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VÝROČNÍ ZPRÁVA     2012  
Informa ční středisko 
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
687 74 Starý Hrozenkov 314 
tel./ fax: 572 696 323 
e-mail : iskopanice@razdva.cz 
www.iskopanice.cz 
 
 

1. Základní údaje 
 
Informa ční středisko  
pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 
 
IČO:  25553976 
DIČ: CZ25553976 
Datum založení: 27. 9. 1995 (jako nadace) 
Přeregistrace na o.p.s.: 10. února 1999 na Krajském 
obchodním soudě v Brně, oddíl: O, vložka: 117  
 
Zájmové území: zejména Zlínský kraj a Hodonínsko 
 
Středisko má široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. Kromě aktivit v oblasti 
Moravských Kopanic realizuje od roku 1995 také 
aktivity související s ekologickým zemědělstvím 
(osvěta – propagace – vzdělávání - poradenství) na 
celém území Zlínského kraje i na Hodonínsku. 
Spolupracuje i na aktivitách v jiných krajích, podílí se 
na projektech celorepublikových i mezinárodních.  
 
Činnost se odvíjí od poslání organizace, požadavků 
zakladatelů, potřeb místních obyvatel, zemědělců, 
návštěvníků regionu. Rozsah činností je však stále do 
velké míry závislý na finančních zdrojích. Převážná 
většina finančních zdrojů střediska byla i v roce 2012 
hlavně z grantů (Blokový grant pro NNO). Dotace a 
granty pro neziskové organizace jsou však jen 
příležitostné a nepravidelné. Navíc jich v posledních 
letech dramaticky ubývá. Proto hledáme stále více 
podporu u individuálních a firemních dárců. 
Do budoucna se budeme muset více soustředit na tyto 
dárce, protože se čím dál častěji přesvědčujeme o tom, 
že systém financování neziskové organizace závislý na 
dotacích a grantech je velmi nestabilní, rizikový a 
dlouhodobě neudržitelný. Chtěli bychom také posílit 
naše příjmy z tržeb za služby.    
 
V roce 2012 jsme se zapojili do projektu Nadace VIA 
„Darujme.cz“, čímž jsme získali možnost umístit na 
naše webové stránky platební bránu, která umožňuje  
 

 
 
 
jednodušší zasílání finančních darů naší organizaci. 
Zatím tato služba byla bezplatná. V prvním roce 
spuštění této platební brány na webu naší společnosti ji 
využili 2 dárci. 
Jsme velmi vděčni za jakékoliv dary od fyzických             
i právnických osob i za dobrovolnickou pomoc.  
 
Prostřednictvím dalšího programu Nadace VIA  
(Techsoup) pro neziskové organizace jsme získali 
darem v roce 2012 také software firmy Microsoft. 
Konkrétně se jednalo o nezbytnou kancelářskou 
aplikaci MS Office 2010 pro nový notebook. Uhradili 
jsme pouze symbolický administrativní poplatek. 
 
K významným činnostem naší organizace patří 
rovněž propagace regionu Moravských Kopanic a 
Bílých Karpat, podpora udržitelného rozvoje 
regionu, místních tradic a kultury, poradenství 
v oblasti grantů a dotací, informační a další 
doplňkové služby.  
 
V minulých letech jsme vydali například velmi 
úspěšnou publikaci O kopanickej reči, CD Ženského 
sboru Čečera a podíleli jsme se také na koordinaci a 
financování hudebně-dramatického pořadu k 10. výročí 
sboru. Aktualizujeme rovněž webové stránky sboru. 
Nyní ve spolupráci s dalšími osobami činnými v oblasti 
folklóru sbíráme materiál a hledáme finanční 
prostředky pro vydání publikace o krojích a výšivkách 
Moravských Kopanic.  
 
Bankovní účty organizace  

  
1) Běžný účet u Poštovní spořitelny (ERA)   

číslo 247 249 887/0300  
2) Samostatný účet u Poštovní spořitelny pro 

projekt „Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“ podpořený 
z Programu švýcarsko-české spolupráce.  
Číslo účtu 244 090 524/0300. Samostatný 
projektový účet byl pro příjemce grantu 
povinný.  
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2. Lidské zdroje 
 
Statutárním zástupcem organizace je ředitelka  
Mgr. Renata Vaculíková. Pracuje na středisku i jako 
projektová manažerka, fundraiser. Po celý rok byla 
zaměstnána v organizaci na plný pracovní úvazek. 
Funkci ředitelky vykonává na základě smlouvy o 
výkonu funkce, bezplatně. Na středisku pracuje od 
roku 1999. 
 
Na středisku pracovala i v roce 2012 paní Hana 
Jurigová z Vápenic jako pomocný administrativní, 
informační a projektový pracovník. Má pouze částečný 
úvazek. 
 
Účetnictví společnosti vede nadále paní Lýdia 
Gabrhelová na základě dohody o provedené práci. 
 
Pro středisko pracuje také dlouhodobě Ing. Milan 
Drgáč - většinou jako externí poradce v ekologickém 
zemědělství a lektor některých vzdělávacích akcí. 
Pomáhá také v rámci svých možností při pořádání 
některých akcí střediska. 
 
Grafické práce nám zajišťují externě většinou Markéta 
Doubravská nebo Michal Stránský. Drobnější grafické 
práce si děláme sami. 
 
V roce 2012 u nás v měsících květnu a červnu 
absolvovala praxi také studentka hotelnictví a 
cestovního ruchu Kateřina Juračková ze Starého 
Hrozenkova. 
 
Organizační pomoc na akcích a některé pomocné 
administrativní práce většinou zajišťujeme i 
prostřednictvím pracovníků na Dohody o provedené 
práci.  
 
Ostatní příležitostné práce a služby jsou nadále 
zajišťovány externisty – hlavně odborné poradenství, 
lektorská činnost, programové úpravy webových 
stránek atd.  
 
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti: 

• PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů 
biopotravin, Šumperk   

• Obec Starý Hrozenkov  
 
Správní a dozorčí rada informačního střediska: 
Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu organizace.  
 
Správní rada: 
Předseda:   Jan Gabrhel, Starý Hrozenkov 
Členové:    Mgr. Josef Bartoš, Vápenice 
                   Ing. Jiří Urban, Šumperk 

  
Dozorčí rada: 
Předseda:   Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice  
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín  

Josef Machala, Starý Hrozenkov 
  

Činnost správní rady střediska  
 
Správní rada zasedá minimálně jednou ročně. Její 
kompetence jsou přesně vymezeny Zákonem o obecně 
prospěšných společnostech. Celý provoz organizace i 
její financování zajišťuje a koordinuje v průběhu roku 
ředitelka organizace ve spolupráci s dalšími 
zaměstnanci, externími pracovníky a příležitostnými 
pracovníky na Dohodu o provedené práci či 
dobrovolníky.  
 
Správní rada jednala 27. dubna 2012 ve Starém 
Hrozenkově v kanceláři střediska.  
 
Členové správní ani dozorčí rady nejsou za svoji funkci 
nijak honorováni, nepobírají žádné finanční příspěvky 
či odměny za činnost v radách.  
 
Tříleté funkční období správní a dozorčí rady končí 
v roce 2014. 
 

KONTROLY ORGANIZACE 
 
Činnost dozorčí rady střediska 
 
Dozorčí rada má zajišťovat kontrolu společnosti,            
a má rovněž dohlížet na její hospodaření. Vypracovává 
většinou jednou za rok zprávu o kontrole, kterou 
předkládá správní radě a řediteli společnosti.  
 
Předseda dozorčí rady Ing. Šašinka provedl 26. března 
2012 kontrolu hospodaření organizace za rok 2011 a 
vypracoval zprávu o kontrole pro správní radu a 
ředitelku. Kontrola neshledala žádné nedostatky.  
 
Další kontroly organizace v roce 2012 
 
6. února 2012 byla provedena další běžná kontrola 
organizace Okresní správou sociálního zabezpečení 
v Uherském Hradišti. Kontrola neshledala žádné 
závady.  
 

3. ČINNOSTI 
 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2012 
 
 
PROJEKT „MULTIFUNKČNÍ SÍŤ 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VE ZLÍNSKÉM 
KRAJI“ (č. 67-BG-045) PODPOŘENÝ 
Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ 
SPOLUPRÁCE. 
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www.swiss-contribution.cz, www.nadacepartnerstvi.cz 
 
V roce 2012 jsme pokračovali v realizaci dvouletého 
projektu „Multifukční síť ekologického zemědělství ve 
Zlínském kraji“ se zaměřením na rozvoj regionální sítě 
ekologického zemědělství. Byl zahájen už v květnu 
2011. Různé aktivity projektu rozdělené do 5 skupin 
realizujeme ve spolupráci s partnerem PRO-BIO 
regionálním centrem Bílé Karpaty. V roce 2012 jsme 
například v rámci projektu uspořádali 4 Dny 
otevřených dveří na ekofarmách v kraji (U 
Kocurkových na Janovské kolibě u Vsetína, na 
Biofarmě Juré v Lužkovicích, v ekosadech Davida 
Ryšavého v Komni a na ekofarmě Ing. Pavla Šeligy ve 
Vlachovicích). Akce jsou určeny pro širokou veřejnost 
a jsou hojně navštěvovány. Program dnů otevřených 
dveří je pestrý, má zpravidla odbornou zemědělskou 
část (např. exkurze, ukázky různých zemědělských a 
zpracovatelských technik, postupů i prací, ochutnávky 
bioproduktů a biopotravin aj.) i kulturní doprovodnou 
část (např. hudební vystoupení, ukázky řemesel, 
program pro děti aj.). Jedna takováto projektová akce 
proběhla na Farmě Sádky v Kunovicích už v září 2011, 
zbývající 3 akce zrealizujeme ještě v roce 2013. 
K projektu patří i vzdělávání ekologických zemědělců 
a dalších podnikatelů. Celkem bude během projektu 
zorganizováno minimálně 14 vzdělávacích akcí. 
Zajišťujeme průběžně i odbornou e-mailovou rozesílku 
informací z ekozemědělství ekologickým zemědělcům 
a dalším zájemcům, aktualizujeme náš regionální 
webový Katalog ekozemědělství Zlínského kraje na 
www.iskopanice.cz, poskytujeme informační servis a 
poradenství v ekologickém zemědělství. V roce 2012 
jsme vydali i nový propagační materiál (brožurku) 
nazvaný Kam pro bioprodukty a biopotraviny ve 
Zlínském kraji, která je určena hlavně spotřebitelům a 
je distribuována na různých akcích, prostřednictvím 
prodejen zdravé výživy a dalších spřátelených 
organizací. Součástí projektu je i podpora rozvoje a 
udržitelnosti naší neziskové organizace ve formě 
vzdělávaní našich pracovníků, využití odborných 
konzultantů, dokoupení potřebného vybavení aj. 
Z projektu jsme mohli zakoupit zatím např. 
dataprojektor, plátno, grafický SW, nový notebook. 
Projekt končí 30. dubna 2013. Po ukončení je nutné 
zajistit ještě jeho tříletou udržitelnost.  
 
Celkový schválený rozpočet projektu je celkem 
1.692.555,- Kč. 
Celková schválená dotace činí 1.468.580,- Kč. 
Zbývající část tvoří vlastní spolufinancování a přímé 
tržby sub-projektu. Poměr dotace, spolufinancování a 
tržeb se může ke konci projektu v rámci pravidel 
programu ještě změnit (například pokud získáme více 
tržeb oproti plánu). Na spolufinancování projektu se 
podílí i jeho partner PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
částkou 120.000,- Kč. Další zdroje potřebného 

spolufinancování získáme např. ze zisku z doplňkové 
činnosti za rok 2011 nebo od dalších drobných dárců.  
 
V roce 2012 jsme si v rámci projektu objednali také 
konzultace k účetnictví naší organizace, které nám 
poskytl externě pan Karel Malý z Olomouce.  
 

 
**** 

 
 

Na další projekty v roce 2012 jsme bohužel nezískali 
finanční podporu. Podali jsme žádost o dotaci na 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, na Zlínský kraj i žádost do třetí výzvy 
Blokového grantu. 
                   

3.2. INFORMAČNÍ SLUŽBY  
A PORADENSTVÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEM ĚDĚSTVÍ 
 
Informační služby a poradenství v ekologickém 
zemědělství poskytujeme nepřetržitě již od založení 
naší organizace. Běžný informačně poradenský servis 
poskytujeme zdarma v kanceláři střediska. Vyřizujeme 
dotazy osobní, telefonické, mailové i dotazy doručené 
poštou. Převažují telefonické dotazy. Na 
specializované odborné terénní zemědělské poradenství 
si najímáme akreditované poradce. Počet 
zodpovězených dotazů s environmentálním zaměřením 
se pohybuje přibližně kolem 150 ročně. Někdy i více. 
 
Od května 2011 do dubna 2013 nám pokračování 
těchto služeb se zaměřením ekologické zemědělství a 
biopotraviny umožnil výše zmíněný projekt 
„Multifunk ční síť ekologického zemědělství ve 
Zlínském kraji“, který je podpořen z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Jeho součástí je jak běžné 
každodenní poradenství v kanceláři organizace tak i 
terénní specializované poradenství, které dle 
zadaných objednávek řeší následně smluvní externí 
poradce Milan Drgáč.  
 
I v roce 2012 jsme aktualizovali a doplňovali na našem 
webu www.iskopanice.cz Katalog ekozemědělství 
Zlínského kraje a Hodonínska. Katalog je určen 
odborné i široké veřejnosti a obsahuje kontakty a 
informace o ekofarmách i další údaje o výrobcích a 
prodejcích biopotravin, kontakty na poradce, školy 
s výukou ekologického zemědělství, neziskové i 
kontrolní organizace. Součástí je také inzerce. 
Zaregistrovalo se do něj již více než 160 subjektů.  
 
Celoročně zajišťujeme také e-mailovou a poštovní 
rozesílku informací týkajících se ekologického 
zemědělství a biopotravin. Informace rozesíláme 
zemědělcům, zpracovatelům i spotřebitelům a dalším 
zájemcům, kteří požádají o zasílání informací. Jedná se 
o informace různého druhu – aktuality k legislativě 
ekologického zemědělství (EZ) a dotacím, pozvánky na 
akce týkající se EZ, inzeráty produkce ekofarem. 
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V naší rozesílkové databázi máme kolem 400 kontaktů. 
Zatím je v této databázi většina kontaktů z řad 
ekologických podnikatelů, chceme ji postupně 
rozšiřovat i o kontakty spotřebitelů. 
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace. Obsahuje mj. i publikace             
týkající se  ekologického zemědělství.  
 
 

3.3.  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEM ĚDĚSTVÍ 
 
 
Vzdělávání v ekologickém zemědělství patří k velmi 
žádaným a hojně využívaným službám naší organizace. 
Každoročně pořádáme několik kurzů, školení a 
seminářů pro ekologické zemědělce a další zájemce i 
pro veřejnost.  
Stále je zájem o školení k internetové aplikaci Portál 
farmáře, která se neustále inovuje a doplňují se do ní 
nové funkce. Pořádáme školení pro začátečníky i 
pokročilé. Většinou zveme ke spolupráci zkušené 
lektory ze společnosti PV-AGRI s.r.o. z Pěnčína u 
Liberce -  Ing. Josefa Vrzáně a Ing. Annu Vejvodovou. 
S lektorováním pomáhá také Ing. Milan Drgáč a Ing. 
Jaroslav Šašinka. 
 

Školení pro ekologické zemědělce    
k PORTÁLU FARMÁ ŘE NA 
INTERNETU  – funkce Portálu                      
a možnosti vedení různých evidencí 
v ekologickém zemědělství,   
v Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně.  
 
Termíny školení: 
16. února 2012 - Registr zvířat 
16. února 2012 -  Výroba, skladování              
a spotřeba krmiv  
 
 

 
 
Pro tato školení k Portálu farmáře na internetu nám 
poskytuje dlouhodobě své zázemí a počítačovou 
učebnu Nadace Jana Pivečky ze Slavičína. 

Další témata vzdělávacích akcí volíme většinou dle 
aktuálnosti a požadavků zemědělců. Díky podpoře 
z Programu švýcarsko-české spolupráce jsme tak mohli 
zrealizovat v roce 2012 několik dalších seminářů:   
 
 

Školení  - Pěstování Lupiny a pohanky 
v ekologickém zemědělství             
14. března 2012 v Hostětíně  
 
Tento seminář jsme uspořádali v Ekocentru Veronica v 
Hostětíně. Lektorem byl pan Pavel Vinkler, který se 
pěstováním a obchodováním s těmito zemědělskými 
plodinami zabývá celá léta. Předal tak účastníkům 
velmi cenné informace a zkušenosti týkající se 
pěstování i odbytu lupiny, pohanky i některých dalších 
plodin. Akce se zúčastnilo 14 zástupců ekologických 
pěstitelů z regionu. 
 
 

Seminář pro ekologické zemědělce 
k legislativě ekologického zemědělství             
10. ledna 2012 v Luhačovicích  
 
Změny v legislativě a dotacích pro ekologické 
zemědělství se objevují neustále, mění se průběžně 
národní i evropské zákony a předpisy. Abychom 
zemědělcům usnadnili orientaci v těchto změnách, 
zveme alespoň jednou ročně pracovníky kontrolních 
organizací nebo Ministerstva zemědělství, aby naše 
ekologické zemědělce ze Zlínského kraje i z 
Hodonínska seznámili s nejdůležitějšími informacemi. 
 
V předchozích letech za námi jezdil jako lektor 
pravidelně například Ing. Milan Berka z KEZ, o.p.s., v 
roce 2012 jsme oslovili a pozvali pro změnu zase 
pracovníky oddělení Ministerstva zemědělství z Prahy 
- Ing. Gallase a Ing. Musilovou. Tyto vzdělávací akce 
jsou zemědělci hodnoceny jako velmi přínosné. O 
jejich důležitosti svědčí i hojná účast. V roce 2012 se 
semináře zúčastnilo více než 70 osob.   
 
    

Seminář: Pravidla pro domácí porážky, 
prodej malého množství vlastních 
produktů ze dvora   
29. března 2012 Ostrožská Nová Ves  
     
 
Novinky v naší legislativě umožnily před nedávnem 
realizaci tzv. domácích porážek, které je možné za 
určitých přesně daných pravidel provádět nově i přímo 
na farmě. Maso z takto poražených zvířat však musí 
sloužit pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele. 
Abychom ekozemědělcům tuto novou možnost a 
pravidla porážek přiblížili, pozvali jsme na jednu ze 
vzdělávacích akcí také MVDr. Magdalénu Hujíčkovou 
Kubecovou z Krajské veterinární správy ze Zlína. 
Kromě domácích porážek byla její prezentace 
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zaměřena i na prodej malého množství vlastních 
produktů živočišného původu ze dvora. Akci jsme 
uspořádali v prostorách Řeznictví U Kusáků 
v Ostrožské Nové Vsi. Zúčastnilo se asi 20 osob. 
Konala se také v rámci projektu podpořeného 
z Programu švýcarsko-české spolupráce.    
 
 

Seminář pro ekologické zemědělce 
s praktickou ukázkou výroby mléčných 
produktů. 
11. září 2012 Javorník CZ s.r.o. 
Štítná nad Vláří  
 
 

 
 
 
Někteří naši ekologičtí zemědělci ve Zlínském kraji 
chovají mléčný skot a zvažují pustit se do zpracování 
mléka. Pozvali jsme proto lektora Ing. Josefa Mrázka 
ze Střední průmyslové mlékárenské školy z Kroměříže, 
aby nám ukázal postupy při výrobě několika druhů 
mléčných výrobků. Akci jsme pořádali v prostorách 
firmy Javorník CZ s.r.o. ve Štítné nad Vláří v září 
2012. Pan Mrázek nám předvedl prakticky výrobu 
balkánského sýru, tvarohu, jogurtu, zákysu a oštiepku. 
Účastníci mohli prodiskutovat s lektorem různé 
postupy i své vlastní zkušenosti a hodnotili akci velmi 
pozitivně. 
 
 

3.4. OSVĚTA A VZD ĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ     
 
V roce 2012 jsme uspořádali opět řadu akcí 
zaměřených také na osvětu a vzdělávání veřejnosti 
v ekologickém zemědělství. Velmi úspěšné byly 
například Dny otevřených dveří na ekofarmách ve 
Zlínském kraji, které jsme realizovali od srpna do 
listopadu. Na konci měsíce listopadu proběhl i 
oblíbený tradiční seminář o ekologickém zemědělství 
v rámci festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském 
Hradišti. Prezentovali jsme dále ekologické 
zemědělství na různých akcích v regionu.  

Prezentace EZ na výstavě Zahrada Moravy 
na SOŠG ve Starém Městě 
Současně 50. výročí založení školy   
16. – 17. června 2012 SOŠG Staré Město  
 
Dlouhá léta spolupracujeme se Střední odbornou 
školou a gymnáziem ve Starém Městě (dříve 
zemědělskou školou). V roce 2012 škola oslavila 50. 
výročí svého založení. V rámci oslav proběhl také další 
ročník výstavy Zahrada Moravy, kterého jsme se 
zúčastnili i my. Společně s prodejnou zdravé výživy 
Jaroslava Strnada ze Starého Města a Moštárnou 
Hostětín s.r.o. jsme připravili dvoudenní prezentaci 
ekologického zemědělství a biopotravin na dvou 
stáncích v areálu školní zahrady.  
 
 

10. jubilejní BĚLOKARPATSKÝ 
DOŽÍNKOVÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 18. srpen 2012  
 
Už podesáté jsme v srpnu uspořádali Bělokarpatský 
dožínkový biojarmark, který organizujeme tradičně 
v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka ve 
Velké nad Veličkou. Akci navštíví každoročně kolem 
2000 účastníků. Podařilo se nám před lety skloubit 
folklór s ekologickým zemědělstvím a biopotravinami, 
a toto propojení a vzájemná příjemná spolupráce trvají 
už deset let. Věříme, že i návštěvníkům a ekologickým 
podnikatelům se toto spojení zalíbilo, protože se do 
Velké nad Veličkou stále rádi vracejí. Na stáncích se 
prezentují ekofarmy, výrobci biopotravin, prodejci         
i spřátelené neziskové organizace. Probíhají často            
i ochutnávky a případně další doprovodné akce - pokud 
se nám v daném roce podaří zajistit dostatek finančních 
prostředků. V roce 2012 jsme získali pro biojarmark 
menší příspěvek pouze z Celostátní sítě pro venkov, 
proto byla realizována spíše úsporná varianta 
programu.  
 

Prezentace střediska a ekozemědělství       
na IX. Krajském veletrhu programů            
a aktivit na podporu EVVO ve Zlínském 
kraji  
3. října 2012 Zlín – ZOO Lešná  
    

Letošní, v pořadí již devátý, Krajský veletrh programů   
a aktivit na podporu ekologického vzdělávání, výchovy 
a osvěty se konal tentokrát v atraktivní lokalitě ZOO 
Lešná ve Zlíně. Akci pořádala opět Líska, o.s. pro 
EVVO ve Vsetíně společně s dalšími partnery. 
Účastníme se pravidelně i my. Naši činnost, Kopanice 
a ekologické zemědělství prezentovala na veletrhu  
Hana Jurigová. Veletrh nabízí zajímavou příležitost pro 
neziskové organizace – mají možnost představit svoji 
činnost školám, veřejnosti i různým dalším 
organizacím i institucím.    
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA EKOLOGICKÝCH FARMÁCH  
 
1) Na ekofarmě Jany a Jana Kocurkových  
na Kolibě na Janovských pasekách 
25. srpna 2012 
 
2) V ekosadech Davida Ryšavého  
v Komni 16. září 2012 
 
3) Na Biofarmě Juré  
v Lužkovicích 30. září 2012 
 
4) Na ekofarmě Ing. Pavla Šeligy ve 
Vlachovicích-Vrběticích 2. listopadu 2012 
 
 
 
V květnu 2011 jsme uspořádali první ze série 
projektových Dnů otevřených dveří na ekofarmě Sádky 
v Kunovicích. V roce 2012 jsme pokračovali 
v pořádání těchto osvětových akcí na dalších 
ekologických farmách ve Zlínském kraji.   
 
 
  
V srpnu jsme pozvali veřejnost na Den otevřených 
dveří na Kolibu na Janovských pasekách, která patří 
manželům Kocurkovým z Halenkova. Chovají masný 
skot, koně, ovce, pěstují ovoce a provozují 
agroturistiku. Akci na této farmě zpestřily kromě 
odborného programu i ukázky tradičních valašských 
řemesel. Návštěvníci si mohli vyzkoušet předení 
z vlny, výrobu březové metly, košíku či šindelů, 
kosení, viděli práci mistra koláře, tesařů, stříhání ovcí i 
vyšívání valašské košile. Odpoledne na farmě 
zpříjemnila i cimbálová muzika. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Další dvě akce pak v září probíhaly v ekosadu Davida 
Ryšavého v Komni a na Biofarmě Juré v Lužkovicích u 
Zlína, kde hospodaří Lenka a Tomáš Vránovi. Ti 
chovají masný skot a ovce, pěstují a zpracovávají 
ovoce a provozují také agroturistiku. 
 
 

 
 
Začátkem  listopadu otevřela své brány veřejnosti 
ekofarma Ing. Pavla Šeligy ve Vlachovicích. Zde 
probíhal ve stejný den i nákupní trh plemených beranů 
plemene Romney Marsh ve spolupráci se Svazem 
chovatelů ovcí a koz v ČR. Během dne otevřených 
dveří na farmě mohli návštěvníci vidět také ukázky 
ručního i strojového zpracování ovčí vlny.   
 
V rámci těchto akcí jsme chtěli přiblížit široké 
veřejnosti ekologické zemědělství, jeho pravidla a 
principy, představit zajímavé ekologické zemědělce a 
výrobce biopotravin a jejich produkci. Na všech 
farmách probíhal odborný program (exkurze, ukázky 
zemědělských prací, zpracování atd.) a součástí byl i 
doplňkový kulturní program – např. ukázky řemesel a 
živá hudební vystoupení. 
Akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti (účast na 
každé akci jsme odhadovali mezi 200-300 osobami) a 
potěšilo nás, že se dny otevřených dveří byli spokojeni 
i samotní ekozemědělci – majitelé zapojených farem. 
Přálo nám počasí a dny se nám opravdu vydařily a 
líbily. Všichni zemědělci i další spolupořadatelé si 
zaslouží velkou pochvalu a poděkování.      
Všechny Dny otevřených dveří jsme realizovali 
společně s PRO-BIO RC Bílé Karpaty v rámci projektu 
Multifunkční síť ekologického zemědělství ve 
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Zlínském kraji, který je podpořený z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. 
V roce 2013 plánujeme v rámci projektu ještě další tři 
takovéto osvětové akce pro veřejnost. 
 

Seminář pro veřejnost v rámci  
XXXVII. ro čníku mezinárodního 
ekologického festivalu TSTTT  
„Aktuality a zajímavosti  
z ekologického zemědělství“ 
24. listopadu 2012 v Uherském Hradišti  
 
I v roce 2012 jsme se sešli s příznivci ekologického 
zemědělství a biopotravin na dalším ročníku 
ekologického festivalu Týká Se To Také Tebe, 
abychom strávili společně příjemné sobotní listopadové 
odpoledne v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Již od 
devadesátých let pořádáme v rámci festivalu jednu 
z oblíbených doprovodných akcí - seminář pro 
veřejnost o ekologickém zemědělství a biopotravinách. 
Představujeme na něm zajímavé ekologické zemědělce, 
výrobce biopotravin i zajímavé projekty a výzkumy 
týkající se ekologického zemědělství. Lektoři 
prezentují různé zajímavosti, novinky a aktuality, které   
se v ekologickém zemědělství objevily. Zveme často i 
zástupce Ministerstva zemědělství, výzkumných ústavů 
nebo zástupce neziskových organizací, abychom 
představili i novinky v legislativě a pravidlech 
ekologického hospodaření a zajímavé projekty. Akce je 
určena odborné i široké veřejnosti, každoročně ji 
navštíví kolem 80 osob.  
 
V roce 2012 se představila například ekofarma 
manželů Hrbkových - Amalthea z Hvozdu, Ekofarma 
Pružina paní Apoleníkové, Ekosady Marden ze 
Semetína, pekárna Stanislavy Elšíkové z Vizovic, naši 
pracovníci Renata Vaculíková a Milan Drgáč 
vystoupili také s prezentací nazvanou Aktuální stav 
ekologického zemědělství v ČR a ve Zlínském kraji.  
 
Pro seminář v roce 2012 jsme pozvali poprvé také 
kolegy z občanského sdružení Harvest Films o.s., kteří 
nám přijeli představit Life Science Film Festival. Koná 
se od roku 2011 na České zemědělské univerzitě 
v Praze a prezentuje zajímavé dokumentární filmy 
s tématikou zemědělských a potravinářských věd. Na 
naší akci promítli 2 velmi zajímavé krátké filmy 
z uplynulého festivalu se zaměřením na ekologické 
zemědělství. Promítání se účastníkům semináře velmi 
líbilo, proto jsme se předběžně dohodli s partnery ze 
sdružení Harvest Films o.s. na další spolupráci.  
 
Velmi oblíbenou součástí jsou každoročně i bohaté 
ochutnávky biopotravin. Tentokrát výborné pokrmy 
z biopotravin opět připravila zručná kuchařka paní 
Milana Zajíčková z Hostětína; lahůdky z bio masa 
dodali pracovníci Řeznictví U Kusáků z Ostrožské 
Nové Vsi; výtečné sýry, brynzu a další mléčné výrobky 
přivezla paní Apoleníková ze slovenské Farmy Pružina 
a také manželé Hrbkovi z Ekofarmy Hvozd. Nápoje 

dodala tradičně Moštárna Hostětín s.r.o. a kváskové 
pečivo paní Elšíková z pekárny ve Vizovicích.  
 

 
 
Akce byla podpořena zakázkou z Programu rozvoje 
venkova v rámci Celostátní sítě pro venkov.   
 

3.5.  UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
MORAVSKÝCH KOPANIC            
A BÍLÝCH KARPAT A JEJICH 
PROPAGACE,  
PODPORA  REGIONÁLNÍCH 
TRADIC   
 

PREZENTACE REGIONU 
 
Propagace Kopanic a Bílých Karpat probíhá stále 
během roku následujícími způsoby: 

- Na různých akcích, slavnostech, veletrzích, 
jarmarcích 

- Průběžně celoročně na webových stránkách 
www.iskopanice.cz 

- Celoročně v kanceláři střediska – středisko 
kontaktují a navštěvují také turisté a další 
zájemci, k dispozici mají řadu regionálních 
propagačních materiálů i pracovníky 
střediska, kteří rádi poradí při plánování tras, 
pobytů, výletů i dovolených. 

 

Prezentace střediska, ekologického 
zemědělství a Moravských Kopanic        
proběhly na následujících akcích       
v roce 2012: 
 
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI  
Uherský Brod 8. – 10. června 2012  
 
ZAHRADA MORAVY 
SOŠG Staré Město 16. - 17. června 2013 
 
KOPANI ČÁRSKÉ SLAVNOSTI 
Starý Hrozenkov 13. -15. července 2013  
 
JABLEČNÁ SLAVNOST  
Hostětín 23. září 2012 
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TRENČIANSKÝ BIOJARMOK 
Trenčín 28. září 2012 
 
KRAJSKÝ VELETRH PROGRAM Ů               
A AKTIVIT NA PODPORU EVVO  
Zlín – ZOO  Lešná 3. října 2012 
 
20. VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ 
JARMEK 
Valašské Klobouky 1. prosince 2012 

 
Většinu výše uvedených akcí navštěvujeme 
každoročně. Prezentace většinou probíhají na 
samostatném stánku. Zajišťují je naši stálí pracovníci, 
případně osoby na dohodu o provedené práci. 
Prezentaci na Kopaničárských slavnostech nám 
tentokrát pomohly zajistit šikovné studentky Kateřina 
Juračková a Alžběta Michalčíková ze Starého 
Hrozenkova. Katka Juračková u nás absolvovala v 
květnu a červnu i praxi, protože je studentkou 
hotelnictví a cestovního ruchu. Děkujeme děvčatům za 
jejich pomoc. 
 

** 
O naší činnosti a našich projektech připravujeme 
tiskové zprávy, které rozesíláme i médiím. Tímto 
způsobem rovněž prezentujeme a propagujeme naši 
činnost, Moravské Kopanice i ekologické zemědělství. 
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 
V roce 2012 jsme zahájili přípravu publikace o krojích 
a výšivkách Kopanic. Jejími iniciátorkami jsou paní 
Eliška Křižková starší a Marcela Trtková, vedoucí 
Ženského sboru Čečera. Zatím jsme se pokoušeli 
zajistit finanční prostředky na knihu – psali jsme různé 
grantové žádosti, bohužel nám zatím nikde žádná 
podpora nebyla schválena, proto se musíme pokusit 
požádat o pomoc obecní úřady a individuální či firemní 
dárce. 
Paní Křižková pomalu tvoří texty do publikace a 
Marcela Trtková zase pořizuje fotografie krojů a 
výšivek. Intenzivnější práci na knize se budeme 
věnovat hned, jakmile se nám podaří zajistit 
významnější část prostředků na pokrytí nákladů pro 
vydání publikace. 
 

Vydání nových propagačních materiálů 
Moravských Kopanic   
 

V roce 2012 jsme nechali vyrobit dvě nové turistické 
vizitky – jedna vizitka z Vyškovce je s fotografií 
Lubomíra Pospěcha a druhá s fotografií ze Starého 
Hrozenkova, kterou vyfotografovala Renata 
Vaculíková. Vizitky se prodávají nyní více než 
turistické známky. Zřejmě je to dáno jejich větší 
skladností. Dřevěné turistické známky jsou objemnější 

než papírová vizitka. Turistické známky však také dále 
prodáváme zájemcům.  
 

*** 
 
Kromě výše uvedených činností nadále spolupracujeme 
s ženským folklórním sborem Čečera a aktualizujeme 
webové stránky sboru.  
 
 

3.6.  INFORMAČNÍ SLUŽBY 
V CESTOVNÍM RUCHU                 
A INFOSERVIS MÍSTNÍM  
OBYVATEL ŮM 
 
Celoročně naše středisko slouží i jako turistické 
informační centrum a zároveň jako infocentrum a 
středisko různých služeb i pro místní obyvatele.  
 
Informační servis poskytujeme: 

• Osobně 
• Telefonicky 
• Poštou 
• E-mailem 
• Prostřednictvím našich webových stránek 

www.iskopanice.cz  
 
Významným zdrojem informací jsou naše webové 
stránky, kde najdou zájemci jak informace o regionu, 
tak i například databázi ubytovatelů na Moravských 
Kopanicích nebo Katalog ekozemědělství Zlínského 
kraje a Hodonínska, malý zpravodaj o dění na 
Kopanicích a další informace.  
 
Návštěvníci mohou celoročně u nás využít i veřejný 
internet, získat zdarma nebo zakoupit regionální 
propagační materiály, mapy i další drobné upomínkové 
předměty a suvenýry, publikace nebo pohlednice, 
turistické známky, magnetky a další drobnosti. Naši 
pestrou nabídku materiálů i služeb už ocenil nejeden 
návštěvník střediska. 
 

Spolupráce na přípravě naučných stezek 
do mobilů  
 
 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
z Veselí nad Moravou nás v roce 2012 oslovilo 
s nabídkou zapojení do přípravy nových naučných 
stezek do mobilů v regionu – tzv. beetaggů. Měli jsme 
za úkol zpracovat podklady pro některé stezky včetně 
fotodokumentace, pomoci při instalaci v terénu a 
zajistit kontrolu nainstalovaných  beetaggů. Stezky jsou 
k dispozici v terénu i na www.taggmanager.cz. Např. 
stezka Moravské Kopanice včetně jednotlivých 
stanovišť byla celá navržena naším střediskem.   
 



 9

 
 
 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty nás 
také zapojilo do projektu vzdělávání průvodců v Bílých 
Karpatech. Renata Vaculíková se tak účastní bezplatně 
nepravidelných školení pořádaných pro průvodce 
z regionu. Na závěr celého kurzu by absolventi měli 
v roce 2013 získat certifikát k poskytování 
průvodcovských služeb v Bílých Karpatech.  
 

** 
 
Na našem infocentru máme také malou knihovnu, která 
je k dispozici i veřejnosti. Obsahuje publikace 
především o regionu a ekologickém zemědělství.  
Knihovnu využívají hlavně studenti, ale i další zájemci. 
 
 

3.7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
V rámci doplňkových činností nabízíme stále níže 
uvedené služby:    
 

• Kopírování, tisk,  fax a veřejný internet  
• Nabízíme různé propagační materiály: 

Mapy, pohlednice, turistické známky, 
magnetky, odborné publikace se zaměřením 
na ekologické zemědělství, publikace 
s regionální tématikou, propagační materiály 
regionu a ekologického zemědělství, CD, 
DVD a další drobné upomínkové předměty 
sloužící k propagaci regionu 

• Poskytujeme administrativní a organizační 
služby 

• Pořádáme odborné kurzy, školení a další 
vzdělávací akce a jiné služby 

 
 
 

3.8.    DALŠÍ     PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2012 
 
Financování neziskových organizací je rok od roku 
složitější. Dotací a grantů pro neziskovky ubývá stále 
víc a žadatelů je mnoho. Řada organizací již byla 
nucena značně omezit nebo dokonce zrušit některé své 

činnosti, propustit své vyškolené zaměstnance, omezit 
poskytované služby nebo je výrazně zpoplatnit. 
 
Trávíme stále více času přípravou projektů a žádostí o 
dotace a bohužel stále častěji se setkáváme se 
zamítavou odpovědí na naše žádosti. Nemáme žádný 
pravidelný přísun finančních prostředků, a proto je 
stále obtížnější zajišťovat zavedené poskytované 
služby.     
 
V roce 2012 jsme připravovali žádost do 3. výzvy 
Blokového grantu pro NNO na pokračovací projekt 
„Další rozvoj multifunkční sítě ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“, dále žádosti o dotace 
na Ministerstvo pro místní rozvoj a na Ministerstvo 
zemědělství. Žádná z těchto žádostí však bohužel 
nebyla schválena a nezískali jsme tak žádné prostředky 
pro naši činnost na rok 2013. V dubnu 2013 končí 
dvouletý projekt podpořený z Programu švýcarsko-
české spolupráce, po jeho ukončení budeme muset 
hledat jiné možnosti financování naší organizace. 
 
Další projekty a žádosti o dotace jsme připravovali na 
začátku roku 2013 (SZIF, MŽP, Zlínský kraj). Již 
víme, že ani tyto žádosti bohužel nebyly schváleny. 
Většinou se nám dostává odpovědi, že je málo 
prostředků a mnoho zájemců, rozpočty pro podporu 
NNO jsou již značně zkráceny a není tak možné 
uspokojit všechny žadatele. Dotace a granty jsou jen 
příležitostné, nemáme žádný pravidelný přísun dotací, 
proto je zajišťování financování naší neziskové 
organizací velmi obtížné.  
Chtěli bychom postupně co nejvíce snižovat závislost 
na grantech a dotacích, snažíme se proto poskytovat 
dlouhodobě různé služby za úplatu, na našich akcích 
vybíráme vložné, více se snažíme vyhledávat 
individuální a firemní dárce, tuto činnost se nám však 
daří rozvíjet jen velmi pomalu. Na systematický 
fundraising bohužel nemáme personální kapacity.  
 
V roce 2012 jsme se zapojili do projektu - portálu 
Darujme.cz, který umožňuje neziskovým organizacím 
zřídit na jejich vlastních webových stránkách službu 
platební brány, jejímž prostřednictvím mohou dárci 
organizaci zasílat dary. V roce 2012 tuto možnost 
využili zatím dva první dárci. Doufáme, že podobných 
ochotných drobných dárců bude postupně přibývat.  
 
 

3.9. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 
Středisko bylo i v roce 2012 členem 4 sdružení a 
organizací: 

• PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců  
se sídlem v Šumperku  www.pro-bio.cz 

• Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat  
se sídlem v Hostětíně www.tradicebk.cz 

• Líska občanské sdružení pro EVVO  
ve Zlínském kraji www.liska-evvo.cz  

• MAS Bojkovsko www.mas-bojkovsko.cz  
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Středisko se podílí na činnosti výše uvedených 
subjektů buď v rámci společných projektů, nebo 
v rámci společných akcí. Zástupci střediska fungují 
v některých orgánech uvedených společností.   Renata 
Vaculíková je členem správní rady občanského 
sdružení Tradice Bílých Karpat, dále členkou revizní 
komise Lísky, o.s. Vsetín. Účastní se v průběhu roku 
jednání rad uvedených společností i valných hromad 
sdružení. 
 
Spolupracujeme i s dalšími subjekty mimo území kraje. 
Velmi dobrou dlouholetou spolupráci máme se 
Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty 
o.p.s. z Veselí nad Moravou. Spolupracujeme i 
s Ekocentrem ZO ČSOP Veronica v Hostětíně.  
Spolupracujeme také s organizacemi s jiným než 
environmentálním zaměřením - působícími např. 
v sociální oblasti.  Jednou z nich je např. občanské 
sdružení Luisa z Uherského Brodu. Vyměňujeme si 
různé informace, propagujeme činnost sdružení mezi 
zemědělci (např. inzerujeme nabídku ptačích budek 
vyrobených klienty sdružení), pro Luisu jsme připravili 
také exkurzi na Kopanice. 
 
K dalším organizacím, se kterými jsme ve velmi 
dobrém pracovním i přátelském kontaktu je také např. 
Nadace Jana Pivečky ze Slavičína, PRO-BIO RC 
Moravská Brána nebo Bioinstitut o.p.s. Olomouc.  
 
 
CELOSTÁTNÍ SÍ Ť PRO VENKOV 
 
V rámci Celostátní sítě pro venkov (CSPV), která 
vnikla za podpory Programu rozvoje venkova, jsme 
získali objednávku z Ministerstva zemědělství na 
pořádání prezentace v rámci biojarmarku ve Velké nad 
Veličkou v částce 9.000,- Kč. Další akcí podpořenou 
z Celostátní sítě pro venkov byl i náš seminář o 
ekologickém zemědělství pořádaný při festivalu 
TSTTT v Uherském Hradišti. Z CSPV byl seminář 
podpořen částkou  37 750,- Kč. 
 
Do Celostátní sítě pro venkov jsme zapojeni od roku 
2009. Cílem je neformálně sdružovat různé subjekty – 
zemědělské podnikatele, obce, neziskové organizace,     
a další zájemce o rozvoj venkova a realizovat společné 
aktivity. 
 
Velmi příjemná jsou i regionální setkání partnerů 
Celostátní sítě pro venkov, které pořádá v našem 
regionu většinou Agentura pro zemědělství a venkov 
z Uherského Hradiště. 6. září 2012 jsme měli možnost 
setkat se s partnery sítě v Uherském Ostrohu. Odtud 
jsme vyjeli lodí po Baťově kanále a navštívili jsme 
řadu zajímavých projektů realizovaných a podpořených 
z Programu rozvoje venkova.  
  
 
 
 
 

 
ŠKOLY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Několik let (až do roku 2011) jsme pořádali 
každoročně krásné akce ve spolupráci s MŠ Starý 
Hrozenkov a MŠ Korytná. Byly to tzv. společné 
Svatojánské pochody, setkání spřátelených škol (dětí i 
dospělých), které jsme realizovali v měsíci červnu na 
různých zajímavých přírodních lokalitách v Bílých 
Karpatech. Finanční situace posledních let nám 
bohužel nedovolila pokračovat v pořádání těchto akcí, 
přesto doufáme, že tuto pěknou tradici opět budeme 
moci časem obnovit, až se objeví nějaký finanční zdroj 
nebo sponzor.    
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
V roce 2012 se nám bohužel nepodařilo získat ani 
finanční prostředky na uspořádání akce pro místní 
základní školu. Zajistili jsme alespoň v měsíci prosinci 
bezplatné fotografování prvňáčků v ZŠ Starý 
Hrozenkov.   
 
STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
Spolupracujeme nadále s těmito středními školami: 
 

- Střední odborná škola a gymnázium ve Starém 
Městě   

- Střední škola zemědělská a přírodovědná 
v Rožnově pod Radhoštěm 

 
Spolupráce probíhá zejména v oblasti vzdělávání, 
osvěty a poradenství v ekologickém zemědělství 
(společné exkurze, projekty, přednášky, atd.). Obě 
školy jsou i členy Svazu PRO-BIO, stejně jako naše 
středisko. Na SOŠG ve Starém Městě se pravidelně 
účastníme také výstavy Zahrada Moravy, kde 
prezentujeme ekologické zemědělství. Zajistili jsme 
v minulosti i několik odborných exkurzí na ekofarmy 
pro studenty obou škol. 
 
Pro realizaci semináře pro ekozemědělce zaměřeného 
na zpracování mléka jsme oslovili ke spolupráci Vyšší 
odbornou školu potravinářskou a Střední průmyslovou 
školu mlékárenskou z Kroměříže. S pedagogy školy 
jsme se seznámili na jednom z ročníků výstavy 
Zahrada Moravy ve Starém Městě. Vzdělávací akce ke 
zpracování mléka proběhla v září 2012 ve Štítné nad 
Vláří za účasti lektora z kroměřížské školy Ing. Josefa 
Mrázka.     
. 
Spolupracujeme i se Střední odbornou školou 
v Luhačovicích. Využíváme téměř každoročně prostory 
školy pro některé naše vzdělávací akce                       
pro ekologické zemědělce. Proběhly zde v minulosti i 
dva semináře pro kuchaře o vaření z biopotravin. 
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3.10.   ÚČAST NA DALŠÍCH  
SCHŮZKÁCH, JEDNÁNÍCH   
A AKCÍCH  

 
V rámci naší činnosti spolupracujeme s dalšími 
organizacemi a subjekty, vyměňujeme si vzájemně 
informace o dění v ekologickém zemědělství, 
ekologické výchově i aktivitách v regionu. 
Připravujeme také společné projekty a akce. 
 
V roce 2012 jsme se účastnili například níže 
uvedených akcí, jednání a schůzek: 
 

• 27. března 2012 – Setkání středisek 
ekologické výchovy a ekoporaden                  
ve Zlínském kraji na zámku Lešná                
ve Valašském Meziříčí. Účast Renata 
Vaculíková. 

• 29. března 2012 v Hostětíně účast Renaty 
Vaculíkové na valné hromadě PRO-BIO  
regionálního centra Bílé Karpaty.  

• Účast na celorepublikové valné hromadě         
a radě PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců dne 11. -12. dubna 2012 Želiv.    

• 13. dubna 2012 setkání partnerů regionální 
Celostátní sítě pro venkov ve Vápenkách.    

• Účast na některých jednáních správní rady      
a revizní komise Lísky a na členských 
schůzích Lísky, o.s. pro EVVO ve Zlínském 
kraji (Renata Vaculíková)     

• Účast na valných hromadách MAS Bojkovsko 
(Renata Vaculíková) 

• 16. dubna 2012 - účast  na valné hromadě 
sdružení Tradice Bílých Karpat v Hostětíně. 

• 18. září 2012 – účast na setkání informačních 
center Zlínského kraje ve Vizovicích (účast 
Jurigová Hana) 

 

 3.11. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍK Ů STŘEDISKA 
 
Snažíme se stále zvyšovat průběžně kvalifikaci i 
znalosti našich pracovníků, abychom mohli zlepšovat a 
rozšiřovat naše aktivity a služby. 
Naši pracovníci v roce 2012 absolvovali opět celou 
řadu seminářů a školení. Převážnou většinu z nich jsme 
mohli absolvovat díky projektu „Multifunkční síť 
ekologického zemědělství ve Zlínském kraji“, který byl 
podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Uvedený projekt umožňuje kromě činností pro cílovou 
skupinu projektu i realizaci aktivit zaměřených na další 
rozvoj a udržitelnost samotné neziskové organizace. 
 
Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí:  
• 8. března 2012 Zdounky - Cvrčovice (seminář pro 

ekozemědělce, zájemce o EZ, poradce a příznivce 
pořádaný kontrolní organizací ABCERT AG, 
účast Vaculíková) 

• 20. března 2012 Uherské Hradiště (Praktické 
zkušenosti s novelou zákoníku práce pro rok 
2012, účast Gabrhelová)  

• 17. dubna 2012 Uherský Brod (dotační politika 
MZe včetně PRV osy II., účast Vaculíková) 

• 25. - 26. dubna 2012 Zlín, konference na UTB 
Projektový management (účast Vaculíková)  

• 23. července 2012 Lukov (Pěstování a odbyt 
biozeleniny v EZ, účast Renata Vaculíková) 

• 5. září 2012 Zlín (seminář k další výzvě 
Blokového grantu, účast Renata Vaculíková) 

• 26. září 2012 Zlín (Biopotraviny, jejich výroba a 
možnosti odbytu, účast Vaculíková) 

• 17. října 2012 Ostrožská Nová Ves (seminář 
zaměřený na zpracování a odbyt masa v EZ, 
Vaculíková) 

• 25. října 2012 Zlín (Nový občanský zákoník-
spolkové právo, účast Vaculíková) 

• 22. listopadu 2012 Uherské Hradiště (Krajská 
konference EVVO, účast Vaculíková Renata)  

• 23. listopadu 2012 Olomouc (NNO a obce – 
aktuální problémy při uplatňování DPH, účast 
Gabrhelová Lýdia)  

• Renata Vaculíková se dále vzdělávala průběžně 
od října v rámci dálkového studia na fotografické 
škole Photogenia Brno. Vzdělávání (1. ročník)  
bylo hrazeno z Blokového grantu pro NNO. 
Kurzy probíhaly většinou vždy v první sobotu 
v měsíci. Sobotním kurzům předcházel vícedenní 
plenér ve Slavonicích od 5. do 7. října 2012. 

• Účastnili jsme se také kurzů pro průvodce Bílých 
Karpat, které pořádalo Vzdělávací a informační 
středisko Bílé Karpaty o.p.s. z Veselí nad 
Moravou. Kurzy budou pokračovat i v roce 2013. 

 

3.12. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
 
Níže uvádíme ještě doplňující údaje o organizaci, které 
je obecně prospěšná společnost dle platné legislativy 
povinna uvádět ve výroční zprávě o.p.s.:  
 
a) Informace o předpokládaném vývoji účetní 
jednotky 
 
V roce 2013 bude Informační středisko pokračovat 
v započatém projektu Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji, který končí v dubnu 2013. Po 
ukončení projektu je nutné dodržet ve vybraných činnostech 
(výsledcích projektu) tříletou udržitelnost a zasílat ještě 
Nadaci Partnerství, která administruje Program švýcarsko-
české spolupráce, monitorovací zprávy.  
Budeme realizovat i další hlavní činnosti vyplývající ze 
zakládacích dokumentů a schválených doplňkových činností, 
a to dle dostupných a schválených finančních prostředků.  

 
b) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu             
a vývoje 
 
Naše organizace není činná v oblasti výzkumu              
a vývoje, pouze spolupracuje s některými subjekty 
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působícími v oblasti výzkumu ekologického nebo 
konvenčního zemědělství (např. Bioinstitut o.p.s. 
Olomouc, ÚZEI Brno atd.) 
 
c) Informace o aktivitách v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
 
Organizace realizuje řadu aktivit zaměřených              
na životní prostředí - zejména v oblasti ekologického 
zemědělství a údržby krajiny. Podrobnosti v přehledu 
aktivit na předchozích stránkách. 
 
d) Naše organizace nemá žádnou organizační složku 
v zahraničí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. FINANČNÍ ČÁST 
 

4.1. ÚČETNÍ  ZÁV ĚRKA 2012 
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Příloha účetní závěrky za rok 2012 
                                    
1) Název účetní jednotky: Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic o. p. s. 
 
Sídlo:    687 74 Starý Hrozenkov č. 314 
IČO:      25553976 
Registrace:  10. 2. 1999 Krajský soud v Brně - rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl: O, vložka: 117 
 
2) Průměrný počet zaměstnanců: 1,65 
3) Účetní závěrka  společnosti je sestavena k 31. 12. 2012  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od  01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 
 
4)  Statutární zástupce: Mgr. Renata Vaculíková, ředitelka  
 
5) Správní a dozorčí rada: 
Předseda správní rady: Gabrhel Jan, Starý Hrozenkov 
Člen správní rady: Ing. Jiří Urban, Šumperk 
Člen správní rady: Mgr. Bartoš Josef, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice 
Člen: Ing. Renata Baslerová, Bušín 
Člen: Josef Machala, Starý Hrozenkov 
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6) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost nemá k 31. 12. 2012 žádné pohledávky. 
 
Společnost evidovala v roce 2011 v rámci projektu SFŽP (žadatel Líska, o.s. pro EVVO, IS Kopanice partner projektu) 
nárok na dotaci (10% zádržné) ve výši  48.092,- Kč  (předfinancováno z krátkodobé výpomoci a půjčky). Tuto částku 
jsme po kontrole projektu obdrželi v plné výši v roce 2012. 
 
7) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2012 
v hodnotě 1.313,98 Kč za telefonní hovory. 
 
8)  Výnosy příštích období  
Na Výnosy příštích období jsme převedli zůstatek daru od RC Kč 27.416,99, Tyto prostředky budeme čerpat v roce 
2013 z důvodu grantem předepsaného spolufinancování ve výši určitého procenta a dar od fyzické osoby ve výši  
2.000,- Kč na financování hlavní činnosti. 
 
9)  Příjmy příštích období 
V rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce jsme v roce 2012 část nákladů hradili 
z krátkodobých výpomocí (ve výši Kč 42.999,09 Kč). Tyto prostředky budou uhrazeny z další grantové splátky v roce 
2013. 
 
 
Předložené účetní výkazy: 

1. Rozvaha obecně prospěšné společnosti 
2. Výkaz zisků a ztrát 

 
K 31. 12. 2012 společnost sledovala náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost a náklady 
a výnosy na správu o.p.s.  
 
Společnost nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31. 12. 2012 nenastává žádná skutečnost omezující nebo 
zabraňující pokračovat v této činnosti. 
 
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou neměnné a navazují na účetnictví uplynulého 
účetního období. 
 
10) Majetek 
 
V současné době společnost nemá HIM, pouze drobný majetek, který je každoročně inventarizován.  
 
 
11) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
 
V roce 2012 činila celková bezúročná finanční výpomoc od soukromé osoby: 
Pro projekt 67-BG-045 Kč 164.000,-  
V průběhu roku vráceno Kč  90.773,- 
Zůstatek   Kč 73.227,- 
Pro ostatní předfinanc. Kč 101.590,- včetně zůstatku z roku 2011 
V průběhu roku vráceno  Kč  60.702,- 
Zůstatek   Kč  40.888,- 
 
12) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2012:   
 
 
Pokračuje projekt Multifunk ční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji (67-BG-045), který byl podpořen 
s Programu švýcarsko-české spolupráce. Celkový předpokládaný rozpočet projektu na dva roky je 1.692.555,- Kč. 
Grant činí 1.468.580,- Kč. Zbytek tvoří vlastní spolufinancování a přímé tržby (výnosy) projektu. V roce 2012 jsme 
vyúčtovali náklady ve výši 744.566,25 Kč. Na spolufinancování se podílí PRO-BIO RC Bílé Karpaty (partner) 
projektu celkovou částkou 120.000,- Kč (r. 2011/2013) a získali jsme také další dary na projekt. V roce 2012 to 
byly dary od fyzických osob ve výši 2.500,- Kč a pro spolufinancování jsme použili také zisk z doplňkové činnosti 
za rok 2011 ve výši 17.994,- Kč. Projekt pokračuje až do dubna 2013.  
Dle smlouvy jsou součástí projektu také přímé tržby (např. vložné na akce, tržby za poradenství, úroky bankovní účet 
projektu). Ty dosáhly v roce 2012 částky 18.922,80 Kč. 
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Dary obcí Kopanic (20.000,- Kč Starý Hrozenkov, 3.000,- Kč Vápenice)  
 
Další dary od fyzických osob v celkové výši 5.940,- Kč. (Čermáková Libuše 1.000,- Kč, Ryšavý David 1.000,- Kč, 
Drga Jiří 500,- Kč,  Gabrhelová Lýdie 2.000,- Kč, Vaculíková Jitka 1.440,- Kč). Část darů převedena k financování 
hlavní činnosti do r. 2013. 
 
Další činnosti organizace byly financovány zejména ze získaných zakázek – tržeb. Viz příloha Přehled nákladů a 
výnosů po zakázkách. 
. 
A. Komentář k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát – HLAVNÍ ČINNOST: 
 
Osobní náklady – mzdové náklady dvou zaměstnanců + náklady na pracovníky (Dohody o provedené práci) 
 
Spotřebované nákupy celkem -  významnou položku tvoří nové vybavení (notebook, grafický software). Další 
náklady: nákup biopotravin pro ochutnávky na různých akcích, nákup kancelářských potřeb a jiného drobného 
spotřebního materiálu, publikace aj.  
 
Služby celkem  
Cestovné -  je uvedeno cestovné v rámci hlavní činnosti – tj. cestovné pracovníků organizace spojené se školeními a 
různými akcemi a projekty neziskové organizace a dále pak cestovné zaměstnanců na dohody o provedené práci 
spojené s projekty. 
  
Ostatní služby – část tvoří náklady poradenství v ekologickém zemědělství, dále pak telefony, renovace tonerů, nájem 
prostor při akcích, náklady na propagaci a přípravu, pojištění majetku, nájem kanceláře, náklady na aktualizace účetního 
programu Pohoda, poplatky za správu webu, poštovné aj. 
 
Ostatní finanční náklady - tvoří poplatky za vedení účtu v bance. 
Tržby z prodeje služeb - jsou tvořeny především z poradenství, seminářů, biojarmarku, prezentací a administrativy a 
dalších služeb. 
 
B. Komentář k jednotlivým položkám k výkazu zisku a ztrát – DOPLŇKOVÁ ČINNOST: 
 
Prodané zboží – jedná se o nákup knih, pohlednic, map, turistické známky a magnetky 
Osobní náklady  -  část mzdový nákladů na kopírování a jiné služby  
Tržby za vlastní výkony a zboží administrativní práce - kopírování, tisku, faxování, poplatky za internet, prodej zboží  
 
Za rok 2012 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
• ve správě o.p.s. také nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku -6.021,73 Kč. Ztráta v doplňkové činnosti vzniká nákupem zboží, které se 

bude prodávat až v dalším roce (účet 132 Zboží na skladě a v prodejnách) 
 

Ve Starém Hrozenkově dne 29. 6. 2013 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 

 

4.2. PŘEHLED NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 2012 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace:   1 008 679,56 Kč 

Náklady hlavní činnost:     891 217,04 Kč 
Náklady na správu o.p.s.:     29 702,79 Kč 
Náklady doplňková činnost: 87 759,73 Kč 

 
Celkové výnosy organizace:     1 002 657,8 Kč 

Výnosy hlavní činnost:      891 217,04 Kč  
Výnosy na správu o.p.s.:     29 702,79 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 81738,- Kč 
 

Rozdíl: -6021,73 Kč 
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Přehled nákladů a výnosů po zakázkách (zakázky jsou zvýrazněny)  
 

   
 

Osvobozeno Osvobozeno 

Správa o.p.s. Hlavní činnost 

Hospodářská (doplňková) 

činnost  
Druh Náklady Výnosy Rozdíl Druh (zakázka) Náklady Výnosy Rozdíl Náklady Výnosy Rozdíl 

                      

Úroky 2,79 2,79 0         87 759,73 81 738 -6 021,73 

Obce 29 700 29 700 0               

        

Líska  EVVO - 
zakázka prezentace 
krajský veletrh 
EVVO 500 500         

        Líska  EVVO 500 500 0       

                      

        

VIS BK 1 - zakázka 
naučná stezka do 
mobilů Moravské 
Kopanice 
(beetaggy)  12 000 12 000         

        VIS BK 1 12 000 12 000  0       

                      

        

VIS BK 2 - zakázka 
naučné stezky 
(beetaggy) 46 777 46 775         

        

Obec Vápenice - 
spolufinancování 
zakázky   2         

        VIS BK 2 46 777 46 777 0       

                      

        

VIS BK 3 - zakázka 
naučné stezky  
(beetaggy kontrola) 9 903 9 900         

        

Obec Vápenice - 
spolufinancování 
zakázky   3         

        VIS BK 3 9 903 9 903 0       

                      

        
Luisa - zakázka 
exkurze Kopanice 9 000 9 000         

        Luisa 9 000 9 000  0       

                      

        
Biojarmark zakázka 
MZe - CSPV 9 000 9 000         

        Biojarmark MZe 9 000 9 000 0       

                      

        Zůstatek zisku 2011 0,59 0,59         

        Zůst. zisku 2011 0,59 0,59  0       
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Grant (67-BG-045) 
Projekt 
Multifunkční síť EZ 
ve Zlínském kraji 653 079,1 653 079,1         

        

Přímé tržby  z 
projektu  (67-BG-
045) 18 922,8 18 922,8         

        

Převod zisku z r. 
2011 - 
spolufinancování 
projektu 17 994 17 994       

        

Dar RC - 
spolufinancování 
projektu 52 070,35 52 070,35         

        

Dary FO - Ryšavý, 
Drga, Čermáková - 
spolufinancování 2 500 2 500         

        
Celkem BG FNNO 
(67-BG-045) Sv11 744 566,25 744 566,25  0       

                      

        

Dar na poplatky 
web Ženského sboru  
Čečera 1 440 1 440 0       

        Webhosting čečera 1 440 1 440 0       

                      

        

PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty faktura - 
služby EZ 20 000 20 000         

        
RC faktura - 
služby EZ 20 000 20 000 0       

                      

        

TSTTT festival - 
zakázka MZe - 
CSPV  
(seminář o EZ) 38 030,2 37 750         

        
Obec Vápenice - 
dofinanc. zakázky    280,2         

                      

        
Fa MZe seminář 
EZ na TSTTT 38 030,2 38 030,2  0       

                      

CELKEM  29 702,79 29 702,79 0 CELKEM H Č 891 217,04 891 217,04 87 759,73 81 738 -6 021,73 
                      

        

CELKEM 
VŠECHNY 
ČINNOSTI  1 008 679,56 1 002 657,8 -6021,73       

                      

        
Z TOHO 
ZÁKLAD DAN Ě           0 

        
NENÍ ZÁKLAD 
DANĚ     0       

  
Zkratky: CSPV- Celostátní síť pro venkov; VIS BK – Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.; TSTTT – 
festival Týká Se To Také Tebe; BG FNNO – Blokový Grant -Fond pro Nestátní Neziskové Organizace; HČ – hlavní 
činnost. 
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4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
Vývoj a stav fondů k rozvahovému dni 
 
V účetní uzávěrce r. 2011 k 31. 12. 2012 má naše o.p.s. vedený účet 911000 Fondy 
Na tento účet se převáděl kladný výsledek hospodaření. Stav k 31. 12. 2012 je 0. Nová právní úprava od 1. 1. 2011 
povinnost převodu kladného výsledku hospodaření (zisku) do rezervního fondu neobsahuje. 
 
Na účtu 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let vznikl zůstatek   
Kč 20.642,28. 
 

4. 4. INFORMACE O STAVU MAJETKU A ZÁVAZK Ů K ROZVAHOVÉMU 
DNI A JEJICH STRUKTU ŘE 
 
Stav majetku a závazků k 31. 12. 2012 
MAJETEK 
Zboží na skladě a v prodejnách (132)    16.892,82 doplňková činnost 
Ostatní přímé daně (342) přeplatek srážková       300,-               hlavní činnost 
Ostatní přímé daně (342) přeplatek                       1.198,- hlavní činnost 
Pokladna (211000) běžná                      5.155,- 
Pokladna (211100) Blokový grant      43.221,- 
Ceniny (213000) zůstatek - poštovní  známky á 10,-          50,-  
Účet (221100) Blokový grant      10.265,90 
Účet (211200) běžný       37.384,71    
Náklady příštích období         2.000,- 
Příjmy příštích období (385)       
Neproplacené náklady z r. 2012 BG FNNO    42.999,09 hlavní činnost 
 
Celkem       159.466,52 
 
ZÁVAZKY 
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let (932)    20.642,28 doplňková činnost 
Hospodářský výsledek  2012    - 6.021,73 doplňková činnost 
Dodavatelé (321)        1.313,98 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci     40.888,- hlavní činnost 
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci    73.227,- BG FNNO 
Výnosy příštích období (385)                  29.416,99 hlavní činnost  (BG FNNO) 
 
Celkem  (v Kč)      159.466,52 
 
 

4. 5.  INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 
ROZVAHOVÉM DNI, A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLN ĚNÍ ÚČELU 
VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
 
 
Nejsou nám známy žádné významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, a které by byly významné pro 
naplnění účelu výroční zprávy.  
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    PODĚKOVÁNÍ     

 

Za významnou finanční podporu v roce 2012 děkujeme zejména:   
 
Programu švýcarsko-české spolupráce a Nadaci Partnerství v Brně, PRO-BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, 
Vzdělávacímu a informačnímu středisku Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad Moravou, Celostátní síti pro venkov v rámci 
Programu rozvoje venkova, Obcím Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, Vápenice); Libuši Čermákové, Jiřímu 
Drgovi, Davidu Ryšavému a Lumíru Malcovi, Ludmile Gabrhelové.  
Také děkujeme Nadaci VIA a programu Techsoup, díky němuž jsme získali darem software od firmy Microsoft. 
Nadace V  
 
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci 
v roce 2012 děkujeme zejména:  
 

o Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje  
a Hodonínska a výrobcům biopotravin, kteří 
spolupracují se střediskem na různých aktivitách 

o Členům a pracovníkům Lísky, o.s. pro EVVO        
ve Zlínském kraji  

o Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu 
ekologických zemědělců v Šumperku 

o Pracovníkům Agentury pro zemědělství a venkov              
z Uherského Hradiště 

o Pracovníkům Klubu kultury z Uherského Hradiště 
o Členům o. s. Tradice Bílých Karpat a Moštárny 

s.r.o. z Hostětína 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
o Pracovníkům PV- AGRI, s.r.o. z Pěnčína 
o Haně Jurigové z Vápenic  
o Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu  
o Milanu Drgáčovi z Bojkovic  
o Marii Petrů z VIS Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí nad 

Moravou 
o Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova 
o Alešovi Baránkovi z Prakšic 
o Elišce Křižkové st. ze Starého Hrozenkova 
o Elišce Křižkové ml. ze Starého Hrozenkova 
o Členkám Ženského sboru Čečera ze Starého 

Hrozenkova 
o Marcele Trtkové z Vápenic 
o Marcele Mošťkové  z Lopeníka 
o Marii Gazdové ze Štěchovic 
o Milanu Honovi z Uherského Brodu 
o Václavu Jurigovi st. a ml. z Vápenic 
o Pracovníkům ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov  
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Michalovi Stránskému ze Starého Města  
o Marcele Surové ze Starého Hrozenkova  
o Markétě Doubravské ze Šumperka 
o Pavlu Vinklerovi z Komňátek 
o Magdaléně Hujíčkové Kubecové z Krajské 

veterinární správy ze Zlína 
o Pracovníkům Řeznictví U Kusáků z Ostrožské 

Nové Vsi 
o Pracovníkům SOŠG Staré Město, SŠZePř Rožnov 

pod Radhoštěm a ŠOŠ v Luhačovicích 

 
 

 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2013 
Autor textu a fotografií: Renata Vaculíková 

 

 
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou a 

pořadatelům festivalu Ozvěny Horňácka 
o Janu Gallasovi a Tereze Musilové z MZe z Prahy   
o Milanu Berkovi z KEZ, o.p.s. Chrudim  
o Josefu Miškářovi z Lopeníka  
o Miroslavu Šuránkovi z Chaty Žítková, 
o Janu Vondrovi z Brna 
o Dagmar Matějkové z Tiché 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
o Petru Vítovi právnímu poradci neziskovky.cz 
o Ivanu Stříteskému z Prostějova  
o Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy 

v Uherském Hradišti 
o Karlu Malému z Olomouce 
o Jaroslavu Strnadovi z prodejny zdravé výživy        

ve Starém Městě 
o Petru Alexandrovi z Harvest Films o.s. 
o Mileně Zajíčkové z Hostětína 
o Miroslavu Šuránkovi z Hluku 
o Manželům Kočím z Břežan 
o Firmě Javorník CZ  s.r.o. ze Štítné nad Vláří 
o Josefu Mrázkovi z VOŠP a SPŠM z Kroměříže 
o Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Kateřině Juračkové a Alžbětě Michalčíkové  ze 

Starého Hrozenkova 
o Pracovníkům firmy Sonnentor Čejkovice 
o Ekofarmám, které se zapojily do realizace Dnů 

otevřených dveří – Kocurkovým z Halenkova, 
Vránovým z Biofarmy Juré, Davidu Ryšavému a 
Malcovým z Komně, Pavlovi Šeligovi z Vlachovic 
a jejich kamarádům, řemeslníkům a muzikantům 

o Lubomíru Pospěchovi z Uherského Brodu 
o Pavle Kolínkové, Světle Studenské a jejich 

kamarádkám, které pomohly zajistit ukázky 
ručního zpracování ovčí vlny na našich osvětových 
akcích 

o Lektorům semináře o ekozemědělství v Uherském 
Hradišti: paní Olze Apoleníkové z Pružiny, 
manželům Hrbkovým z ekofarmy Amalthea 
z Hvozdu, Denise Mezníkové z ekosadu Marden ze 
Semetína, Stanislavě Elšíkové z pekárny z Vizovic,  
 

      
      
      
      
      
      
      
   

 


