Zápis z 5.online setkání KPZkoALICE, 8.4.2021

Každý druhý čtvrtek v měsíci se letos můžeme potkat v online prostoru. Setkání má vždy své hlavní
téma, zajímavé hosty a také prostor na sdílení aktuální situace ze strany zemědělců, koordinátorů a
aktivních odběratelů KPZ. Témata jsme od vás nastřádali v minulém roce, každopádně připomínáme,
že FBskupina KPZkoALICE každý den vítá nejen nápady na témata, ale i vaše příspěvky a komentáře
z aktuálního dění u vás.
Další setkání proběhne 13. 5. 202, budeme se zabývat tématem Spolkových a družstevních
obchodů - příklady z praxe a sdílení zkušeností. Pokud máte ještě nějaké své další aktuální téma,
které chcete na setkání uvést, dejte nám předem vědět na email
kpzkoalice@asociaceampi.cz.

Podpoř další setkání
Zápisy a záznamy z předchozích setkání najdete na webu KPZkoALICE zde. Naše společné
know-how chceme zpřístupnit co největšímu počtu lidí bezplatně. Pokud vám tato setkání dávají
smysl, podpořte je dobrovolným příspěvkem zde. Díky vám můžeme rozvíjet vzdělávání, osobní
poradenství, mentoring a především KPZkoALICI, která propojuje aktéry hnutí KPZ ke vzájemné
spolupráci a podpoře.
……………………………………………………………………………………………………………………....

Tématem dubnového setkání bylo: “Jak připravit KPZ na sezónu”
Co se událo v KPZkoALICI během března 2021
● Vyšel v Selské revue druhý díl ze série o KPZ: Komunitou podporované zemědělství v praxi:
Ekofarma Šelongovi - zde.
● Vyšel v Ekolist.cz článek od Tomáše Uhnáka (mimo jiné koordinátor KPZ Smetanka a
AMPI): Staň se farmářem aneb Změna začíná vzděláváním - zde.
● Vydali jsme “Jarní zpravodaj živého zemědělství” - zde.
● KPZkoALICE se dostala do akceleračního fundraisingového programu FRIN 202, kde
budeme učit, kde a jak získávat peníze odjinud, než jen z veřejných zdrojů.
● Stále čekáme na výsledeK naší přihlášky KPZkoALICE do programu Nadace partnerství re-generátor: Hybatelé komunit - zde. Chceme posílit kapacity týmu KPZkoALICE v AMPI.
● Pilotní skupina “Provázení KPZ nováčků 2021” zažila již druhé setkání. Podařilo se nám
zaznamenat výpověď Katky Šimkové, koordinátorky a pěstitelky KPZ ze Svobodného statku.

Příběh bude brzy na youtube AMPI.
● Na webu KPZkoALICE najdete jednoduchý kalendář setkání KPZkoALICE do konce roku
zde. Budeme do něj postupně dávat všechna setkání na národní i mezinárodní úrovni,
online i offline.
● Ve spolupráci s URGENCI a dalšími evropskými partnery připravujeme na jaro sérii
webinářů pro aktéry KPZ. Informace o webinářích budeme dávat do akcí na kpzinfo.cz, šířit
ve facebookové skupině KPZkoALICE, KPZky:
● 22. dubna - Sharing responsibilities, keep members, engaging members
● květen - How to support farmer (for consumers)
● červen - Networks
●

Na webu KPZkoALICE jsme zřídili možnost zapsat se do databáze kontaktů KPZkoALICE, pro
zasílání informací z aktuálního dění a pozvánky na setkání přímo na email >>> zapsání
prostřednictvím formuláře ZDE.

Hlavními hosty březnového setkání byly dvě koordinátorky. Marcela Týfová – zakladatelka
a koordinátorka KPZ Pikovice, která v roce 2017 iniciovala vznik KPZ Pikovice. Spolek je komunitou
lidí, kteří si společně se zahradníkem pro své potřeby pěstují zeleninu na pronajatém pozemku.
Druhou hostrkou byla Petra Váchová – zakladatelka a koordinátorka KPZ Třinácka. KPZ Třináctka
je typická odběratelská KPZ, kterou Petra založila před čtyřmi roky v Praze 13. Komunita si prošla
každý rok řadou změn, se kterými se ovšem dokázala vyrovnat a funguje nadále.
S Marcelou jsme se více ponořili do komunity, dozvěděli jsme se, kdy a jak se začíná plánovat
sezóna v komunitě, která sdílí všechny náklady i výnosy hospodaření, jak je možné se aktivně podílet
se zemědělcem na pracích na poli a jak jsou rozděleny ceny podílů vzhledem k pracovnímu zapojení.
A samozřejmě nejen to, záznam prezentace od 8 minuty videa.
Petra nás krůček po krůčku provedla vznikem své KPZ od první myšlenky, přes oslovování
podpůrných organizací, hledání zemědělce, nových podílníků a výdejního místa. Ukázala nám, jaká
úskalí s sebou nese fungování KPZ jako neformální skupiny lidí. Její prezentaci můžete shlédnout od
46 minuty. Celý záznam můžete shlédnout ZDE.
Tipy z diskuze aneb sdílíme zkušenosti:
Jaké momenty jsou pro vás důležité před tím, než začne první výdej?
Co se vám při organizaci KPZ osvědčilo a chcete doporučit ostatním?
●

Pospoli.cz - abychom předešli nedorozuměním během sezóny, přikládáme k přihlašovacímu
formuláři tzv. “Vstupní dotazník” aneb odpovězte si, zda je KPZ pro Vás to pravé.

●

K registraci využíváme online registrační formulář Google.

●

Dali jsme jako součást ročního členského příspěvku i příspěvek na podporu KPZkoALICE členové si mohou určit výši (minimálně 100,- na člena a rok). Až peníze vybereme, posíláme je
na účet AMPI přes https://www.darujme.cz/projekt/1201721

●

Dbát na dobrou informovanost o systému KPZ ještě před sezónou, např. i na takové drobnosti,
že zelenina nebude umytá apod. Nejlépe ošetřit ve smlouvě a ještě napsat na FB zeď do
příspěvku na začátek sezóny, aby se oprášila stará známá pravidla po půl roce.

●

Je určitě důležité se pustit do společného setkání před začátkem sezony, uspořádat online
nebo offline setkání.

●

●

Zita - KPZ Modřany - máme hodně sortimentu, společně si nakupujeme, je nás ale příliš moc,
anonymita, to že je nás hodně má své plusy a mínusy

●

Volně přístupné místo - neprospívalo komunitnosti, lidé se u výdeje nepotkávali tak, jak
bychom chtěli. Změnili jsme místo výdeje, kde se budeme potkávat, zavedli jsme služby,
protože vznikaly nesrovnalosti, něco chybělo - přebývalo - služby jsou potřeba.

●

Vraťka - KPZ CooLAND - navázala jsem osobní vztah s Aničkou Vejvodovou - farmářkou, před
každým odběrem jsme posílali zprávy z pole, chybí nám potkávání a tohle byl způsob, jak
navázat osobní vztah.

Výzva:
● Vítáme články a příběhy z KPZ i farem. Můžeme je využít na blogu AMPI, kpzinfo.cz i pro jiná
média. Právě reálné a autentické příběhy pomohou šířit myšlenku komunitou podporované
zemědělství a mohou být inspirací dalším KPZ. Chcete-li svůj příběh napsat nebo jiným
způsobem
zachytit
(video,
fotopříběh…),
ozvěte
se
Šárce
Krčílkové
sarkak@asociaceampi.cz
●

Máte nějaké aktuální téma, které potřebujete vyřešit a sami už si s ním nevíte rady? V rámci
každého setkání můžeme nechat prostor jednomu takovému tématu a hledat řešení společně.
V případě zájmu se ozvěte na kpzkoalice@asociaceampi.cz.

----Webinář pořádala asociace AMPI www.asociaceampi.cz. Akce je finančně podpořena Hl. m. Praha v
rámci projektu “KPZ pro Prahu” a Evropskou unií v rámci Erasmus+ projektu “Food&More –
Consumer education for food citizens”. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají
za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.

