a Farmu Lukava) tvořil neviditelnou, ale o to cennější síť vztahů mezi 
zkušenými i začínajícími farmáři se zájmem o KPZ a mezi stávajícími i 
budoucími jedlíky. 

V roce 2021 nám pod rukama vyrůstala Farmářská 
škola, která pod vedením skvělého vedoucího Jir-
ky přijala další ročník nových ekofarmářů a začala 
směřovat k svému zařazení do vzdělávacích struktur 
prostřednictvím akreditace na vyšší odbornou školu, 
která jak pevně doufáme proběhne v roce 2022. Far-
mářská škola se stala také podhoubím pro propojová-
ní světa ekologického a šetrného zemědělství a světů 

tuzemského a německého ekofarmaření, a to díky nové akci Symposium 
Živého zemědělství, které na jednu podlahu přivádí jak odborníky ze svě-
ta ekozemědělství, tak také laiky a lidi lačnící po skutečném životě a živém 
zemědělství, věříme, že první ročník bude začátkem dlouhotrvající tradice. 

A to všechno by nemohlo vznikat, kvést i někdy odumírat bez neutuchající 
často neviditelné podpory kancelářského kolektivu Katky a Šárky, které celý 
kolektiv drží nad vodou byrokratického víru. 

Jsme rádi, že můžeme společně jít do světa, kde vztah k jídlu posiluje vzta-
hy mezi lidmi a vztah nás lidí k půdě a krajině. Jsme vděčni, že tam jdete s 
námi!

V Praze dne 28.6. 2022, Jan Valeška, ředitel



Činnosti AMPI 
v roce 2021
Cíl: Děti se vztahem ke krajině

Dětský zahradní klub Kuchyňka – Provoz dětského klubu pro děti 3-6 let 4 dny v týdnu. 
Klub fungoval od ledna do června a  od září do prosince pro průměrně 15 dětí denně. Během 
léta jsme zrealizovali 4 příměstské tábory pro celkem 75 dětí  www.skolkakuchynka.cz

Ekologické výukové programy – Bylo realizováno celkem 246 krátkodových  vzdělávacích 
programů pro žáky mateřských, základních a  středních škol, programy absolvovalo na 4557 dětí 
a mladých lidí z Prahy, ČR i celého světa. Dále jsme zrealizovali pilotní běh projektu Agroekolo-
gie pro školy, kde jsme testovali dlouhodobý celoroční program o agroekologickém zemědělství 
na středních školách. www.asociaceampi.cz/ekovychova

Osvětové akce pro veřejnost – Realizace nebo účast na celkem 11 akcích pro veřejnost  na 
území ČR pro cca 1000 účastníků. Mezi nejvýznamnější lze považovat např. Symposium Živé 
zemědělství, Dožínky v Kobyliském Dvoře na Praze 8 a řadu online webinářů na témata spolko-
vých obchodů a KPZ.

Cíl: Spokojení bio zemědělci
FarmTrain a Farmářská škola - Projekt zaměřený na vytvoření dlouhodobého vzděláva-
cího programu na ekofarmách v ČR i v zahraničí. V roce 2021 Farmářskou školu studovalo téměř 
50 studentů a bylo v ní zapojeno na 40 tuzemských farem. 

V roce 2021 proběhlo mezinárodní Symposium Živého zemědělství pro více než 150 účastníků z 
ČR a zahraničí. Zároveň jsme tvořili mezinárodní síť vzdělávacích farem v několika zemích EU. 

Projekt byl financovaný z darů nadací Software AG a Mahle Stiftung , Česko-německého fondu 
budoucnosti, drobní i větší donoři (mezi největší donory patřil pan Martin Ducháček), a také z 
EU v rámci programu Erasmus+. www.farmarskaskola.cz a www.farmtrain.eu 

KPZkoALICE, Food and More, SALSIFI a COACH – Aktivity zaměřené na rozvoj 
vzdělanostní základny spotřebitelské veřejnosti a zemědělců v systému komunitou podporova-
ného zemědělství a osvětu a propagaci v této oblasti mezi širokou veřejností. Výstupem projektů 
je integrovaná síť skupin KPZ, vzdělávací programy a semináře a publicita tématu. Projekty byly 
podpořeny hlavním městem Praha a EU v rámci programu Erasmus+ a Horizont 2020. Podrob-
nosti na https://kpzinfo.cz/co-delame.

Cíl: Dobré jídlo je všude a je to samozřejmé

Prostor Kuchyňka – V rámci vzdělávacího prostoru Kuchyňka, bohužel nemohla probíhat 
přímá výuka, proto jsme začali realizovat zlepšování zázemí pro aktivity, opravili jurtu, nakoupili 
2 maringotky (dílnu a ubytování pro dobrovolníky) ad.  
www.asociaceampi.cz/co-delame/prostor-kuchynka 



Registrované 
obecně prospěšné činnosti  
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

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.

Environmentální vzdělávání výchova a osvěta
Environmentálně odpovědná výchova, vzdělávání a osvěta.

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

Ekodivadlo Pouť vodní kapky



Donoři
Donor Název projektu Dotace Čerpáno Účel

Evropská ko-
mise - program 
Erasmus +

FARMTrain - The 
innovative hand-
s-on training pro-
gram on farms for 
adult learners*

222 130 EUR 1 127 000 Kč Usnadnění podmínek a vytvoření 
nástrojů pro dlouhodobé stážování na 
ekologických farmách v ČR a dalších 
třech Evropských zemích.

Evropská ko-
mise - program 
Erasmus +

Food and More* 55 776 EUR 767 000 Kč Vznik  integrované sítě skupin KPZ, 
vytvořené vzdělávací programy a semi-
náře a publicita tématu.

Evropská ko-
mise - program  
Erasmus+

SALSIFI* 34 300 EUR 20 000 Kč Tvorba vzdělávacího programu o mož-
nostech rozvoje krátkých distribučních 
řetězců pro státní a samosprávu. 

Evropská ko-
mise program 
Erasmus+

Learning Plat-
form on Access to 
Land*

36 401 EUR 448 000 Kč Vytvoření vzdělávací platformy pro 
zaměstnance organizací zabývající se 
přístupem k půdě pro agroekologické 
zemědělce.

Evropská ko-
mise program 
Horizon 2020

COACH* 11 200 EUR 58 000 Kč Realizace výzkumu různých cest k po-
travinové suverenitě v řadě členských 
zemí. AMPI je zapojeno jako subjekt 
výzkumu jeho aktivit v oblasti KPZ a 
vzdělávání zemědělců. 

Evropská ko-
mise program 
Erasmus+

AYE!!!* 294 283 EUR 73 000 Kč Vytvoření a otestování dlouhodobého 
vzdělávacího programu o agroeko-
logickém zemědělství pro mládež ve 
věku 13-18 let v 5ti zemích EU.

Evropská ko-
mise - program 
Evropský sbor 
solidarity

Urban farming 
and educational 
challenges*

29 738 Kč 269 000 Kč Realizace dobrovolnických aktivit pro 
2 zahraniční dobrovolníky v prostoru 
Kuchyňka.

Hlavní město 
Praha

KPZ pro Prahu 250 000 Kč 195 000 Kč Osvěta o komunitou podporovaném 
zemědělství v hlavním městě Praze.

Symposium Živé zemědělství 2021



Hlavní město 
Praha

EVP Natura, Cul-
tura, Agricultura 
2020-21 / 2021-
22*

540 000 Kč / 
350 000 Kč

540 000 Kč / 
0 Kč

Realizace EVP ve školách hl.m. Prahy

Hlavní město 
Praha

KPZkoALICE* 100 000 Kč 0 Kč Vytváření odběratelsko-dodavatelské 
sítě na principech KPZ v hl.m. Praze.

Hlavní město 
Praha

Sociálně-ekolo-
gický komunitní 
prostor Kuchyňka 
- 4. etapa

420 000 Kč 73 000 Kč Vytvoření zázemí pro vzdělávací akti-
vity a tvorba prvků na zadržování vody 
v prostoru Kuchyňka. 

Hlavní město 
Praha

Agroekologie pro 
střední školy

280 000 Kč 192 000 Kč Vytvoření a pilotní testování dlou-
hodobého programu zaměřeného na 
kompetence v oblasti životního pro-
středí a zemědělství.

Hlavní město 
Praha

Pobytová agroeko-
logie pro školy*

180 000 Kč 0 Kč Vytvoření a pilotní realizace 4 denního 
pobytového programu pro žáky ZŠ a 
SŠ s tématem jídla a zemědělství

MČ Praha 8 Aktivity pro děti v 
komunitní zahra-
dě Kuchyňka 2021

15 000 Kč 15 000 Kč Vybavení komunitního prostoru 
Kuchyňka pomůckami pro vzděláva-
cí aktivity pro děti v rámci dětských 
táborů a vzdělávacích programů

MČ Praha 8 Dožínky v Koby-
liském dvoře 2021

20 000 Kč 20 000 Kč Realizace osvětové aktivity Dožínky v 
Kobyliském dvoře.

*  v roce 2018 čerpána pouze část prostředků, projekt pokračuje v roce 2019.
** Částky zaokrouhleny na celé stovky nahoru
*** Dar byl poskytnut formou nefinančního plnění, poskytnutní nájmu bezúplatně

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.

Dárce Předmět daru Celková částka

Jan Zabranský Dar terénní úpravy pro umístění zázemí zahradní školky 
Kuchyňka

80 000 Kč*

Ludmila Zabranská Dar nájemného za využívání prostoru Kuchyňka 150 000 Kč*

Drobní dárci Drobné dary na aktivity organizace (přes portál Darujme.
cz)

72 000 Kč

Software AG Stiftung Dar na rozvoj projektu Farmářská škola 1 123 934  Kč**

Nobilist Tilia, s.r.o. 20 000 Kč

Martin Ducháček 30 000 Kč**

Svobodný statek na soutoku Dar na aktivity projektu KZPkoALICE 24 125 Kč

Česko-německý fond bu-
doucnosti

Příspěvek na realizaci vzdělávacích aktivit pro zemědělce 
a přeshraniční spolupráci zemědělců v oblasti EZ a bio-
dynamického zemědělství.

449 699 Kč**

Celkem          1 949 758 Kč

Dary a příspěvky nadací v roce 2021 

* V roce 2021 čerpána pouze část prostředků, projekt pokračuje v roce 2022. 

* Dar byl poskytnut formou nefinančního plnění, tedy poskytnutím nájmu bezúplatně a poskytnutím práce 
stavebních strojů. 
** Uvedena pouze část daru, která byla účetně využita v roce 2021, celková výše daru tak byla vyšší a zbytek 
bude využit na daný účel v roce 2022.

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. 

Všem tímto vřele děkujeme za spolupráci 
a těšíme se na další roky. 



Správní rada: Miloslava Hilgertová (předsedkyně), Petr Dolenský, Kateřina Pařízková

Dozorčí rada: Jana Průšová (předsedkyně), Eva Fraňková, Alena Malíková

Ředitel (statutární orgán): Jan Valeška

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 správu 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)

Markéta Prachařová, konzultantka
Martin Rosenbaum, konzultant
Ondra Rynda, technický pracovník, školník
Honza Valeška, ředitel
Šárka Valešková, hospodářka školky, vedoucí kanceláře
Alena Wranová, projektová manažerka

Katka Dolenská, ředitelka školky, průvodkyně
Petr Dolenský, manažer EVVO pro děti
Marie Galatíková, průvodkyně
Helena Jura, průvodkyně
Jana Kožnarová, projektová manažerka 
Christian Krček, lektor EVVO
Šárka Krčílková, projektová manažerka
Táňa Niklová-Kynclová, průvodkyně
Vítek Novodomský, průvo
Katka Petránková, finanční manažerka
Jiří Prachař, koordinátor projektu 

Lidé v AMPI

Zaměstnanci:



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.

Komunitní zahrada Kuchyňka ...spojuje nás zájem o využití zanedbaných městských 
prostor pro produkci 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.



Jsme propojeni...

AMPI je členem těchto 
sítí či spolků
Asociace lesních mateřských školek 
sdružení školek a dětských skupin provozujících lesní či venkovní 
vzdělávání. AMPI je aktivním členem asociace od roku 2017.  
www.alms.cz 

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina 
sdružení organizací poskytujících environmentální vzdělávání zejmé-
na pro školní a předškolní děti a mládež. AMPI je plným členem sítě 
od roku 2019. 
www.pavucina-sev.cz 

Slušná firma  
neformální sdružení firem a institucí se společnými hodnotami sluš-
nosti a šetrnosti ke světu.  
www.slusnafirma.cz

Centrum Konipas, z.ú.
v roce 2021 jsme společně s Nadací Pro půdu založili novou vzděláva-
cí farmu s přesahem do sociálního zemědělství.   
www.centrumkonipas.cz

Land Workers’ Alliance ...spojuje nás zájem o agroekologického zemědělství a posílení 
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 podpo-
rovaného zemědělství a jeho rozvoj ve středoevropském kontextu. 

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

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



Hospodaření AMPI
Rozvaha a výkaz zisků a ztráty v roce 2021







Seminář Rozvíjíme živé komunity na farmě Hůrka



Výrok auditora



Za společnost zpracoval Jan Valeška a kol.
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Datum zpracování zprávy 28. 6. 2022 
Praha 2022

info@asociaceampi.cz
www.asociaceampi.cz

Studenti Farmářské školy na Farmě Lukava

http://

