
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
Aktuality a zajímavosti z ekologického zemědělství  

opět na ekofestivalu v Uherském Hradišti 
 

V sobotu 14. června 2014 proběhl v Uherském Hradišti v Redutě další ročník osvětově-
vzdělávací akce (semináře) pro širokou veřejnost nazvané Aktuality a zajímavosti 
z ekologického zemědělství. Pořadateli jsou již několik let Informační středisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic, o.p.s. a PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty sídlící ve Starém 
Hrozenkově. Prezentují se zde zajímavé ekofarmy i výrobci či prodejci biopotravin, různé 
projekty zaměřené na ekologické zemědělství i dokumentární filmy, které se dotýkají 
ekologického hospodaření. Součástí akce jsou vždy i oblíbené ochutnávky biopotravin a jídel 
z nich připravených. Akce je pořádána pravidelně už od devadesátých let v rámci známého 
ekologického festivalu Týká Se To Také Tebe (TSTTT www.tsttt.cz).  

 
Na letošním semináři se představila dvě velmi zajímavá ekologická hospodářství ze Zlínského 
kraje, která se pustila nově i do zpracování své produkce. Jako první prezentoval Ing. Jan 
Šváb ekofarmu Kozojedský dvůr s.r.o. z Nítkovic na Kroměřížsku (www.kozojedsky-
dvur.cz). Farmu provozují majitelé v krásně zrekonstruovaném barokním statku z roku 1732. 
Hospodaří na výměře 25 hektarů, zabývají se chovem koz i dalších zvířat. Součástí 
hospodářství jsou i sady, zahrada, mlékárna, stolárna a nekuřácká hospoda. Nabízí zájemcům 
rovněž ubytování až pro 24 osob v šesti apartmánech. Kozojedský dvůr s.r.o. v tomto roce 
začal vyrábět a nabízet i výborné kozí sýry, které majitelé farmy přivezli ochutnat i na 
seminář do Uherského Hradiště.  
 
Další ekofarmou, která se v Uherském Hradišti představila, a která se nebála pustit do 
zpracování vlastní zemědělské produkce, je Ekofarma Lípa u Zlína pana Radka Langera 
(www.ekofarmazlin.cz). Jak informoval zástupce ekofarmy Marek Langer, chovají na farmě 
skotský náhorní skot (Highland) a také plemeno Limousin, kromě skotu pak chovají ještě i 
ovce Romney Marsh. Novinkou jsou faremní ekologická mini jatka, první ve Zlínském kraji, 
která zahájila provoz na počátku letošního roku. Ekofarma už nabízí zájemcům i jehněčí maso 
z těchto jatek.     
 
Další zajímavou prezentaci vyslechli účastníci od zástupce z řad obchodníků 
s biopotravinami. O systému prodeje biopotravin a dalších produktů z farem prostřednictvím 
e-shopu www.farma-obchod.cz povyprávěl pan Miroslav Novotný z firmy VON s.r.o. ze 
Zlína-Štípy. Obchod se specializuje zejména na čerstvé výrobky z farem (maso, uzeniny, 
mléčné výrobky, vejce aj.). Objednané produkty si mohou zákazníci vyzvednout na několika 
výdejních místech, kterými jsou různé prodejny zdravé výživy a regionálních produktů. 
V rámci Zlína funguje i rozvážková služba.  
 
Zástupci pořadatelů – Milan Drgáč a Renata Vaculíková seznámili přítomné opět i se základy 
a principy ekologického zemědělství a regionálními projekty v roce 2014 zaměřenými na 
osvětu a propagaci ekologického zemědělství.  
 
V závěru akce byl promítnut krásný dokumentární film o bavorském ekologickém zemědělci 
„Farmář, který slyší trávu růst“ od režiséra Bertrama Verhaaga. Film byl získán v rámci 
spolupráce s Harvest Films o.s. Tursko, které je pořadatelem mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje Life 
Sciences Film Festival (www.lsff.cz).  



 
Účastníci akce měli možnost ochutnat i celou škálu biopotravin a výrobků z nich 
připravených. Výtečné pokrmy pro seminář připravila opět paní Milena Zajíčková 
z Hostětína, své produkty nabídli dále: Moštárna Hostětín s.r.o., Kozojedský dvůr s.r.o. z 
Nítkovic, Pekárna Vaverka z Kunovic, Řeznictví U Kusáků z Ostrožské Nové Vsi. Pro 
přípravu pokrmů byly využity suroviny také např. z Biofarmy Juré z Lužkovic, biozelenina od  
Josefa Košaře z Lukova a od Petra Weidenthalera z Velehradu. Ostatní biopotraviny jsme 
dokoupili v prodejnách Biomarket u Zeleného stromu ve Zlíně a v Krajince zdravé výživy 
v Uherském Hradišti i v prodejně regionálních potravin Z dědiny ve Zlíně. 
 
Velmi děkujeme všem, kteří se na akci prezentovali a spolupracovali při její organizaci i těm, 
kteří pomohli zajistit ochutnávky!!! Klubu kultury Uherské Hradiště patří poděkování za 
výborné zázemí, technickou asistenci i propagaci akce.  
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Děkujeme tímto i MŽP za 
poskytnutou podporu.  

 
Ve Starém Hrozenkově 16. června 2014 
 
Renata Vaculíková, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
www.iskopanice.cz, mail: iskopanice@razdva; telefon: 572 696 323 
 
 
 
 
 
 


