Na přípravě a realizaci projektu se doposud podíleli:
Tomáš Hodek (HBABio, Ekodomov) – zakladatel a projektový manažer Kompostuj.cz, iniciátor
a spoluautor projektových aktivit, autor Komunitních kompostérů pro bytovou a sídlištní zástavbu,
fundraising pro projekt Kompostuj.cz prostřednictvím založení maloobchodního prodeje, příprava
a realizace grantů
Kateřina Hodková (HBABio, Ekodomov) – osvěta na akcích pro veřejnost, spolupráce na tvorbě obsahu
webových stránek projektu, fundraising prostřednictvím rozvoje maloobchodního prodeje
Soňa Valčíková (Ekodomov) – koordinátorka projektu Kompostuj.cz, odborné poradenství, spolupráce na
kompostovací poradně a na mapě komunitních kompostérů
Marie Smolej (Ekodomov, grafika) – odborná příprava aktivit, výukových a osvětových materiálů,
fotografie a kresby pro osvětové materiály a pomůcky
Dana Novotná (Ekodomov) – péče o webové stránky projektu, textové korektury
Zdenka Hodková (Ekodomov) poskytnutí pozemku pro rozvoj projektových aktivit
Jan Habart (CZ Biom, ČZU) - iniciátor rozvoje osvětové činnosti HBABio a Ekodomova, odborná
spolupráce
Antonín Slejška (VURV) – odborná spolupráce
Nicky Scott (Community Composting Network) – inspirace pro komunitní kompostování v sídlištní
zástavbě
Florian Amlinger (European Compost Network) – přenos zkušeností ze zavádění odděleného sběru a
využití bioodpadů z Rakouska
Jiří Mikuláš (IT specialista) – konzultace a technické zajištění provozu webu Kompostuj.cz
Karel Fišer (programátor) – programování webových aplikací
Jan Šarapatka (Ekodomov) – rozvoj komunitního kompostování, odborné vedení a koordinace osvětových
aktivit, autor názvu soutěže Miss Kompost
Alena Přibáňová (Ekodomov) – fundraising prostřednictvím péče o maloobchodní prodej, zajišťování
účasti na výstavách a koordinace soutěží Miss Kompost
Iva Vopěnková (Ekodomov) – příprava metodických materiálů pro učitele, zavádění kompostování ve
školách a podpora komunitního kompostování
Lucie Sádlová (Ekodomov) – příprava metodických materiálů pro učitele a zavádění kompostování ve
školách
Pavel Pšenička (Ekodomov) – odborné vedení seminářů a výukových programů, autor modřínových
kompostérů JERY
Filip Turek (výtvarný umělec) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály
Josef Prchal (ilustrátor) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály a pomůcky
Vojtěch Šeda (ilustrátor, grafik) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály a pomůcky

Mirek Roubíček (Colmo) – grafický design projektu
Tomáš Zykán (konzultant) – spolupráce na přípravě prezentace projektu
Jan Bednařík (programátor) – technická podpora publikačního systému TYPO3
Tomáš Hrivnák (poradce v oblasti strategie a řízení značek) – spolupráce na přípravě designu webu
maloobchodního prodeje Ekonákup
Dima Strapchev (grafik, designér) – grafický design webu maloobchodního prodeje Ekonákup
Martin Timko (Ekodomov) – finanční řízení projektu, koordinátor výroby a autor názvu modřínových
kompostérů JERY, koordinátor prezentace na festivalech a osvětových akcích, spolupráce na divadelně
osvětovém vystoupení Vivat Kompostela
Mirka Sedláčková (Ekodomov, Ekonákup) – fundraising prostřednictvím péče a rozvoje maloobchodního
prodeje Ekonákup, prezentace na akcích pro veřejnost
Tomáš Žižka (DAMU) – ideový návrh osvětově divadelního představení Vivat Kompostela
Jaroslav Dušek (herec, moderátor) – propagace kompostování a moderování finále několika ročníků
soutěže Miss Kompost
Petr Vacek (herec, moderátor) – propagace kompostování a moderování finále soutěže Miss Kompost
Petra Kruntorádová (moderátorka) – propagace kompostování a moderování finále soutěže Miss Kompost
Jan Vopravil (VUMOP) – odborná spolupráce v oblasti pedologie, péče o půdu a půdní eroze
Petr Plíva (VUZT) – informace a zkušenosti pro faremní kompostování, kompostování v pásových
hromadách a využití kompostu
Ondřej Vosátka (Ekodomov) – spolupráce na kompostovací poradně
Ondřej Kurka (Ekodomov) – komunikace s obcemi, příprava seminářů Kompostuj.cz
Aleš Hanč (ČZU) – odborná spolupráce, výměna zkušeností
Účastníci Miss Kompost (domácnosti, firmy, školy) – nejrozsáhlejší fotogalerie česko-moravsko-slezských
kompostů v ČR - je pro čtenáře webových stránek Kompostuj.cz nadčasovou inspirací k založení či
vylepšení vlastního kompostu
Další odborní spolupracovníci, konzultanti, dobrovolníci, školy, spolupracující obce, firmy, aktivní
domácnosti. Všem patří velké díky za vznik a podporu projektu Kompostuj.cz.

