
přednášky – prezentace ekologických zemědělců –  
dokumentární filmy – ochutnávky biopotravin
13.00 Přivítání a zahájení 

FILM: Farmář, který slyší trávu růst | režie: Bertrám Verhaag, Německo, 45 min.

14.00 Úvod do ekologického zemědělství | Ing. Milan Drgáč, PRO ‑BIO RC Bílé Karpaty

14.15 prezentace: 
Levandulový statek a levandulová kavárna |  
Lukáš Drlík a Veronika Pejšová, Bezděkov/Zábřeh | www.levandulovystatek.cz 
Víno z Horňácka | Ing. Martin Kadubec, Lipov | www.vinozhornacka.cz

15.10 ochutnávky biopotravin – prezentovány budou také oceněné výrobky ze soutěže  
Česká biopotravina (PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců) a produkce dalších ekofarem

15.30 prezentace: 
Ekosady Marden a nová zpracovna ovoce Veselý grunt |  
Ing. Denisa Mezníková, Lhota u Vsetína/Janová | www.ekosady.cz 
Sušírna Sv. Františka | Zuzana a Radek Fryzelkovi, Vlachovice | www.kvetybyliny.cz 
Ekofarma Lípa u Zlína | Radek Langer | www.ekofarmazlin.cz 
Farma Kudlov – nová faremní bio mlékárna | Ing. Jan Švéda | www.farmakudlov.cz 
Biozelenina Velehrad | Ing. Petr Weidenthaler | www.biozelenina.eu

17.00 ochutnávky biopotravin – totéž, co výše

17.20 Představení festivalu LSFF | Ing. Petr Alexander, Harvest Films z.s., Tursko 
projekce jednoho z oceněných filmů letošního festivalu o americkém farmáři Joelu Salatinovi  
FILM: Polyfaces | režie: Lisa Heenan a Isaebella Doherty, Austrálie, 92 min. | diskuse k filmu

19.00 Moštárna Hostětín slaví 15. výročí | Mgr. Radim Machů | www.mostarna.bio

19.20 Dvacet let IS Kopanice – neziskové organizace zaměřené na osvětu,  
vzdělávání a poradenství v ekologickém zemědělství a na podporu  
Moravských Kopanic a Bílých Karpat | www.iskopanice.cz

Výjimečné dokumentární filmy v programu uvádíme jako součást  
Ozvěn mezinárodního Life Sciences Film Festival, který se každoročně koná  
na České zemědělské univerzitě v Praze. Anotace filmů na webu festivalu | www.lsff.cz.

Časy jednotlivých bloků jsou orientační, mohou se v závislosti na dalším programu měnit!  
Případná změna programu vyhrazena. Filmy jsou opatřeny českými titulky.

Akci finančně podporují: 

Ministerstvo zemědělství  

a PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty

Pořádají:

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s. Starý Hrozenkov

PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov

ve spolupráci s HARVEST FILMS z. s. Tursko

Ekologické 
zemědělství

 v obrazech, slovech a chutích
Alternativa kulturní institut Zlín

Osvoboditelů 3778
sobota 28. 11. 2015 od 13.00 do 20.00

Vložné na akci je dobrovolné

Svým příspěvkem podpoříte konání  

akce i neziskovou organizaci  

Informační středisko pro rozvoj  

Moravských Kopanic, o.p.s.  

Starý Hrozenkov | www.iskopanice.cz


