
Tisková zpráva 
Ekologické zemědělství v obrazech, slovech a chutích 
 - ve Zlíně 29.  listopadu 2014 
 
Chtěli byste se dovědět něco více o ekologickém zemědělství? Zajímá vás, jak ekologičtí sedláci 
hospodaří a jak se jim daří? Chcete blíže poznat konkrétní ekologické zemědělce nebo výrobce 
biopotravin či chcete ochutnat jejich produkty? 
Nebo si chcete jen odpočinout od shonu a spěchu každodenního života a načerpat novou energii, 
inspiraci, poznat nové lidi, poslechnout si prezentace ekologických zemědělců a podívat se na pár 
zajímavých dokumentárních snímků o ekologickém hospodaření a věcech souvisejících?   
 
Pokud je vaše odpověď na některou z těchto otázek ano, pak vás srdečně zveme na akci  
 

Ekologické zemědělství v obrazech, slovech a chutích,  
 
která se bude konat 29. listopadu 2014 od 13,00 do 19,00 (20,00) hodin v klubu Alternativa  ve Zlíně 
(v centru města, ul. Osvobození č. 3778).  
 
Čekají vás přednášky – představení ekologických zemědělců – promítání dokumentárních filmů 
– ochutnávky biopotravin. 
 
Tento podzimní „minifestival“ ekologického zemědělství připravuje Informační středisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic, o.p.s. ze Starého Hrozenkova www.iskopanice.cz ve spolupráci s PRO-BIO 
regionálním centrem Bílé Karpaty a Harvest Films z.s. Tursko www.harvestfilms.cz . 
S pořádáním podobných akcí má Informační středisko i PRO-BIO RC Bílé Karpaty bohaté zkušenosti. 
Obě neziskové organizace se věnují osvětě, vzdělávání, poradenství a propagaci v ekologickém 
zemědělství zejména ve Zlínském kraji a na Hodonínsku. V rámci společných projektů pořádají různé 
akce pro odbornou i širokou veřejnost už řadu let. IS Kopanice vzniklo už téměř před dvaceti lety - 
v roce 1995 a PRO-BIO RC Bílé Karpaty v roce 2001.  
Harvest Films z.s. je spolupořadatelem mezinárodního festivalu Life Sciences Film Festival 
www.lsff.cz, který se konal letos v říjnu už počtvrté v Praze na České zemědělské univerzitě. Jde o 
festival dokumentárních filmů s tématikou přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje. 
Pořadatelé promítnou i na uvedené akci ve Zlíně 29. listopadu v rámci ozvěn Life Sciences Film 
Festival i několik zajímavých festivalových dokumentů se zaměřením na ekologické zemědělství.  
 
Program, jednotlivé prezentace i filmy pro akci ve Zlíně se ještě v těchto dnech upřesňují. Další 
podrobnosti a pozvánka budou k dispozici během několika dnů na www.iskopanice.cz i na 
facebookovém profilu IS Kopanice. Tuto osvětovou akci pro širokou veřejnost podpořilo finančně i 
Ministerstvo zemědělství ČR a PRO-BIO RC Bílé Karpaty.     
 
Vložné na akci bude dobrovolné. Váš příspěvek pomůže při zajištění spolufinancování uvedené akce a 
podpoří činnost neziskové organizace Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
zaměřenou na podporu regionálního ekologického zemědělství.  
 
Těšíme se na viděnou! 
.     
Mgr. Renata Vaculíková – ředitelka   
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. (www.iskopanice.cz) 
10. listopadu 2014 
 

 


