Příběh komunitou podporovaného zemědělství

Láska ke krajině prochází žaludkem

„Svačina, pro kterou se rozhodneme, významně ovlivňuje tvář zemědělské krajiny”.
CooLAND z.s.

Příběh komunitou podporovaného zemědělství
Komunitou podporované zemědělství (KPZ) je
vztah lidí, kteří si rádi pochutnají na kvalitním jídle
s lidmi, kteří o takové jídlo umí pečovat. Díky KPZ
přesně víte, kdo se postaral o to, že vám vše tolik chutná, kde vyrostla zelenina a ovoce, které jíte a z jakých
zvířat pochází maso a mléko ve vaší ledničce. Zdravé
jídlo vzniká ve zdravé půdě, kde o něj zodpovědně, obvykle ekologicky, pečují zemědělci s úctou k okolní přírodě a krajině. Proto jsou i pole a louky, odkud dobroty
pocházejí, plné rozmanitého života.
Princip KPZ je jednoduchý. Stačí najít skupinu přátel, kteří se nadchnou pro myšlenku kvalitní a zodpovědné produkce potravin, a najít zemědělce z okolí, kteří se postarají o vaše prázdná bříška. Vznikne tak vztah
jako z romantického seriálu: plný důvěry, radosti a vzájemné komunikace. Na společných večírcích se sdílejí
zážitky z toho, co se ze zeleniny povedlo nebo nepovedlo uvařit, nebo historky z návštěv přímo u zemědělce,
kde mu odběratelé občas mohou pomoci na poli. Přijde
vám to jako sci-fi?

Soubor dokumentárních fotografií Kevina V. Tona
vypráví osobitým černobílým obrazem příběh jedné
z komunit podporujících zemědělství v České republice - KPZ CooLAND. Na jejím příkladu dokazuje, že
myšlenka společenství KPZ skutečně funguje.
První část publikace představuje výstavní soubor
dokumentárních fotografií „Láska ke krajině prochází
žaludkem“.
Druhá část publikace představuje soubor momentek, posbíraných na různých místech během více než
jednoho roku, které jsou dokresleny doprovodnými
vzkazy od členů různých KPZ. Těmi jsou odběratelé,
zemědělci, koordinátoři či provozovatelé odběrných
míst - kaváren a dalších spřátelených institucí.
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Láska ke krajině prochází žaludkem

Základem úspěchu každé KPZ
je najít společnou řeč se zemědělcem.
Karel Tachecí z Budyně nad Ohří domlouvá podmínky s KPZ CooLAND.
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Motivace připojit se ke KPZ je různá.
Ochrana krajiny, dostupnost čerstvé zeleniny, možnost být u vzniku něčeho nového,
anebo být součástí prima party lidí.

KPZ si stanoví pravidla svého fungování,
jako například odběrné místo a den v týdnu, kdy si členové chodí pro své podíly.
Vyzvednutí jídla se tak může stát příjemnou společenskou událostí.
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Členové KPZ podepisují se zemědělcem dohodu o odběru dobrot na celou sezónu
a na jejím začátku také zaplatí všechny podíly předem.
Z obyčejných odběratelů se stávají podílníci, kteří pomůžou zemědělci ke klidnějšímu spánku.

KPZ není jen výdejní okénko. Přispívá i ke vzdělávání.
Jedná se o přímou cestu jídla mezi zemědělcem a podílníkem a názornou ukázku,
jak zodpovědně a jednoduše přistupovat k půdě a zemědělské krajině.
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Čerstvá sklizeň přijíždí ve stanoveném termínu k nedočkavým odběratelům.
Složení podílu je vždy trochu překvapení, jelikož dostupnost ovoce a zeleniny
se řídí podle ročního období a počasí.

Členové KPZ se nesetkávají jen při výdeji zeleniny,
ale občas si trochu vyhodí z kopýtka.
Koncert na oslavu poloviny sezóny, kde zahrála Bára Reiterová.
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Členové KPZ se účastní i komunitních
a sousedských aktivit,
na nichž se rodí zajímavé myšlenky a dialogy.

Součástí členství v KPZ může být také pomoc s prací na poli,
když je zrovna potřeba. Není nad to osobně si vyzkoušet a uvědomit si,
jak přichází náš oběd na svět.
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Ekologicky obdělávaná pole
a jejich okolí jsou plná života a zdravé prostředí prospívá
i kvalitě samotných produktů.

Nabídka pěstovaného sortimentu je široká
a na své si přijdou i největší gurmáni. Navíc produkty ekologického zemědělství jsou plné
živin bez zbytečné chemie.
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Další výhodou KPZ je i znalost prostředí,
ze kterého jídlo pochází a tradičních postupů, jakými zemědělec získává úrodu.
Člověk si tak uvědomí, jakou hodnotu pro něj zemědělská půda má.

„Dobré fungování KPZ stojí
na dobré komunikaci.”

Šárka Krčílková
/ koordinátorka KPZ CooLAND

Šárka Krčílková
/ koordinátorka KPZ CooLAND
V čem spočívá dobrá komunikace? Rozesíláme
emaily o nejnovějším dění, používáme sociální sítě,
píšeme blog a reportáže, organizujeme setkání i výlety
za zemědělci, potkáváme se na odběrném místě. Často
si říkám, co víc se dá vymyslet? Nedávno mne potěšilo,
když nový a milý způsob komunikace přinesli do KPZ
i naši zemědělci - do každého sýrového balíčku vložili
odběratelům lísteček se vzkazem:
Vážení odběratelé,
máme radost, že jste se stali pravidelnými odběrateli

ovčích sýrových bedýnek :-) V dnešní bedýnce naleznete tvaroh,
který se stal letos regionální potravinou Libereckého kraje, jogurt,
tvrdý sýr, čerstvý sýr neochucený, i ochucený s rajčaty a chilli a naši
nezapomenutelnou bryndzu. Někteří jste vznášeli dotazy ohledně
plastových obalů, ano, i nás to trápí. Snažíme se obaly do bedýnek
minimalizovat, nicméně není zatím v našich finančních a skladovacích možnostech, ani z hlediska celkové organizace bedýnek
používat pro pražské odběratele lepší, přírodě šetrnější obaly.
Budeme se však snažit toto postupně zlepšovat. Dobrou zprávou
je, že můžete vracet umyté a suché krabičky a kyblíčky a my je
použijeme znovu, vyzvedneme si je při dalším dovozu bedýnek
na Vašem odběrném místě.			
S úctou Jana a Martin z farmy Lukava
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„Mám radost, že neplavu
proti proudu běžného
konzumu sama.”
Bára Chutná
/ květinářka, Domácí květinářství, Byšice

Anna Plošková
/ koordinátorka KPZ Ostrava
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Nápad založit skupinu, která bude podporovat svého zemědělce, přišel poměrně spontánně a je dán šťastnými náhodami a setkáními, díky kterým jsem se ke konceptu KPZ
dostala. Zeleninu od farmáře z blízkého okolí jsem poprvé
odebírala na Erasmu v Barceloně. Setkání s Alenou Malíkovou
v Ostravě mne navedlo k Šelongům, zemědělcům, od kterých
odebírám zeleninu teď. Je to - i přes loňský extrémně suchý
rok - velká radost. Radost z voňavé zeleniny, z toho, že známe
lidi, kteří pro nás všechnu tu práci zastanou a my je na oplátku
můžeme podpořit v udržitelné péči o krajinu a půdu. Radost
z toho chodit si co dva týdny pro bednu zeleniny na milé mís-

to, jakým Mléčný bar Naproti bezpochyby je. V komunitách podporujících zemědělství vidím budoucnost
přístupu k půdě a obnovení vztahu k ní. Proto doporučuji všem - najděte si svého zemědělce a pojďte do toho!

Martin Rosenbaum
/ farmář, Rodinná farma Lukava, Dětřichovec,
Jindřichovice pod Smrkem

Karel Tachecí
/ ekologicky hospodařící zemědělec,
Budyně nad Ohří

Koncept KPZ splnil naše očekávání a přinesl další
rozměr do našeho hospodaření. Ohlasy odběratelů jsou
veskrze pozitivní, což je pro nás důležité. Většina naší
produkce putuje přímo k nim. Tím nám odpadly výjezdy na trhy s vidinou nejistého zisku, zatímco doma
práce stála. Kromě provozních a finančních výhod pro
nás jako farmáře je nesporné, že KPZ přináší do prostředí venkova a produkce potravin - a zvláště malých
farem - impuls, který nám pomáhá obstát v prostředí
agrobyznysu. Příznačné také je, že celá věc není produktem řízeným shora, ale vznikla hezky odspodu bez
zbytečných složitostí.

Ke konceptu KPZ jsem se dostal „náhodou”. Honza Valeška z PRO-BIO LIGY mne pozval do Toulcova dvora, kde
na nás čekaly francouzské dámy, které se podílely na chodu
KPZ ve Francii a přivezly krátký film o jejich KPZ společně
s dalšími informacemi. Trošku mi připadaly jako poslové
nové víry...
Myšlenka KPZ se mi líbila, protože mi často chyběla jistota odbytu vypěstované zeleniny. Ta na poli mnohdy přerůstala a hnila, protože jí prostě nebylo kam dodat. Rozhodl jsem
se to zkusit, ale příliš jsem nevěřil tomu, že lidé zaplatí podíly
dopředu. Velkou pomocí byl Honza Valeška, který peníze sbíral opatrně. Nikoliv na celou sezonu, ale postupně a také hod-

ně vysvětloval budoucím odběratelům, což je mimochodem
pro fungování KPZ velmi důležité.
Nakonec se KPZ rozběhla, někdo vydržel pár měsíců, některým dodáváme zeleninu dodnes. Ti, kteří kupují po vícero
sezon, jsou pro mne důkazem toho, že naše snaha je vedena
správnou cestou. Není naším zájmem odběratele finančně
vyždímat a otrávit během první sezóny. Milejší je nám dlouhodobá spolupráce, nikoliv začínat každý rok od nuly s neznámými lidmi. Cítím i odpovědnost za to, aby naše „bedýnka”
byla pokud možno pestrá, chutná a cenově přijatelná.
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Ukázka emailové korespondence s KPZ CooLAND:
Dobrý den a ahoj,
opravdu se budu snažit, pokud to půjde, vytvořit jednotné podíly,
abychom předešli zlostným pohledům. Minulý týden dostal Suchdol 2 květáky na podíl, což vnímám jako bombu v ekologickém
zemědělství. Jelikož květák je bez chemie velmi složité pěstovat.
Musí se snažit zahradník, ale navíc musí být i vhodné počasí.
Brokolice to je ještě větší fajnovka. Srdíčko není kryté listy a každý brouček ji nakousne. Když je velká, rychle se zapařuje a hnije
zevnitř. Pak smrdí. Nevím, když mají přijít taková vedra, jak to
s brokolicí dopadne. Některé sezony prostě brokolice či květák nenaroste.
Ovoce se sklízí do bedýnky až v úterý ráno, aby bylo čerstvé.
Musí to tak být, aby se nekazilo. Mám špatné zkušenosti se skladováním ovoce, byť jen jeden den. Naplánovat do bedýnky ovoce

Bára Chutná
/ květinářka, Domácí květinářství, Byšice

19

Spojení Domácího květinářství a KPZ CooLAND vzniklo
zcela náhodou a jsem za něj moc ráda. Pro mě je to úžasná, energická skupina lidí, která jen nehovoří o problémech naší zemědělské krajiny, ale doopravdy pro ni také něco dělá a vzdělává lidi
okolo. Baví mě jejich zájem a nadšení z mého kvítí. Dodává mi to
energii, sílu a radost k další práci. Pocit, že je ta dřina při pěstování květin na políčku a zahradě někým pochopena a oceněna.

je tedy taková adrenalinová záležitost. „Co když nestačíme
sklidit dostatečné množství? Co když bude pršet? apod.”
Jahody už odplodily. Víc jich nebude. Zarůstají velmi
plevelem, potřebovaly by vyplet a provzdušnit, aby byly silné do další sezony. Tento víkend má být ale tropický, tak to
nemá cenu brigádničit. Kdyby se snad někdo hlásil na kontrolu jahodiště :)
Karel

„Při výdeji zeleniny v kavárně
vždy potkám pár milých lidí,
se kterými si dám kávu - to
v supermarketu prostě nemáte.”
Petr Bašta
/ odběratel KPZ CooLAND

Střípky emailové komunikace Aleny Karafiátové s KPZ
Ekumenické akademie:
Alena Karafiátová
/ bio-zelinářka, Dvůr Vyšínek
Ačkoli spolupráce s KPZ skýtá rozličné komplikace,
přesto ji považuji za nejlepší způsob prodeje, kterému
dávám přednost před anonymním bedýnkovým systémem či trhy. KPZ považuji za smysluplnou činnost,
neboť umožňuje vytvářet přímý vztah mezi odběrateli
a zemědělci, a nejen o tom by potravinová suverenita
měla být.

Dne 12. 7. 2016 Alena Karafiátová napsala:
Předmět: Letní brigáda
Dobrý večer Markéto,
Kolik vás přijede a jakou práci mám pro vás připravit? Bude
s vámi také nějaký silný muž vhodný pro těžší práce? Dnes jsme
sázeli brambory. Dvě děvčata trvala na tom, že brázdu vyryjí terrou. Stroj se však uprostřed řádku zapíchl do země a holčina přeletěla řídítka a skončila v oranici. Na některé práce holt nemám
pracovníky v odpovídající váhové kategorii.
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„Být členem KPZ pro mne
znamená cítit sounáležitost vůči
nějakému celku.”
Tereza Gertnerová
/ odběratelka KPZ Ostrava

Mějte se hezky, všechny zdravím a těším se na setkání.
Dne 20. 7. 2016 Alena Karafiátová napsala:

Dne 8. 8. 2016 Alena Karafiátová napsala:
Alena K.

Předmět: Po letní brigádě – vivat úřednice z města!
Dobrý den Markéto.
Vaše pomoc na zahradě byla milá a vítaná - alespoň jste ukázaly mým brigádnicím, že i úřednice z města dokáží za krátký čas
udělat hodně práce dobře a pečlivě.
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Díky.
Alena K.

Předmět: Léto budiž pochváleno, ale…
Dobrý večer Markéto.
Léto budiž pochváleno. Ať je jakékoli. Je to čas zrání
a sklizně a okurková sezóna. Žně přijdou, ať je sucho jako
loni nebo ať prší jako letos.
Nejvíc zeleniny dozraje právě v tomto čase, třebaže
většina členů KPZ odjede na dovolenou a je nouze o náhradníky, kteří by za ně převzali podíly. Zemědělci hledí
na tu hojnost, která pokryla jejich pozemky, a děsí se, aby
to všechno stačili včas sklidit. Zbytku světa je to celkem jedno a klidně leží na pláži.

Martinka naházela lopatou do žoků asi 3 tuny svazenky, aby ji mohli zítra odvézt do Pro-bia. Trochu ji bolí
ruka, tak si ji zavázala. Myslím na ty hordy kulturistů
v pražských fitcentrech, kteří tam zbůhdarma přetahují závaží z jedné strany na druhou, aby svá těla ozdobili
nablýskanou muskulaturou. Za týden bude ve stodole asi
50 tun možná dost mokrého ječmenu, který bude třeba
přehazovat, aby ta stodola nechytla. Kdyby nám tak přišli
na pomoc. Dala bych jim místo iontového nápoje pořádnou
tlačenku s octovou vodou.
Ohledně ječmene se ovšem zatím moc nedaří, protože
všichni, kdo mají kombajn, nemají ještě posekaná svá pole,
a proto nemohou přijet sklízet k nám. Dnů, kdy se to dá, je
letos zatraceně málo, protože často prší a je zima. Tak musíme čekat a doufat, že se vše nezničí jako spodní část pole,
kde už obilí leží v blátě a je ztracené. Když se obilí sklidí

mokré a dá do stodoly na hromadu, začne se u země zapařovat
a zahřívat. Teplota je tím vyšší, čím je větší tlak a čím je obilí vlhčí. Je-li hromada vysoká, může pod ní dojít k samovznícení. Pak
shoří obilí i stodola. Proto se musí obilí roztáhnout na co nejnižší
vrstvu a stále přehazovat a provětrávat. Kritické jsou první 2-3
dny.
Tak nám držte palce.
Alena K.

Šelongovi
/ ekologicky hospodařící zemědělci, Pustějov
KPZ je pro nás hlavně jistota. Jistota, že naše práce není
marná, má smysl. Vše, co se nám podaří vypěstovat, sklízíme
lidem, kterým není lhostejno, co jedí. Pokud se sezóna vydaří, máme radost, že jsou lidé, kteří od nás zeleninu odebírají,
spokojeni. Pokud se nám (třeba kvůli suchu) nedaří, jsme
rádi, že „jsou s námi” a sdílí i riziko neúrody. Vážíme si jejich
důvěry. KPZ je pro nás - malé rodinné hospodářství - jedi-

22

nečná a dá se říct nejrozumnější cesta, jak se uživit. Děláme,
co nás baví a přitom se setkáváme s lidmi stejného smýšlení.
Lenka Reichová
/ provozní Mléčného baru Naproti, Ostrava
Zcela určitě je pro nás přínosné, že náš Mléčný bar je odběrným místem zemědělců - mnozí z odběratelů jsou našimi stálými hosty a ti, co přicházejí poprvé, se našimi hosty
stávají. S ohlasem se také setkaly přednášky o komunitou
podporovaném zemědělství, které proběhly u nás v baru.
My sami v Mléčném baru podporujeme lokální dodavatele,
používáme pro přípravu pokrmů a nápojů nejen mléčné výrobky od místních farmářů, ale také zeleninu, která je velmi
kvalitní.

Tom Trinh
/ majitel kavárny Havran Café, Praha
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Doporučil bych kavárnám, aby se nebály k sobě pustit
KPZ. I když mám občas bláto na podlaze, ten cvrkot kolem
za to stojí. Baví mne energie lidí, kteří se kolem KPZ motají,
výdejní den vždy oživí prostory kavárny a plné bedny zeleniny a ovoce lákají další návštěvníky. Navíc často odběratelé nechají v kavárně různé kousky zeleniny, během léta často i celé
podíly, které využívám pro vaření polévek.

Gábina Hrdinová
/ odběratelka KPZ CooLAND
Jsem ráda, že je rodina Hrdinovic součástí KPZky,
i když to je občas trochu „kopr“, když jíte týden jen cuketu. Pak zas převážně dýně, anebo se v bedýnce objeví
zelený kus čehosi, co ani nevíte, jak se jmenuje, natož
jak ho upravit dětem k jídlu!
Tohle byla velká výzva, naučit se používat jen sezónní ovoce a zeleninu a z toho připravovat rozličné druhy
pokrmů. Navíc předat tuto dovednost i dětem, do světa, kdy můžete mít cokoliv, jen když si lusknete a máte
prachy. Být součást KPZ je totiž také výzva v tom, jak
jste v dnešní uspěchané době schopni dodržovat termíny a nezapomínat. Jste totiž jedna banda a jeden je
„závislý“ na druhém.

„Je občas trochu ,kopr‘, když jíte
týden jen cuketu.”

Gábina Hrdinová
/ odběratelka KPZ CooLAND

Jan Šlemr
/ odběratel KPZ CooLAND
Během prvního roku odběrů se v mé mysli ustálil výraz „jdu pro zeleninu”. Co běžnému konzumentovi zeleniny (…a ovoce) přijde banální, tak členovi KáPéZetky
již tak běžné nepřijde.
Alespoň u mne se v průběhu prvních měsíců odběru utvořil jakýsi těžko definovatelný stav citové
náklonnosti k odebírané zelenině. To zkrátka nezná
klient supermarketu, to může zažít jen odběratel. Začíná to mrazením v zádech, když se blížíte ke kavárně,
kde je odběrné místo, a netušíte, co tam na vás čeká.
Pak se pozdravíte se službou a už to jede. Nabíráte, vá-

žíte, potěžkáváte, chválíte, hodnotíte, porovnáváte a k tomu
si dáte kávu a za hodinku jdete s plnou taškou na tramvaj.
Není divu, že po několika podobných odběrech, a to jsem
nepopisoval radosti z čištění, přípravy a konzumace, se
ve mně ustavilo takové zvláštní rozpoložení, až jsem začal
svou zeleninu nazývat bratrem. Na lískách, kde doma zeleninu skladuji, se začali objevovat bratři pórci a sestry okurky.
Ne že by to nebylo občas namáhavé dojít přes kus města pro
svůj podíl zeleniny. Ne že by nebylo sem tam pohodlnější
si koupit zeleninu v supermarketu. Jenže u zeleniny a ovoce
ze supermarketu se to láskyplné spojení jaksi nedostavuje.
Anonymní rajské, které cestovalo přes půl kontinentu, zavřené v ocelových bednách v dusíku, se prostě Vaším bratrem stát nemůže…
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„U zeleniny a ovoce ze
supermarketu se láskyplné
spojení nedostavuje.”
Jan Šlemr
/ odběratel KPZ CooLAND

Petr Bašta
/ odběratel KPZ CooLAND
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Vzpomínám si dodnes, jakým způsobem ke mně poprvé
doputovala informace o tom, co to je KPZ. Tedy KPZ ve smyslu komunitou podporovaného zemědělství, protože krabičku poslední záchrany známe snad všichni od dětství. Jeli jsme
autem a kamarádka Vraťka, nyní jedna z koordinátorek KPZ
CooLAND, se zrovna vrátila z nějaké pracovní cesty po Německu a plna nadšení nám začala vyprávět o jakýchsi Agronautech. Znělo to cool a naše KPZ CooLAND byla na světě.
A proč mě to tedy vlastně zaujalo? Tak samozřejmě by nestačilo, že to celé Vraťka podala tolik „cool”. Celá myšlenka
se mi zalíbila především svou filozofií. Nejde totiž jen o to,

že člověk konzumuje něco „bio”, což by se mohlo zdát
v poslední době trendy, hlavně ve velkých městech. Přiznám se, že zrovna já jsem při nakupování bio-potravin
v supermarketech dokonce spíš poněkud rezervovaný
- nekupuji je tam vůbec. Ale protože jsem studoval krajinné inženýrství a navíc tak trochu rád cestuji a fotím,
mám k české krajině opravdu blízko. A filozofie KPZ
zní, že podpoříš zodpovědně hospodařícího zemědělce a tím i lokální ekonomiku, zároveň uděláš něco pro
krajinu, protože rozmanitá políčka lokálního zemědělce na ni mají o dost lepší vliv, než mnoha set hektarové
lány řepky. A za odměnu dostaneš chutnou zeleninu
a ovoce vysoké kvality. Další nemalé plus je, že člověk
vlastně i ušetří. Začal jsem si totiž z čerstvé zeleniny

vařit, což jsem do té doby opravdu nedělal - vaření mě
vlastně nikdy moc nebralo. Ale neustálý přísun nové zeleniny mě k tomu donutil, z čehož pro mě vyplynul další
bonus: vařit jsem se naučil.
Šárka Krčílková
/ odběratelka KPZ CooLAND

mu Karlovi, jaké to je být zemědělec. Jeho způsob práce nepotřebuje zbytečnou chemii, ani velké zemědělské stroje, ale
potřebuje dobré znalosti, zkušenosti, vztah k půdě, lidi a také
právě kliku na počasí.
Když se teď naší kotlinou proženou přívalové deště nebo krupobití, myslím na Karla. Když vidím vyprahlé trávníky v parku
a sama padám vedrem, vzpomenu si na Karla. A taky na úrodu,
o kterou Karel, bez ohledu na počasí, každý den pečuje.

Nikdy jsem se nezajímala o počasí a nesledovala
předpovědi. Jestli prší, sněží, jsou přízemní mrazíky
nebo vedro… to mi bylo celkem fuk, pokud jsme se
zrovna nechystali na čundr, na kolo, nebo na lyže. Ale
to se od jisté doby změnilo.
Ten zlomový bod nastal, když jsme založili naší komunitu podporující zemědělství a já poznala díky naše-

Tomáš Hajzler
/ odběratel KPZ Modřany
Možná bude můj názor v roce 2016 extrémní. Ale na základě toho, co jsem si o dnešním zemědělsko-potravinářském systému zjistil, upřímně nechápu, jak může ještě dnes
vůbec někdo do marketů chodit. A jak můžeme celý ten
systém tolerovat. Pokud si nechci „uhnat rakovinu” a vedle
toho devastovat přírodu, je nutné vědět, jak a kde moje jídlo
vzniká.

26

Tereza Gertnerová
/ odběratelka KPZ Ostrava
Členství v komunitě podporující zemědělství pro mne znamená cítit sounáležitost vůči nějakému celku. V tomto případě vůči celku, který sestává z lidí příjemných, podobně smýšlejících, usměvavých, ne lhostejných.
Jsem ráda, že můžu podpořit poctivou práci někoho, kdo
přispívá k tradičnímu českému zemědělství a hospodaření.
Chtěla jsem již delší dobu odebírat zeleninu odněkud, kde
znám původ, pěstitele, podmínky a domácí prostředí.
Vždy se těším na novou várku, těším se na nové kusy, které
neznám, těším se na nové recepty, které si musím najít. Těším se na tu vůni čerstvosti. Přístup k potravinám se změnil
v sezónních záležitostech. Zkrátka se připravuje to, co zrovna
přirozeně venku roste a je.
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hlavně přináší ušetření času. Nechci zachraňovat a předělávat
svět, takže bez mučení přiznám, že je to moje lenost. Není přeci nic lepšího než když přijdete, odnesete si spousty zeleniny
a nemusíte přemýšlet co koupit a trávit tak dlouhý čas ve velkém obchodě. A na druhé straně mě to taky nutí jíst více zdravě, protože zeleninu prostě máte doma a musíte ji spotřebovat.
Můj přístup k potravinám se změnil v tom smyslu, že si musíte
zvyknout vařit a jíst to, co máte doma, respektive co vyroste
v daném období. Neplánujete si nákupy v obchodě podle toho,
na co máte zrovna chuť.

Aleš Kocourek
/ bývalý odběratel KPZ Modřany,
nyní odběratel KPZ CooLAND
Být členem KPZ pro mne znamená mít příjemný
pocit, že člověk něco dělá správně. Mám pocit, že takto
by to prostě mělo fungovat. Zdá se mi prostě zbytečné
čekat na jablka, až přijedou z druhého konce světa, když
nám rostou „za domem“. Od začátku mě překvapuje ta
pestrost, každý týden je totiž něco nového. Takže mám
nakonec nejen radost ze zeleniny, ale dokonce, jakožto
rodilý Pražák, se naučím, jak vypadají některé druhy
zeleniny. Například pastiňák. Asi jsem ve škole zrovna
tenkrát chyběl, takže se po důkladném bádání třeba
dozvíte, že zrovna tato zelenina byla u nás dříve velmi
pěstovaná a měli ji v každé chalupě. KPZ mi do života

„I když mám občas bláto na
podlaze, ten cvrkot kolem za to
stojí.”
Tom Trinh
/ majitel kavárny Havran Café
Praha

Kateřina Zímová
/ odběratelka KPZ CooLAND
Jako ekolog se zabývám ochranou přírody a krajiny.
Většina české krajiny má zemědělský charakter, proto
když ji chceme chránit, není to jen o ochraně v rezervacích, ale především na polích a loukách. Předmětem
zájmu se tak stává to, v jakém prostředí vyrůstají potraviny, které si vybíráme. Vzniká tím přirozená sounáležitost v propojení mezi jídlem a ochranou přírody. Otěže
nad naší krajinou tak přebírají zemědělci a lidé, kteří si
od nich jídlo kupují.
Do systému komunit podporujících zemedělství jsou
zapojeni šetrně hospodařící zemědělci, na jejichž polích

a loukách se často vyskytují i chráněné druhy rostlin a živočichů. Je skvělé, když se pole stává společně prostřeným stolem pro zvířata i lidi.
Honza Valeška
/ člen Komunitní zahrada Kuchyňka
Proč mě baví KPZka? Je to hlavně proto, že se ze spotřebitelů měníme ve tvořitele, přebíráme odpovědnost nejen za to
co jíme, ale i za to v jakých podmínkách to, co jíme vzniká.
Můžeme se aktivně zasadit o to, aby tyto podmínky byly příhodné pro takové zemědělství, či produkci potravin, která
neškodí lidem ani přírodě. A ještě veselejší je na tom to, že ne-
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„Naplánovat skladbu podílu
je taková adrenalinová
záležitost.”
Karel Tachecí
/ ekologicky hospodařící zemědělec
Budyně nad Ohří

zůstáváme jako atomizované jednotky usazeni před televizní
obrazovkou, ale spojujeme se v komunity, party lidí, kteří společně mohou tuto odpovědnost snáze přebírat. Navíc se jedná
o mnohostranný vztah, jehož cílem je, aby z něj profitovali nejen jeho aktéři, ale i okolní společnost či prostředí.
Vratislava Janovská
/ odběratelka KPZ CooLAND
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Zodpovědní zemědělci, kteří se starají o svá hospodářství
tak, že v krajině zůstane dost místa i pro divoké rostliny a zvířata, které jsou zde také doma, si určitě zaslouží naši podporu.
Fandit zodpovědným hospodářům, kteří vytvořili partner-

ský vztah se zemědělskou půdou nebo podpořit domečky pro zvířata a rostliny, jakými jsou například remízky,
rybníky, solitérní stromy či aleje, které navíc pomáhají
udržet dobrou kondici krajiny, můžete i v pohodlí svého
domova. Nezáleží na tom, zda žijete ve městě či na venkově, nebo jakou číslovku máte v občance. Svým každodenním chováním můžete významně ovlivnit nejen
návrat žita na pole, abyste měli zase kam házet flinty,
ale i jiné původní plodiny bez zbytečné chemie. Svačina, kterou si k fandění přibalíte, významně ovlivňuje
tvář krajiny. Velkým pomocníkem při fandění je právě
mlsný jazýček každého z nás. Láska ke krajině totiž prochází žaludkem.

Chcete se stát součástí
příběhu komunitou
podporovaného zemědělství?
Více informací k tématu KPZ
a ochrany zemědělské půdy naleznete na stránkách:
Komunitou podporované zemědělství
- základní informační rozcestník

→ www.kpzinfo.cz

Potravinová suverenita
- platforma aktualit o hnutí práva na potravinovou suverenitu

Publikaci vydala PRO-BIO LIGA v roce 2016
v rámci projektu Zapoj se do KPZ!
ve spolupráci s CooLAND, z.s.

→ www.potravinovasuverenita.cz

AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ

→ www.asociaceampi.cz

URGENCI - mezinárodní síť pro komunitou podporované
zemědělství

→ www.urgenci.net

PRO-BIO LIGA - spotřebitelé biopotravin a přátelé
ekologického zemědělství

→ www.biospotrebitel.cz

CooLAND z. s. - odborníci z oblasti krajinné ekologie,
které spojuje vize zlepšení stavu zemědělské krajiny

→ www.cooland.cz

Nadace Pro půdu - pro zdravou, živou a úrodnou půdu,
o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne
jako se zbožím

→ www.nadacepropudu.cz
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Kevin V. Ton patří mezi fotografy „uličníky“. Letitým tématem jeho snímků je především běžný život na ulici – té „rozesmáté a zalité sluncem“, ale zejména té s odvrácenou tváří. Na fotkách se často objevují lidé žijící na okraji společnosti.
Své pouliční fotografie Kevin chápe především jako sociální dokument. Téměř každý den ho můžete potkat s foťákem
na krku šlapat chodník a po svém zaznamenávat děje, které městský život v nekonečnosti svých podob nabízí. Členem
KPZ CooLAND se stal z důvodu zájmu o jídlo s příběhem.
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„Je skvělé, když je pole společně prostřený stůl pro zvířata i lidi.”
Kateřina Zímová / odběratelka KPZ CooLAND
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