Souhrnné informace o KPZ Říčany
KPZ Říčany ......................................................................................................................................................................... 1
Jaké jsou možnosti odběru?.............................................................................................................................................. 1
Z čeho se skládá cena? ...................................................................................................................................................... 2
Kdo nám zeleninu bude dodávat? .................................................................................................................................... 2
1) Zelenina a ovoce od pana Milana Dvořáčka ............................................................................................................. 2
2) Králíčkova biozelenina .............................................................................................................................................. 2
Jak bude odběr probíhat? ................................................................................................................................................. 2
Jak budou vypadat podíly?................................................................................................................................................ 3
1) Zelenina a ovoce od pana Dvořáčka ......................................................................................................................... 3
2) Králíčkova biozelenina .............................................................................................................................................. 3
Jak velké/těžké budou podíly? .......................................................................................................................................... 3
Když si nemohu podíl vyzvednout?................................................................................................................................... 3
Mohu si vybrat složení bedýnky? ...................................................................................................................................... 3
Doplňkové dodávky pro KPZ Říčany .................................................................................................................................. 3
Kraví sýry od Terezie Mihalíkové .................................................................................................................................. 3
Kozí sýry od Vandy Olšaníkové...................................................................................................................................... 4
Vejce z pojízdného kurníku pana Švorby ...................................................................................................................... 4

KPZ Říčany
KPZ bylo založeno za účelem společného odebírání zdravých lokálních potravin, především farmářské a BIO zeleniny.
Stanovy spolku naleznete zde.
Komunitou podporované zemědělství je založeno na propojení spotřebitelů a drobných zemědělců bez dalších
prostředníků. Koncept KPZ spočívá v tom, že si člověk předplatí na celou sezonu odběr zeleniny, kterou posléze
dostává od svého farmáře, jehož zná. Farmář má díky tomu finanční prostředky na začátku sezony, kdy má vzhledem
k hospodaření nejvyšší výdaje. Určitě doporučuji si něco o konceptu KPZ přečíst zde: https://kpzinfo.cz/

Jaké jsou možnosti odběru?
V letošním roce zatím pracuji se čtyřmi možnostmi odběru:
1. Od pana Dvořáčka (cca od poloviny června do října)
a. 1x týden (5 400 Kč)
b. 1x za 14 dní (2 800 Kč)
2. Králíčkova Biozelenina (cca od května do prosince) – cena závozu je 400 Kč, finální cena podílu bude
dopočtena dle dohodnutého množství odběrů. První polovina platby má být odeslána do konce ledna,
druhá do konce června
a.
1x týden (12 800 Kč)
b. 1x za 14 dní ( 6 400 Kč)

pozn. pokud budete chtít, určitě je též možné dostávat jeden týden zeleninu od pana Dvořáčka a druhý týden od
pana Králíčka. Zajistí to tak větší pestrost pro Váš stůl. Případně samozřejmě též je možnost si v jeden týden přijít pro
ovocezeleninu od pana Dvořáčka a zároveň pro králíčkovu zeleninu.

Z čeho se skládá cena?

Většinu ceny tvoří samozřejmě cena za ovoce a zeleninu. Další položkou, která se promítá do výsledné ceny podílu, je
balné a doprava.
200 Kč budou tvořit režijní náklady - tedy příspěvek na nájem pozemku, kde se zelenina bude vydávat, a zajištění
slevy na podíl pro koordinátory. Pokud budete objednávat zeleninu od obou farmářů, tyto režijní náklady platíte
pouze jednou.
Cena ovoce a zeleniny je v porovnání s cenami kvalitativně stejných produktů v supermarketu nebo na trhu velmi
příznivá. Díky nákupu přímo od farmáře není v ceně zahrnuta marže prostředníka (tuším, že marže obchodních
řetězců se pohybují kolem 30%), ani dodatečné náklady na stánek a prodejce, jako v případě nákupu na trhu.

Kdo nám zeleninu bude dodávat?
1) Zelenina a ovoce od pana Milana Dvořáčka

Milan Dvořáček je drobný zemědělec, který hospodaří za Kostelcem nad Černými lesy. O jeho přístupu k hospodaření
se více dozvíte zde. Nemá certifikaci BIO, avšak jeho přednostmi je chutná a kvalitní zelenina a ovoce. Bude nám
dodávat smíšené bedýnky (tašky) s proměnlivým podílem ovoce a zeleniny. Není možné objednat pouze ovoce, nebo
pouze zeleninu. Bylo by problematické zajistit výdej a velmi by to komplikovalo práci farmáři i vydávající službě. Pan
Dvořáček vše pěstuje sám, na svém pozemku. Určitě bude dodávat každý týden, jelikož když ovoce a zelenina zrají,
tak je potřebuje distribuovat.

2) Králíčkova biozelenina

Zelenina od pana Králíčka bude letos v KPZ Říčany novinkou. Nicméně, pokud jste s námi v KPZ od počátku, tak vězte,
že jsme již ochutnali rajčata, papriky i okurky z této biofarmy od Nového Bydžova. Více o farmě naleznete zde.
Zelenina je sezonní a složení se mění, v průměru je v závozu 7 až 13 druhů. Z jara se můžeme těšit na saláty,
ředkvičky, kedlubny, v létě na plodovou zeleninu – papriky, rajčata, okurky, na podzim na dýně, brambory, mrkve a
zelí. Hmotnost podílů bude 3-8 kg dle typu dozrávající zeleniny.
Pan Králíček nabízí, aby se každý podílník alespoň jednou ročně přijel podívat (pokud bude mít zájem i na malou
brigádu) jak se pěstuje jídlo které jí.
V nabídce je 5 termínů: Neděle 15. května, Sobota 21. května, Neděle12.června, Neděle 19. června, Neděle 11. září.
Termíny jsou již dané pro všechny KPZ skupiny, kterým pan Králíček dodává.

Jak bude odběr probíhat?

Odběry budou probíhat opět ve středu, že od 16 do 18:30 hodin na Dvorku Muzea Říčany. Podíly se vydávají do
vlastních obalů. Je možné, že bude k dispozici pár papírových tašek, ale nespoléhejte na to a noste si vlastní
bednu/koš/tašku. Každý z podílníků během sezony bude asistovat u jednoho výdeje - tedy přijde, půjčí si klíče v
muzeu, přebere zeleninu od farmářů a dle připraveného seznamu vydává příchozím zeleninu. U zeleniny od pana
Králíčka bude potřeba připravit jednotlivé podíly, některé položky bude potřeba navážit. K dispozici bude minimálně
jedna váha. Před koncem výdeje kontaktuje členy KPZ, kteří si podíl nevyzvedli. Na konci výdeje uklidí dvorek,
případné přebytky z nevyzvednutých podílů si ponechá. Vydávající zároveň zaevidují složení podílů a pořídí fotografii
(stačí mobilem) a zašlou ji koordinátorovi. Vždy vydávají 3-4 lidé.

Jak budou vypadat podíly?
1) Zelenina a ovoce od pana Dvořáčka

Během sezony bude velikost a váha podílů proměnná. Během června nižší a postupně se bude zvyšovat na 4-5 kg.

Orientační poměr ovoce a zeleniny bude 50/50 %.

Červen: Jahody, třešně, špenát, červená cibule s natí, rebarbora , kopr .později snad už i plodová zelenina (okurky,
cukety)
Léto: Zelenina -převažující podíl plodová- rajčata, okurky, cukety , papriky ,řepa, cibule, trocha česneku, mangold,
rané brambory (ručně sázené i sklízené, koňským hnojem hnojené), naťová zelenina...
Letní ovoce (meruňky, ryngle/blumy, broskve, rybíz, višně, švestky, omezeně hroznové víno)
Podzim: jablka, hrušky, švestky, mangold, kopr, řepa, černá ředkev, zelí, dýně, na začátku rajčata +cukety

2) Králíčkova biozelenina

Od května do června – saláty, ředkvičky, špenát, bylinky, kedlubny, mladá cibulka
Od června do září – saláty, rajčata, okurky, papriky, cukety, celer, řepa, kořenová zelenina, česnek, cibulka, bylinky,
brambory, mrkev, fazolky
Od října do listopadu – saláty, rajčata, papriky, cukety, hokkaido, celer, řepa, kořenová zelenina, česnek, cibulka,
bylinky, pórek, brambory, mrkev

Jak velké/těžké budou podíly?

Během sezony bude velikost a váha podílů proměnná. Vždy by to ale mělo přibližně pokrýt stravu čtyřčlenné
domácnosti, která vaří jedno jídlo denně. Poloviční podíl není možné zajistit, ale zkuste se zeptat v sousedství, zda by
někdo polovinu podílu nechtěl.

Když si nemohu podíl vyzvednout?
Letos je možno se odhlásit z odběrů, avšak pouze před začátkem dodávek. Podíly od pana Králíčka odhlásit nejde,
odhlášení se tedy týká bedýnek od pana Dvořáčka a sýrových a vaječných KPZ. Cena odhlášených odběrů bude
vrácena na účet po ukončení všech dodávek. Pokud se nebudete moci dostavit na výdej a vyzvednout si svůj podíl,
bude ideální, pokud se domluvíte s někým z Vašeho okolí a podíl mu přenecháte. Na dotaz jsem schopna vyčíslit cenu
podílu, pokud budete svůj podíl chtít přeprodat.

Mohu si vybrat složení bedýnky?

To bohužel není možné. Všechny podíly se budou centrálně připravovat na farmě. Je tedy možné, že v podílu bude i
něco, co třeba běžně nepoužíváte. Berte to jako výzvu, na fb budeme opět sdílet recepty. Případně zeleninu s někým
můžete vyměnit, nebo ji někomu darovat. Fantazii se meze nekladou.

Doplňkové dodávky pro KPZ Říčany
Kraví sýry od Terezie Mihalíkové

Jednou za 2 týdny bude možnost odběru kravích výrobků. Paní Mihalíková vše dělá sama ručně na farmě, kde chová
jednu krávu. Vyrábí různé typy čerstvých sýrů (poloměkké, mazací), sýrů na gril (typu haloumi), polotvrdé sýry

(kříženec goudy a eidamu – Godam), pařené sýry, jogurt v půllitrových kelímkách. Cena je 200 Kč za podíl s platbou
za celou sezonu. Podíl je možno odhlásit.

Kozí sýry od Vandy Olšaníkové

Jednou za 2 týdny bude možnost odběru kozích výrobků. Paní Olšaníková vše dělá sama ručně na farmě, kde chová
stáda koz. Vyrábí různé druhy čerstvých i zrajících sýrů, včetně sýrů na gril a sýru balkánského typu. V nabídce je
pravidelně i kozí jogurt, ricotta a kefír. Skleněné obaly jsou vratné. Cena je 270 Kč za podíl s platbou za celou sezonu.
Podíl je možno odhlásit.

Vejce z pojízdného kurníku pana Švorby

Vejce pochází z volného pastevního chovu, kdy slepice bydlí v maringotce přímo na louce. Maringotka je po vypasení
výběhu přemístěn a na nové místo, slepice tedy mají k dispozici čerstvou pastvu. Vejce dostáváme v krabičkách,
které panu Švorbovi vracíme.

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na jimedobrericany@gmail.com
Sýry ani vejce není možno objednávat jednotlivě, je to administrativně velmi náročné. Je možné je mít přihlášené na
celou sezonu a v případě potřeby případně odhlásit.

Na co se chci zeptat:
Velikost podílů sýry – je to takto ok? Větší/menší?
Velikost podílů Dvořáček– je to takto ok? Větší/menší?
Jak s vratnými obaly? – má služba vracet drobné? Nebo se mají naopak platit při převzetí?
Králíčkova zelenina představit, „povinná“ návštěva na farmě
Složitější výdej, ale pestřejší a lákavější bedýnky
Výdej až do zimy? – klady a zápory. Nechat hlasovat?

