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Základní údaje 
Název organizace

PRO-BIO LIGA pobočný spolek 

IČO: 75030586

Organizační zařazení
Spotřebitelská pobočka PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců

Zřizovatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.,  
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Právní forma
Pobočný spolek 

Aktuální kontakty a adresa pobočky
Sokolovská 50, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 774 683 833
e-mail: info@lovime.bio 

Statutární zástupce pobočky v roce 2020 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2020
Mgr. Jan Valeška
Ing. Miloslava Hilgertová
Ing. Andrea Hrabalová

Členská základna - k 31.12.2020 sdružuje 47 členů.

Rok 2020 byl specifický, komplikovaný a zajímavý. 
Díky omezením osobního setkávání se naše 
činnost zaměřovala především na online osvětu 
a realizaci online kampaní, díky tomu jsme mohli 
doladit nové aktivity – zejména nové workshopy, 
komentované procházky po trzích, které jak 
pevně věříme využijeme v dalších letech. Díky 
rozvolnění na podzim se nám podařilo uspořádat 
Pražský biojarmark, který sice přilákal o něco méně 
návštěvníků, nicméně stále byl jednou ze stěžejních 
ekozemědělských akcí v Praze v tomto roce a 
realizovat několik vzdělávacích aktivit pro studenty 
SŠ. V komplikovaném období jsme podporovali 
naše spřátelené ekofarmy nejen nákupem, ale také 
sérií článků o tom jak se farmářům žije v covidu. A 
budeme v tom pokračovat nadále. Lovte bio s námi! 

Honza Valeška, 14.6. 2021 Praha

Slovo úvodam
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V roce 2020 byly dále vydány následující materiály:  
• Leták Kam pro bio v Praze - www.lovime.bio/

knihovna/letaky/kam-pro-bio-v-praze 

Osvětové a vzdělávací akce
 
Pražský biojarmark
Pražský Biojarmark se stal již tradicí a proběhl dne 
3.10.2020 na dvoře Národního zemědělského muzea 
i přes omezení způsobená pandemií koronaviru. 
Pozvání k účasti přijalo 18 ekologických zemědělců 
a bioproducentů, 3 stánky s bio občerstvením a 7 
stánků informačně-osvětových. Návštěvníkům byly 
k dispozici také informační stánky MZe a PRO-
BIO LIGY s informačními materiály. Společnost 
Kokoza zajišťovala osvětu v oblasti kompostování, 
představil se  spolkový obchod obŽIVA, potravinové 
komunity, KPZ a AMPI. Proběhla beseda ohledně 
kompostování. 
www.biojarmark.info. 

Ekoporadny Praha 
V rámci projektu Ekoporadny Praha jsme v roce 
2020 ve spolupráci s konsorciem dalších organizací 
zrealizovali následující poradenské aktivity: 1 
osvětovou akci Dožínky na Kobyliském dvoře, 2 
poradenské semináře na téma KPZ a PGS a vydali 
jeden nový leták Kam pro bio v Praze a revidovali 
starší leták Zapoj se do KPZ. 
www.ekoporadnypraha.cz

PRO-BIO LIGA v roce 2020 realizovala v souladu se 
svým dlouhodobým zaměřením aktivity směřující 
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a 
poradenství.

Osvěta spotřebitelů prostřednictvím webu 
www.lovime.bio 
Během roku 2020 se nám dařilo aktualizovat a plnit 
obsahem webové stránky pro osvětu a vzdělání 
o ekologickém zemědělství www.lovime.bio, a 
také zprovoznit a zejména dostat mezi širší okruh 
návštěvníků mapu českých biopotravin kde.lovime.
bio. V roce 2020 byla průměrná měsíční návštěvnost 
webových stránek 6125 návštěvníků. 

Publicita ekologického zemědělství v ČR 
Profil facebook.com/lovime.bio byl pravidelně 
aktualizován novinkami z oblasti EZ. Celkový dosah 
příspěvků na Facebooku za rok 2020 je 171 931 
uživatelů. V roce 2020 jsme zahájili také pravidelnou 
publicitu prostřednictvím Instagramu na profilu 
www.instagram.com/lovimebio. V roce 2020 jsme 
pravidelně plnili i YouTube kanál Lovime.bio, který 
v současné době obsahuje množství videí k tématu 
ekologického zemědělství a biopotravin (www.
youtube.com/lovimebio). Nejúspěšnější video Proč 
na půdě záleží zaznamenalo 23 tisíc shlédnutí. 

Realizované aktivity
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EVVO pro děti

Projektové dny ve školách 

V roce 2020 jsme i přes nepříznivou situaci 
zrealizovali vzdělávací a osvětové aktivity o EZ 
směřující na mládež. Obsah osvětových  programů 
byl zcela nově vytvořen. Realizovány byly 3 osvětové 
programy pro studenty středních odborných škol 
gastronomického zaměření. Byly vybrány třídy 
studentů s různým oborovým zaměřením - kuchař, 
číšník, cukrář. V rámci hodin odborné výuky proběhl 
interaktivní workshop. Na příkladu 4 oblíbených 
potravin se studenti v rámci práce ve skupinách 
dozvěděli základní rozdíly mezi ekologickým a 
konvenčním zemědělstvím, co vše ovlivňuje cenu 
potravin a jak mohou v rámci každodenního 
stravování a nákupu potravin ovlivnit nejen své 
zdraví, ale i zdraví krajiny.  Celkový počet účastníků 
workshopů v roce 2020 byl  55 (51 studentů a 4 
pedagogové).

Mezinárodní spolupráce
PRO-BIO LIGA spolupracuje intenzivně se světovým 
hnutím ekologického zemědělství IFOAM Organics 
International a jeho evropskou sekcí IFOAM EU-
Group.  

Uskutečněné projekty a 
zakázky

Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství v 
ČR. Projekt zaměřený na provoz informačního centra, 
poskytování poradenství, aktualizaci a provoz webu, 
publikační činnost a realizaci vzdělávacích a osvětových 
akcí, atd. Projekt byl v roce 2020 podpořen dotací 
Ministerstva zemědělství ČR částkou 652 960,- Kč a 
společností ABCert částkou 75 000,-Kč.

Ekoporadny Praha. Organizace i v roce 2020 realizovala 
zakázku v rámci projektu Ekoporadny Praha, v jejímž 
rámci organizovala vzdělávací a poradenské aktivity 
pro  veřejnost v Praze o ekozemědělství, přírodních 
zahradách, potravinové soběstačnosti, apod. Zakázka 
byla v roce 2020 v částce 75 000,- Kč.

Učíme se vařit bio. Projekt zaměřený na vzdělávací 
aktivity v pražských odborných školách zaměřených 
na gastronomii byl podpořen hlavním městem Praha 
celkovou částkou 300 000,- Kč (v roce 2020 čerpáno 276 
400,- Kč). 

Biojarmark Praha. Projekt na realizaci pražského 
biojarmarku (www.biojarmark.info) byl v roce 2020 
podpořen hlavním městem Praha v částce 260 100,- Kč.  
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Tím, co jím měním sebe i Prahu.  Projekt zaměřený 
na vzdělávací aktivity pro veřejnost v oblasti EZ a 
biopotravin. Podpořený hlavním městem Praha částkou 
200 000,- Kč (grant v roce 2020 nebyl čerpán).

Biozahrada pro malé i velké. Projekt zaměřený 
na vytvoření vzdělávacího kurzu pro děti a mládež. 
Podpořený hlavním městem Praha částkou 80 000,- Kč 
(grant v roce 2020 nebyl čerpán). 

Učíme se vařit bio II. Projekt rozvíjející aktivity 
původního projektu Učíme se vařit bio o nové školy a 
nová témata. Podpořený hlavním městem Praha částkou 
150 000,- Kč (grant v roce 2020 nebyl čerpán).

Sherlockem na ekostatku. Projekt zaměřený na cesty k 
participativnímu hodnocení kvality potravin na farmách 
a farmářských trzích formou participativních systémů 
záruky kvality. Projekt byl podpořen hlavním městem 
Praha částkou 190 000,- Kč (grant v roce 2020 nebyl 
čerpán).

Pozn.: částky jsou zaokrouhleny na celé stokoruny.

Spolupracující organizace
Děkujeme všem, s nimiž jsme měli tu čest v roce 2020 spolupracovat. 

Jednalo se zejména o (řazeno abecedně): 

• 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. 
• Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
• Bionebio s.r.o.
• Bioinstitut, o.p.s.
• Biostatek Valeč
• CooLand, z.s.
• Country Life
• Česká zemědělská univerzita, FAPPZ
• Česká technologická platforma pro ekologické 

zemědělství
• Ekocentrum Koniklec 
• Ekodomov, z.s. 
• Ekumenická akademie, z.s
• Hnutí Duha
• IFOAM Organics
• Kokoza, o.p.s.
• KomPot, z.s.
• Kuchyňka, z.s.
• Nature et Progress
• MIRAMAP
• PRO-BIO Staré město, s.r.o.
• Slušná firma 
• Svobodný statek na soutoku
• TVE
• URGENCI
• Zelený kruh

a mnoho dalších zemědělců, organizací i jednotlivců. 
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA  
v roce 2020 podpořili:

Ministerstvo zemědělství ČR  
(částkou 652 960 Kč) 

Hlavní město Praha  
(částkou 536 500 Kč)

ABCERT AG 
(částkou 75 000 Kč) 

Drobní dárci (částkou 20 360 Kč) 

a členové spolku PRO-BIO LIGA

Všem donorům a dárcům srdečně 
děkujeme za podporu v roce 2020!

Donoři a dárci
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Výsledky hospodaření
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PRO-BIO LIGA  
pobočný spolek

Sokolovská 50, 186 00 Praha 8 
Tel.: 774 683 833
info@lovime.bio
www.lovime.bio

Datum zpracování zprávy 
28.6. 2021

Zpracoval:
Jan Valeška, správce

©Praha 2020


