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Základní údaje 
 

Název organizace: 
PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického 
zemědělství 
 
Aktuální kontakty a adresa pobočky:  
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10  
Tel. +420 272 660 501 
e-mail: info@biospotrebitel.cz  
www: www.biospotrebitel.cz  
 
Správce pobočky v roce 2012:  
Mgr. Jan Valeška 
 
Výbor pobočky v roce 2012:  
Mgr. Jan Valeška 
Mgr. Jana Průšová 
Ing. Lenka Sehnalová  
 
Členská základna:  
K 1.3.2012 sdružuje 220 členů – fyzických i právnických osob. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infocentrum@biospotrebitel.cz
http://www.biospotrebitel.cz/
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Realizované aktivity 
 

PRO-BIO LIGA v roce 2012 realizovala v souladu se svým dlouhodobým 
zaměřením aktivity směřující k environmentálnímu vzdělávání, propagaci 
a poradenství. 
 

• Provoz „Informačně-poradenského centra o biopotravinách, 
ekologickém zemědělství  a ekologicky šetrné spotřebě“ 
Poradna fungovala v rámci kamenného IC a v on-line podobě na 
www stránkách a klienti se na ni obraceli buď přímou návštěvou, e-
mailem nebo telefonicky. IC řešilo celkem 59 dotazů z oblasti 
biopotravin, ekologického zemědělství a souvisejících témat. 

 
• Provoz spotřebitelských informačních stránek 

www.biospotrebitel.cz zaměřených hlavně na české biopotraviny, 
producenty a místní EZ. Webové stránky zaznamenaly v roce 2011 
celkem 83 136 unikátních návštěvníků. 

 
• Knihovna  

byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 9 do 16 hod, s 
možností objednat si knihu virtuálně přes www stránky, což bylo 
možné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu roku 2011 využilo 
jejích služeb 14 klientů, kteří si vypůjčili 64 titulů. Knihovna 
disponuje celkem 1518 knihami.  

 
• Akce pro veřejnost 

Organizace zrealizovala v roce 2011 celkem 21 akcí. Celkem se 
uskutečnily 1 exkurze na za účasti téměř 30 účastníků. Dále 
organizace uspořádala 18 přednášek pro veřejnost, na nichž bylo 
přítomno na 608 osob. Také jsme se zúčastnili 2 prezentací na 
akcích pro veřejnost, které navštívilo cca 200 osob.  
 

• Spotřebitelský biokošík 
Aktivita spotřebitelský košík, či prodloužená ruka ekofarem byla 
během realizace projektu v roce 2012 realizována celkem 17 x. 
Možnosti okusit faremní produkci využilo celkem 520 spotřebitelů. 
Do systému dodávek se zapojilo celkem 6 ekologických zemědělců.  
 
 

• Školní biozahrada na WZŠ Jinonice 
V roce 2012 byl dokončen projekt celoškolní tvorby plánu na 
přeměnu školního pozemku na Waldorfské základní škole Jinonice 
(Praha 5) ve školní biozahradu. Bylo realizováno vzdělávání pro 
celkem 225 žáků celé školy, 20 pedagogů a cca 30 rodičů na téma 

http://www.biospotrebitel.cz/
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přírodní zahradničení. Byl vytvořen plán budoucí školní biozahrady a 
vysázeny první dřeviny přímo na zahradě. V rámci projektu byla 
také uspořádána úspěšná konference Školní biozahrada Praha 
(www.biospotrebitel.cz/skolni-biozahrada) za účastí téměř 60ti 
pedagogů a zástupců škol a byla vydána brožurka Naše školní 
biozarhada.  
Bohužel projekt nebude pokračovat z důvodu zásahu vyšší moci – tj. 
nuceného stěhování školy do jiných prostor.  
 

• Vzdělávací akce pro školní zařízení 
Organizace ve spolupráci se sdružením Ekodomov připravila 2 
tematické programy environmentálního vzdělávání – Jak se peče 
cheba a Vypěstuj a sněz, které byly v roce 2012 realizovány pro 
celkem 7 tříd MŠ a ZŠ (tedy pro celkem 140 dětí), a to v průběhu 
října-listopadu. V roce 2013 bude tato aktivita pokračovat. 

 
• Ze školy na ekostatek 

V roce 2012 byla dokončena práce na podpůrném materiálů pro 
pedagogy, který jim má přinést přístup k informacím o možnostech 
vzdělávání na ekologických statcích. Byla vydána publikace pro 
pražská školní zařízení, která mapuje možnosti environmentálního 
vzdělávání na ekostatcích v okolí Prahy, která byla rozeslána 
koordinátorům EVVO v Praze. Zároveň byla vytvořena webová 
stránka www.zeskolynastatek.cz.   
 

• Komunitou podporované zemědělství  
V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci aktivit, jejichž cílem je 
přiblížit tuzemským odborníkům i veřejnosti systém spolupráce 
zemědělců a spotřebitelů známý pod názvem komunitou 
podporované zemědělství (KPZ). Dosud nejvýznamnějším výstupem 
této aktivity je organiazce dlouhodobého partnerství sedláků a 
spotřebitelů – Komunita podporujme svého sedláka, která funguje 
na Toulcově dvoře. K tomuto systému byly v provozu stránky 
www.bio-bedynky.cz.  
 
Dále jsme v rámci této aktivity v roce 2012 realizovali:  
 

o výjezdy do zahraničí na projekty KPZ ve Velké Británii 
(3/2012), Rakousku (1/2012) a Francii-Německu (7/2012) – 
celkem je absolvovalo 7 osob. 

o osvětové akce (viz akce pro veřejnost). V roce 2012 proběhly 
celkem 4 výukové cesty jich se zúčastnilo celkem 7 osob z řad 
zemědělců a odborníků.  

o web informující o systému KPZ – www.kpzinfo.cz  

http://www.biospotrebitel.cz/skolni-biozahrada
http://www.zeskolynastatek.cz/
http://www.bio-bedynky.cz/
http://www.kpzinfo.cz/
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Také pomáhali iniciovat vznik nového občanského sdružení KomPot, 
které je založeno na principech komunitou podporovaného 
zemědělství a od roku 2012 obhospodařuje zahradu o rozloze 6000 
m2 nedaleko Prahy na komunitním základě (www.kom-pot.cz), a 
pomáhali jsme realizovat komunitní plánování veřejné části zahrady.   
 
A v neposlední řadě  byla vytvořena neformální spolupracující KPZ 
síť za účasti několika organizací z Čech (PBL, KomPot, Farma 
Hodonice, ROSA) a Moravy (RC PRO-BIO Moravská brána, EI 
Veronica, FSS MUNI).  
 
V rámci aktivity Komunitou podporované zemědělství jsme také 
aktivně zapojeni v mezinárodním Hnutí za potravinovou suverenitu 
(Nyéleni Food Sovereignty Forum) a Hnutí za rozvoj systému KPZ 
(Movement for Community Supported Agriculture in Europe), jehož 
ustavujícího setkání v Miláně v říjnu 2012 jsme se osobně zúčastnili.  

 
 

• Publikační činnost 
o 3 čísla e-bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250 odběratelů/číslo) 
o Publikace Jak na školní biozahradu (1000 ks) 
o Publikace Ze školy na ekostatek (1000 ks) 
o Leták Tajemství značek na potravinách (750 ks) 
o Leták Kam pro bio z Prahy(2000 ks) 
o Leták Biovíno (5000 ks) 
o Leták Biomaso z faremního zpracování (5000 ks) 
o Leták Biomléko z faremního zpracování (5000 ks) 

 
 
 
 

Uskutečněné projekty a zakázky 
 

 
• Informování spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách a 

ekologickém zemědělství (2/2012 – 17 250) 
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, poskytování 
poradenství, aktualizaci a provoz webu www.biospotrebitel.cz, 
publikační činnost atd. Projekt podpořen Ministerstvem zemědělství 
ČR částkou 420 000,- Kč. 

 
 

http://www.kom-pot.cz/
http://www.biospotrebitel.cz/
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• Ekoporadny Praha 
Organizace v roce 2012 realizovala zakázku v rámci projektu 
Ekoporadny Praha, v jejímž rámci organizovala vzdělávací a 
poradenské aktivity pro veřejnost. Zakázka od Ekocentra Koniklec 
v částce 72 800,- Kč. 

 
 
• Školní biozahrada WZŠ Jinonice (DAG/54/11/007807/2011) 

Projekt na vytvoření plánu budoucí školní zahrady a částečné úpravy 
pozemku. Realizace až do října 2012. Grant od Magistrátu hlavního 
města Prahy v částce 225 000,- Kč. 

 
 

• Ze školy na ekostatek (DAG/54/11/007810/2011) 
Realizace informačních materiálů pro pedagogy, které jim zpřístupní 
vzdělávání na ekologických statcích v okolí hlavního města Prahy. 
Realizace až do října 2012. Projekt podpořil Magistrát hlavního 
města Prahy částkou 130 000,- Kč.  
 

• Community Supported Agriculture for Europe 
Projekt zaměřený na rozvoj systému KPZ v ČR prostřednictvím 
neformálního vzdělávání dospělých. Projekt podpořen z programu 
celoživotního vzdělávání Evropské Komise v rámci podprogramu 
Grundtvig, částkou 13 200 € a z prostředků státního rozpočtu USA 
částkou 70 000,- Kč.  
 

• Komunitní zahrada Středokluky  
Projekt zaměřený na komunitní plánování vzdělávací přírodní 
zahrady v obci Středokluky byl podpořen Nadací Via v rámci 
programu ERA Malé komunitní granty částkou 60 000,- Kč.  
 

• Materiály na propagaci ekologického zemědělství 
Zakázka České Technologické platformy na vytvoření a tisk 
publikačních materiálů o ekologickém zemědělství (viz publikační 
činnost). Zakázka měla hodnotu 123 500,- Kč.  
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Členství v organizacích 
 

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství 
PRO-BIO LIGA se v roce 2009 stala zakládající organizací České 

technologické platformy pro ekologické zemědělství 
jejímž cílem je koordinace vědy a výzkumu a aplikace 
jejích výsledků do praxe a jejich popularizace. 
www.bioinstitut.cz/ctpez  
 

Zelený kruh 
PRO-BIO LIGA je členem oborové 
organizace NNO Zelený kruh, který 
sdružuje neziskové organizace působící 
v oblasti ochrany životního prostředí a 

udržitelného rozvoje. www.zelenykruh.cz  
 
Platforma sítí EVVO 
Síť vzdělávacích organizací a vzdělávacích poradenských středisek pro 
podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině. www.zdravakrajina.cz  
 
Národní síť environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty 

PRO-BIO LIGA je zapojena do Národní sítě 
EVVO, která je společným programem MŽP a 
MŠMT administrovaný Sdružením středisek 
ekologické výchovy Pavučina. Cílem 

stabilizovat rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek 
ekologické výchovy v České republice. www.narodnisit.cz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioinstitut.cz/ctpez
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.zdravakrajina.cz/
http://www.narodnisit.cz/
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Donoři a dárci 
 

Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v roce 2013 podpořeny: 
 

 
Ministerstvem zemědělství ČR částkou 420 000,- Kč 

 
 

 
Program celoživotního učení DG EDU částkou 13 200 € 

 

 
Členy sdružení PRO-BIO LIGA částkou 53 659,- Kč 

 

 
US Embassy částkou 70 000,- Kč 

 

 
Nadace Via částkou 60 000,- Kč 

 
 

Všem donorům a dárcům srdečně děkujeme za podporu v roce 
2012! 

 
 

 
 
 
 

 

 


