
 
 

 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov 
PRO- BIO regionální centrum Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov  

 
Vás srdečně zvou  na seminář 

 

Aktuality a zajímavosti  

z ekologického zemědělství 

 

v sobotu 27.11.2010 od 14,00 hodin 

 

Místo konání:  Malý sál Klubu kultury v Uherském Hradišti              
(Hradební 1198, Uherské Hradiště) 

 
Seminář se koná v rámci XXXV. ročníku mezinárodního ekologického festivalu 

 TSTTT (Týká Se To Také Tebe),  který probíhá ve dnech  22.- 28.11.2010.  
 Pořadatelem festivalu je Klub kultury Uherské Hradiště. 

 
PROGRAM 

14,00  - 14,15 Zahájení semináře  

  Úvod do ekologického zemědělství  

  (Ing. Milan Drgáč, PRO-BIO RC Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov) 

      

14,15  - 15,00 Rok 2010 v českém ekologickém zemědělství a očekávané 

změny do roku 2015 

(Ing. Martin Mistr, Ph.D., MZe Praha, odbor environmentální a ekologického 
zemědělství)  

  

15,00  - 15,30 Finanční nástroje v ochraně přírody   

  (Mgr. Bohumil Fišer, Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha) 

  

15,30 -  16,00 ☻ Představení  jídel z ochutnávky  

  a přestávka s ochutnávkou biopotravin a jídel z biopotravin 

 

16,00  - 16,40 Představení ekofarmy Střítežské fojtství - chov ovcí, drůbeže, polní 

produkce a školního statku SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm - chov 

masného skotu a ovcí (Ing. Igor Dobeš)    

    

16,40 – 17,00 Představení Ekofarmy  u Macků z Vápenic – pěstování a sušení 

ovoce (starý sad původních odrůd a nová sušírna ovoce), chov ovcí, koz, 
drůbeže a další aktivity  (Bc. Eva Macková) 

 

17,00 - 17,20 Představení ekologického hospodářství Kateřiny a Jiřího 

Gottfriedových z Petrůvky (chov ovcí, koz, koní, údržba krajiny) 

  

17,20 - 17,40 ☻ Přestávka s ochutnávkou biopotravin a jídel z biopotravin 



  

17,40 - 18,00 Krajina pro život - promítnutí filmu o třech českých ekologických 

hospodářstvích a jejich aktivitách pro přírodu a krajinu. 
  (autor filmu Martin Slunečko)  
 
 18,00 – 18,30  Diskuse a zakončení semináře 

 
Ochutnávky:           Krajinka zdravé výživy Uherské Hradiště, Zajíčková Milena Hostětín, 

Řeznictví u Kusáků Ostrožská Nová Ves, Tradice Bílých Karpat, s.r.o. 
Hostětín a další. 

   

   

 

Kontaktní adresa: Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.;  
687 74 Starý Hrozenkov 314, Tel.: 572 696 323, 

e-mail: iskopanice@razdva.cz, www.iskopanice.cz 
 

Další informace o programu celého festivalu najdete na stránkách:  

www.tsttt.cz  

 

Akci finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj . 
Určeno odborné i široké veřejnosti. 

Vstup volný.    
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