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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 2013 
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 
 
Informační středisko stále funguje jako nezisková 
organizace, na svoji činnost si tedy musí samo zajistit 
prostředky z různých grantů, dotací, darů nebo 
poskytovaných služeb. Záměrem je do budoucna 
snižovat závislost na grantech a dotacích, protože je to 
velmi nejistý a nestálý zdroj financování a 
administrativa spojená s projekty zabírá spoustu času a 
energie, které bychom mohli věnovat například 
konkrétním aktivitám nebo klientům. Zatím však se 
bez grantů a dotací ještě neobejdeme.  
Středisko má jinak široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. 
 
Převažující činnosti: 

- propagace regionu Moravských Kopanic a 
Bílých Karpat 

- podpora udržitelného rozvoje regionu, 
regionálních tradic a kultury  

- osvěta, propagace, vzdělávání, poradenství a 
informační služby v ekologickém zemědělství 
a ochraně přírody (zejména Zlínský kraj a 
Hodonínsko) 

- informační služby pro místní obyvatele i 
návštěvníky regionu 

- vzdělávání a poradenství při získávání dotací a 
grantů  

 
Součástí aktivit jsou i doplňkové služby. Středisko 
spolupracuje i na aktivitách v jiných krajích, podílí se  
 

 
 
 
na projektech dalších organizací. Má zkušenost i 
s projekty celostátními a mezinárodními. 
 
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.  
 
Kromě pořádání různých akcí patří k významným 
počinům našeho střediska například publikace O 
kopanickej reči vydaná v roce 2010, CD Ženského 
sboru Čečera z roku 2011. Nyní ve spolupráci s dalšími 
osobami činnými v oblasti folklóru připravujeme 
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.  

 

2. Lidské zdroje 
 
Statutárním zástupcem organizace je od roku 2011 
ředitelka Mgr. Renata Vaculíková. Pracuje na 
středisku i jako projektová manažerka, fundraiser. 
Působí v organizaci od roku 1999, ve funkci ředitelky 
je od roku 2004. Po celý rok byla zaměstnána 
v organizaci na plný pracovní úvazek. Funkci ředitelky 
vykonává na základě smlouvy o výkonu funkce, 
bezplatně.  
 
Na středisku pracovala do 31. 8. 2013 také paní Hana 
Jurigová z Vápenic jako pomocný administrativní, 
informační a projektový pracovník. Měla pouze 
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částečný úvazek na smlouvu na dobu určitou. Po 
uplynutí smlouvy jsme již nemohli smlouvu 
z finančních důvodů obnovit. Se střediskem však stále 
spolupracuje jako dobrovolník.  
 
Účetnictví společnosti vedla v roce 2013 paní Lýdia 
Gabrhelová z Uherského Brodu na základě dohody o 
provedené práci. Část činností vykonává i 
dobrovolnicky. 
 
Pro středisko pracuje také dlouhodobě Ing. Milan 
Drgáč z Bojkovic - většinou jako externí poradce 
v ekologickém zemědělství a lektor některých 
vzdělávacích akcí. Pomáhá také v rámci svých 
možností při pořádání některých akcí střediska. Část 
činností realizuje také dobrovolnicky. 
 
Grafické práce nám nadále zajišťují externě většinou 
Markéta Doubravská ze Šumperka nebo Michal 
Stránský ze Starého Města. Drobnější grafické práce 
vytváříme sami v kanceláři. 
 
V roce 2013 u nás absolvovalo několik osob stáž 
v rámci projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže ve 
firmách www.stazevefirmach.cz. Stážisty jsme 
vzdělávali v praxi v přesně daných pozicích a 
činnostech dle stanovených šablon stáže. V březnu 
zahájili u nás stáž v délce 320 hodin na pozici Asistent 
projektového manažera Hana Gabrhelová ze Zlína a 
Jiří Chovanec ze Študlova. V prosinci 2013 pak 
započal stáž na středisku také Lumír Navrátil 
z Bojkovic, který pokračoval ve stáži na pozici 
pracovník turistického informačního centra ještě i 
v prvním čtvrtletí roku 2014. Stážisté byli pro nás  
velkým přínosem jak po stránce osobní a organizační, 
tak  i finanční. 
 
Organizační pomoc na akcích a některé pomocné 
administrativní práce většinou stále 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 v zakládací 
smlouvě a v zákoně 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. září 2013 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. Po uplynutí této doby mohou být stejní 
členové znovu zakladateli jmenováni do funkcí. 
 

KONTROLY ORGANIZACE 
 
Průběžnou kontrolu společnosti ze zákona o obecně 
prospěšných společnostech zajišťuje dozorčí rada 
společnosti.   Má za úkol rovněž dohlížet na její 
hospodaření. Vypracovává většinou jednou za rok 
zprávu o kontrole, kterou předkládá správní radě a 
řediteli společnosti.  
 
Každý poskytovatel grantu nebo dotace si zpravidla 
kontroluje vyúčtování a využití finančních prostředků  
sám. Některé větší projekty jsou navíc auditovány 
nezávislými auditory. V průběhu realizace projektů 
jsou poskytovatelům zasílány průběžné nebo závěrečné 
zprávy a vyúčtování. Na základě těchto zpráv a 
vyúčtování jsou pak realizátorům projektů propláceny 
náklady a uvolňovány finanční prostředky. 
 
V prosinci 2013 byl také zahájen externí audit našeho 
ukončeného projektu „Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“, který byl podpořen 
z Programu švýcarsko-české spolupráce. Audit na 
základě zadání administrátora projektu Nadace 
Partnerství provedla v naší společnosti nezávislá 
auditorská společnost SWC audit s.r.o. z Brna (Ing. 
Roman Bartoš). Audit je prováděn povinně u určitého 
% realizovaných projektů podpořených z Blokového 
grantu. Audit neshledal žádná závažná pochybení 
z naší strany při realizaci projektu ani při jeho 
financování. 
 
Další kontroly organizace v roce 2013 nebyly 
provedeny. 
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3. ČINNOSTI 
 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2013 
 
 
PROJEKT „MULTIFUNKČNÍ SÍŤ 
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VE ZLÍNSKÉM 
KRAJI“ (č. 67-BG-045) PODPOŘENÝ 
Z PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ 
SPOLUPRÁCE. 
 
 

 
 
www.swiss-contribution.cz, www.nadacepartnerstvi.cz 
 
V dubnu 2013 jsme ukončili dvouletý projekt 
„Multifuk ční síť ekologického zemědělství ve 
Zlínském kraji“ se zaměřením na rozvoj regionální sítě 
ekologického zemědělství. Byl zahájen v květnu 2011. 
Různé aktivity projektu jsme realizovali ve spolupráci 
s partnerem PRO-BIO regionálním centrem Bílé 
Karpaty. V roce 2013 jsme ještě uspořádali Dny 
otevřených dveří na ekofarmách a u výrobců 
biopotravin v kraji (ve firmě Agrofyto spol. s r.o. 
Lidečko, v Moštárně Hostětín s.r.o. a na kozí ekofarmě 
Zerlina s.r.o. v Hážovicích. S poslední akcí nám 
pomohli také učitelé a žáci Střední školy zemědělské a 
přírodovědné z Rožnova pod Radhoštěm. Akce by 
měly přiblížit zájemcům život a práci na ekologických 
farmách v regionu i regionální ekologickou produkci. 
Jsou určeny pro širokou veřejnost a jsou hojně 
navštěvovány. Program dnů otevřených dveří je bohatý 
a skládá se z odborné i společenské části (např. 
exkurze, ukázky různých zemědělských a 
zpracovatelských technik, postupů i prací, ochutnávky 
bioproduktů a biopotravin, hudební vystoupení, ukázky 
řemesel, program pro děti aj.).  
K projektu patřilo i vzdělávání ekologických 
zemědělců a dalších ekologických podnikatelů. Celkem 
bylo během projektu zorganizováno 15 vzdělávacích 
akcí na různá témata (Portály farmáře, legislativa 
ekologického zemědělství, zpracování mléka, 
pěstování lupiny a pohanky, náhrada škod způsobených 
zvěří na zemědělských plochách aj.).   
Zajišťujeme dlouhodobě 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. Uvedené činnosti také 
byly součástí projektu. 

Cílem projektu byla i podpora rozvoje a udržitelnosti 
neziskové organizace ve formě vzdělávaní našich 
pracovníků, využití odborných konzultantů, dokoupení 
potřebného vybavení aj. Z projektu jsme mohli 
zakoupit např. dataprojektor, plátno, grafický SW, 
nový notebook, novou barevnou tiskárnu EPSON, 
fotovybavení a další drobný materiál, který využíváme 
zejména pro různé prezentační akce. 
V roce 2013 jsme ještě zpracovali poslední 4. 
průběžnou zprávu včetně vyúčtování a následně po 
jejím schválení i závěrečnou zprávu projektu. 
Administrativa projektu byla časově hodně náročná. 
Zprávy včetně vyúčtování se podávaly půlročně. 
Veškeré účetní doklady bylo nutné pro každou zprávu 
kopírovat i skenovat a také zapisovat do zvláštních 
soupisek. 
Od května 2013 do dubna 2016 běží pak ještě tříletá 
udržitelnost některých projektových aktivit (výsledků 
projektu) a musíme jednou za rok zasílat Nadaci 
Partnerství také monitorovací zprávu.  
 
Celkový finální rozpočet projektu činil na konci 
projektu celkem 1.692.114,25 Kč. 
Celková schválená dotace 1.464.630,52 Kč. Zbývající 
část 162.736, 73 Kč tvořilo vlastní spolufinancování a 
64.747,- Kč přímé tržby sub-projektu. Jelikož se nám 
podařilo úspěšně získat během realizace o něco vyšší 
přímé tržby, než jsme plánovali, byla nám nakonec 
mírně pokrácena také přiznaná dotace. 
Na spolufinancování projektu se podílel i náš partner 
PRO-BIO RC Bílé Karpaty částkou 120.000,- Kč. 
Další zdroje potřebného spolufinancování jsme získali 
z darů fyzických a právnických osob a ze zisku 
z doplňkové činnosti za rok 2011.  
 
V prosinci 2013 byl zahájen také audit našeho projektu 
nezávislou auditorskou společností  SWC audit s.r.o. 
z Brna (Ing. Bartoš). Výsledky auditu jsme obdrželi 
v únoru 2014. Audit neshledal žádné závažné 
nesrovnalosti ani pochybení z naší strany, nakonec nám 
byla v roce 2014 dle smlouvy uhrazena i závěrečná 
splátka 10% zádržného grantu.   
Podali jsme žádost i do další výzvy Blokového grantu 
na pokračování projektu, naše žádost však již nebyla 
podpořena grantem. Prostředky v dalších výzvách již 
byly omezeny a žadatelů bylo mnoho. 
  

**** 
 
 
 

Na další projekty v roce 2013 jsme bohužel nezískali 
finanční podporu ve formě dotace či grantu. Jak již 
bylo uvedeno v předchozích částech zprávy, zapojili 
jsme se pouze do projektů Stáží ve firmách, v rámci 
kterého probíhá vzdělávání praxí.  Za tyto zrealizované 
stáže nám byla vyplacena paušální částka dle příslušné 
šablony stáže. Realizovali jsme dále služby dle 
objednávek a zadaných zakázek. 
 
Podali jsme pro rok 2013 žádost o dotaci na SZIF, na 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, na Ministerstvo zemědělství, na Zlínský 
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kraj aj. Žádná ze žádostí však nebyla schválena. 
Zpravidla byly prostředky v jednotlivých výzvách 
pokráceny oproti předchozím letům, a proto již je 
pravděpodobnost získání dotace na některých 
ministerstvech a dalších institucích menší než dříve. 
 

 
 
V dubnu 2013 jsme požádali také PRO-BIO Svaz 
ekologických zemědělců v Šumperku o půjčku na 
předfinancování našich projektů a činností ve výši 
140.000,- Kč. Půjčka nám byla schválena a pomohla 
nám financovat např. 10% zádržné projektu 
podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, 
které nám mělo být dle smlouvy vyplaceno až po 
zpracování a kontrole závěrečné zprávy projektu, nebo 
také vzdělávací činnost realizovanou v rámci stáží ve 
firmách, která nám byla proplacena vždy až po  
ukončení stáže - po několika měsících. Výhodná 
bezúročná půjčka nám byla poskytnuta se splatností na 
2 roky - do konce dubna 2015. 
                   

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 v průměru ročně kolem 150-200.  
 
Od května 2011 do dubna 2013 nám pokračování 
informačních a poradenských služeb se zaměřením na 
ekologické zemědělství a biopotraviny umožnil výše 
zmíněný projekt „Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“, který byl podpořen 
z Programu švýcarsko-české spolupráce.   
 
I v roce 2013 jsme průběžně aktualizovali a doplňovali 
na našich webových stránkách www.iskopanice.cz 
Katalog ekozemědělství Zlínského kraje a 

Hodonínska, který je určen odborné i široké veřejnosti 
Zaregistrovalo se do něj již kolem 180 subjektů.  
 
Celoročně nadále 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. V dalších letech se chceme zaměřit na 
doplnění databáze o kontakty zejména z řad 
spotřebitelů, abychom mohli propojovat ekologické 
zemědělce a výrobce biopotravin s jejich potenciálními 
odběrateli. Budeme tak moci rozesílat spotřebitelům 
například i nabídky bio produkce od našich 
regionálních producentů, které se nám zejména ve 
druhé polovině roku (po sklizni) vždy na středisku 
hromadí.  
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace.  
 

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. Pokud se nám podaří na vzdělávání 
získat nějaký grant nebo dotaci, realizujeme akci bez 
vložného nebo se symbolickým vložným. Pokud na 
vzdělávací akci prostředky nezískáme, vybíráme od 
účastníků semináře či školení vyšší vložné. Některé 
vzdělávací akce do konce dubna 2013 jsme uskutečnili 
ještě v rámci projektu podpořeného z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Vzdělávací akce jsou 
zařazeny i do udržitelnosti projektu, proto bychom 
v jejich pořádání měli nadále pokračovat.  
 
Stále je zájem o školení k internetové aplikaci Portál 
farmáře, která se neustále inovuje a doplňuje o nové 
funkce. Pořádáme školení pro začátečníky i pokročilé. 
Kurz probíhá zpravidla již v osvědčeném schématu – 
dopoledne začátečníci a odpoledne pokročilí. Většinou 
spolupracujeme stále s lektory ze společnosti PV-
AGRI s.r.o. z Pěnčína u Liberce (Ing. Josef Vrzáň a 
Ing. Anna Vejvodová). S lektorováním pomáhá 
obvykle také Ing. Milan Drgáč a případně další lektoři. 
 

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 v roce 2013: 
18. února 2013 - pro začátečníky  
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18. února 2013 -  pro pokročilé 
21. března 2013 - pro začátečníky 
21. března 2013 - pro pokročilé 
  
 
Pro tato školení využíváme již řadu let velmi 
příjemnou a osvědčenou počítačovou učebnu a další 
zázemí Nadace Jana Pivečky ze Slavičína. 
 
Další témata vzdělávacích akcí volíme většinou dle 
aktuálnosti a požadavků zemědělců.   
 

Seminář  - Kontroly podmíněnosti (Cross-
compliance) v roce 2013 a výhled na další 
období             
20. února 2013 v Hostětíně  
 
I pro tuto vzdělávací akci jsme zajistili lektorku 
z Ministerstva zemědělství z Prahy Ing. Lenku 
Huberovou – přímo z oddělení koordinace Cross-
compliance. Přiblížila účastníkům aktuální požadavky 
Kontrol podmíněnosti i novinky a výhled na další 
období. Akce se zúčastnilo celkem 27 ekozemědělců a 
dalších ekologických podnikatelů. 
 

 
 

Seminář Novinky v legislativě a pravidlech 
ekologického zemědělství             
23. ledna 2013 v Luhačovicích  
 
V roce 2013 jsme na jednu z našich vzdělávacích akcí 
opět pozvali pracovníky Ministerstva zemědělství 
z Prahy - odboru environmentálního a ekologického 
zemědělství - Ing. Jana Gallase a Bc. Martina Charváta. 
Legislativa ekologického zemědělství se neustále mění, 
zpřesňují se pravidla i výklady některých předpisů, 
doplňují se nové metodické pokyny, proto zveme 
našim ekologickým zemědělcům čas od času (přibližně 
jednou ročně) většinou kompetentní lektory 
z Ministerstva zemědělství nebo z kontrolních 
organizací, kteří jim nejdůležitější změny vždy shrnou 
a představí i zodpoví dotazy konkrétních podniků. 
V roce 2013 se semináře zúčastnilo přes 60 osob.   

Seminář: Uplatňování náhrad škod 
způsobovaných zvěří   
28. března 2013 Hostětín  

    
 
Přemnožená zvěř způsobuje stále častěji škody i na 
zemědělských plochách a plodinách. I na nás se 
zemědělci obracejí se stížnostmi a žádostmi o pomoc. 
Abychom jim pomohli tyto problémy řešit, pozvali 
jsme k nám do regionu soudního znalce a odhadce 
v daném oboru Ing. Igora Hájka, který představil tuto 
problematiku a možnosti a postupy řešení a 
uplatňování náhrad škod způsobených zvěří. 
Vzdělávací akci navštívilo kromě lektora a 
organizátorů 27 účastníků.  Ing. Hájek po semináři 
poskytl nám i některým zemědělcům navíc také 
návazné individuální konzultace týkající se konkrétních 
případů škod způsobených zvěří na zemědělských 
plochách v regionu.   
 
 

Seminář: Aktuální informace k legislativě a 
dotacím ekologického zemědělství 
19. prosince 2013 Kunovice Ekofarma Sádky 
 
Od roku 2014 měla platit nová evropská pravidla pro 
zemědělské dotace, podle kterých by měly být 
vytvořeny i dotační programy jednotlivých členských 
zemí do roku 2020.  Bohužel zatím ještě tato pravidla 
stále schválena nebyla, a proto se zahájení nového 
programovacího období odkládá. Zemědělci však 
netrpělivě a s napětím sledují všechny informace, které 
se o nových připravovaných programech a 
očekávaných změnách dostávají na veřejnost. Zatím 
jich však není mnoho a stále se mění. Abychom jim 
představili aktuální situaci a informace, připravili jsme 
alespoň menší předvánoční seminář, kde jsme  shrnuli 
dostupné informace. Lektorem byl Ing. Milan Drgáč a 
vystoupil i Mgr. Zdeněk Miklas z Poteče, který se 
účastní některých setkání na Ministerstvu zemědělství. 
Akce se zúčastnilo 21 osob. 
 
 

3.4.  OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ     
 
Pokračujeme kromě vzdělávání i v pořádání akcí 
zaměřených na osvětu a vzdělávání veřejnosti 
v ekologickém zemědělství. Velmi úspěšné byly 
například Dny otevřených dveří na ekofarmách ve 
Zlínském kraji, které jsme realizovali v předchozích 
letech a v roce 2013 jsme v nich také pokračovali.  
 
V červnu 2013 proběhl i náš tradiční seminář o 
ekologickém zemědělství v rámci ekologického 
festivalu Týká Se To Také Tebe v Uherském Hradišti. 
Seminář pořádáme v rámci festivalu již od 
devadesátých let. Klub kultury Uherské Hradiště však 
tentokrát celý festival přesunul nově z listopadu na 
červen, což naší akci příliš neprospělo. Bohužel 
v tomto termínu jsou zemědělci zaneprázdněni pracemi 
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venku a nemají čas prezentovat své aktivity na 
seminářích ani poslouchat prezentace svých kolegů či 
dalších přednášejících. Vzdělávací akce většinou proto 
pořádáme spíše na podzim a v zimě. Také spotřebitelé 
v červnu dávají přednost spíš jarním vycházkám, 
případně práci na zahradě, studenti mají zkoušková 
období. I se zajištěním zemědělských produktů pro 
ochutnávky bývá v tomto období problém. Proto se  
tato změna termínu odrazila nepříznivě na naší akci – 
zejména v nižší účasti na semináři oproti letům 
předchozím. Přesto se nám zaregistrovalo na akci 70 
účastníků.  Akce se konala v prostorách Reduty. 
Podrobněji viz níže.       
 

Seminář pro veřejnost v rámci  
XXXVIII. ro čníku mezinárodního 
ekologického festivalu TSTTT  
„Aktuality a zajímavosti  
z ekologického zemědělství“ 
8. června 2013 v Uherském Hradišti  
 
Jde o osvětově vzdělávací akci pro širokou veřejnost. 
Představujeme zajímavé ekologické zemědělce, 
výrobce a prodejce biopotravin i zajímavé projekty a 
výzkumy týkající se ekologického zemědělství. Lektoři 
prezentují mj. i různé zajímavosti, novinky a aktuality, 
které se v ekologickém zemědělství objevily.  
 
V roce 2013 byla součástí akce také dopolední exkurze 
na Ekofarmu Sádky v Kunovicích. Na semináři se 
představila například PRO-BIO obchodní společnost s 
r.o. ze St. Města pod Sněžníkem, která patří již řadu let 
k největším výrobcům a distributorům biopotravin u 
nás.  Zástupkyně firmy představila zejména systém 
kvality biopotravin v této společnosti.  
Za ekofarmy prezentoval rodinnou firmu Ing. Martin 
Kadubec – producent bio vína z Horňácka. Dalším 
prezentujícím ekozemědělcem byl David Ryšavý 
z ekosadů v Komni. Představila se i nová rodinná 
Pekárna Kvásek z Kunovic. Zajímavý projekt se 
zaměřením na ochranu motýlů, který v české i 
slovenské části  Bílých Karpat právě probíhá, 
představila paní Marie Petrů ze Vzdělávacího a 
informačního střediska Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí 
nad Moravou. Milan Drgáč tradičně seznámil přítomné 
se základními pravidly a principy ekologického 
zemědělství. Akce byla podpořena z Ministerstva 
zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov -
Programu rozvoje venkova (PRV). Činnost sítě a PRV 
prezentovala na semináři také Ing. Olga Jurásková za 
SZIF Uherské Hradiště.  
 
 Jako v roce 2012, i tentokrát jsme pozvali zástupce 
občanského sdružení Harvest Films o.s. Tursko Ing. 
Petra Alexandra, aby nám promítl zajímavý dokument  
z mezinárodního festivalu Life Sciences Film Festival 
(www.lsff.cz), který se koná vždy na podzim na České 
zemědělské univerzitě v Praze. Účastníci akce tak měli  
možnost vidět krásný unikátní celovečerní americký 
dokumentární film Symfonie půdy, který natočila 
režisérka Deborah Koons Garcia.     

 
Velmi oblíbenou součástí akce jsou samozřejmě vždy i 
bohaté ochutnávky biopotravin a jídel z nich 
připravených. Výtečné pokrmy z biopotravin opět 
připravila naše osvědčená kuchařka paní Milana 
Zajíčková z Hostětína; lahůdky z bio masa dodali 
pracovníci Řeznictví U Kusáků z Ostrožské Nové Vsi; 
skvělé bio víno přivezl Ing. Martin Kadubec z Lipova, 
biomošty opět dodala Moštárna Hostětín s.r.o. a 
kváskový chléb Pekárna Kvásek z Kunovic. 
 
 

11. BĚLOKARPATSKÝ DOŽÍNKOVÝ 
BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 17. srpna 2013  
 

 
 
Další ročník Bělokarpatského biojarmarku jsme opět 
zorganizovali v rámci populárního folklórního festivalu 
Ozvěny Horňácka, který se koná vždy v srpnu ve 
Velké nad Veličkou. Akci navštíví každoročně kolem 
2000 účastníků. Na stáncích se prezentují ekofarmy, 
výrobci biopotravin, prodejci i spřátelené neziskové 
organizace. Probíhají i ochutnávky bioproduktů a dle 
finančních možností i další doprovodné aktivity. 
V roce 2013 se prezentovaly na biojarmarku tyto 
firmy: Sonnentor s.r.o. Čejkovice, Moštárna Hostětín 
s.r.o. a Centrum Veronica z Hostětína, Horňácká farma 
s.r.o. Hrubá Vrbka, Víno z Horňácka rodiny 
Kadubcovy z Lipova, Ekologický zemědělský podnik 
HELIAVITA s.r.o. z Nětčic, ZS Pitín, a.s., Kvatro-
ekostatek spol. s r.o. z Velké nad Veličkou. Pestrý 
sortiment biopotravin přivezla i Krajinka zdravé výživy 
z Uherského Hradiště. Za neziskové subjekty ještě na 
stánku prezentovalo ekozemědělství a svou činnost 
naše infocentrum. Dále také Vzdělávací a informační 
středisko Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, které 
v rámci biojarmarku pořádá každý rok i exkurzi do 
místního genofondového sadu Zahrady pod Hájem.   
Tato akce patří k našim oblíbeným akcím během roku a 
většinou probíhá ve velmi příjemné a přátelské 
atmosféře. Do Velké nad Veličkou jezdíme rádi a dle 
ohlasů i naši zemědělci a další prezentující firmy a 
organizace.   
 
Středisko pokračovalo také v pořádání osvětových akcí 
pro veřejnost  - Dnů otevřených dveří na ekofarmách a 
u výrobců biopotravin, které se těší oblibě veřejnosti. 
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Za pěkného počasí není výjimkou, když navštíví 
takovouto akci i 200 – 300 účastníků. 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA EKOLOGICKÝCH FARMÁCH A      
U VÝROBCŮ BIOPOTRAVIN 
 
1) MOŠTÁRNA HOSTĚTÍN s.r.o.   
v Hostětíně 13. dubna 2013 
 
2) AGROFYTO spol. s r.o.  
v Lidečku (Horní Lidči) 20. dubna 2013 
 
3) ZERLINA s.r.o.  
v Hážovicích 27. dubna 2013 
 
4) EKOFARMA Ing. Pavla Šeligy ve 
Vlachovicích-Vrběticích 1. listopadu 2013 
 
 
Pro Den otevřených dveří připravujeme ve spolupráci 
s majiteli ekofarem a dalšími spolupracovníky i 
spřátelenými organizacemi pro návštěvníky vždy 
bohatý program. Zpravidla jsou součástí těchto akcí 
pro veřejnost exkurze, ukázky různých zemědělských 
prací nebo zpracovatelských činností, ukázky řemesel, 
ochutnávky bioproduktů a biopotravin a kulturní 
program. Jde často o jakési slavnosti na farmě, kde se 
prezentuje nejen ekologické zemědělství a ekologická 
produkce, ale i tradiční regionální kultura - účinkují 
zde i místní soubory a muziky, řemeslníci.     
 
Během 4 uspořádaných akcí mohli zájemci zavítat do 
moštárny v Hostětíně, která produkuje bio mošty, bio 
sirupy a například i kalvádos. Doplňkový program 
zajistilo také ZO ČSOP Veronica Hostětín.  
Ve firmě Agrofyto spol. s r.o. v Lidečku se specializují 
na chov mléčných krav a produkci mléka. Mají však 
také chov masného skotu a rostlinnou produkci. 
Připravují i vlastní bourárnu masa.   
V Hážovicích pak návštěvníci zavítali na kozí 
ekofarmu, kde majitelka paní Hermanová chová kozy a 
vyrábí kozí sýry.  S organizací akce nám ochotně 
pomohli také učitelé a žáci Střední školy zemědělské a 
přírodovědné z blízkého Rožnova pod Radhoštěm, se 
kterou spolupracujeme již řadu let. 
 
 
V roce 2012 jsme uspořádali Den otevřených dveří ve 
Vlachovicích-Vrběticích u Ing. Šeligy i ve spolupráci  
se Svazem chovatelů ovcí a koz (SCHOK).  Svaz 
uspořádal současně i trh plemenných beranů Romney 
March. Majitel farmy byl s akcí spokojen a nakonec se 
rozhodl, že uspořádá ve spolupráci s námi a SCHOK 
podobnou akci i v roce 2013. Ekofarma se zaměřuje na 
chov masného skotu a ovcí a začíná i se zpracováním 
vlny. 
Všechny Dny otevřených dveří pořádáme společně 
s PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 

 

 
 
Akce do dubna 2013 probíhaly v rámci projektu 
Multifunkční síť ekologického zemědělství ve 
Zlínském kraji, který je podpořený z Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Listopadová akce na 
ekofarmě ve Vrběticích probíhala již bez dotací. 
Finančně ji zajišťoval majitel farmy. 
 
V roce 2014 plánujeme na ekofarmách další osvětové 
akce pro veřejnost. 
 
 

 
 
 

3.5.  UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
MORAVSKÝCH KOPANIC            
A BÍLÝCH KARPAT. 
PROPAGACE REGIONU A  
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.  
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- Nově jsme zřídili také profil organizace na 
facebooku, kde rovněž propagujeme jak 
region, tak i činnost naší organizace a 
ekozemědělství.  

- 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 v roce 2013 na následujících 
akcích: 
 
BĚLOKARPATSKÝ BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 17. srpna 2013 
 
JABLEČNÁ SLAVNOST  
Hostětín 29. září 2013 
 

 
Prezentace probíhají většinou na samostatném stánku 
nebo na samostatném prezentačním místě. Zajišťují je 
naši stálí pracovníci, případně osoby na dohodu o 
provedené práci.  
 
 

** 
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. 
 
Připravili jsme v roce 2013 také projekt Moravskými 
Kopanicemi s  Marií Zavadilovou, který měl 
připomenout tuto významnou osobnost Kopanic a 
zviditelnit i Kopanice samotné. Zatím jsme však na 
projekt nezískali žádnou finanční dotaci ani grant, 
proto nemůžeme začít s jeho realizací.   
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 
Jak už jsme zmínili ve výroční zprávě za rok 2012,  
zahájili jsme přípravu publikace o krojích a výšivkách 
Kopanic. Jejími iniciátorkami jsou paní Eliška 
Křižková starší a Marcela Trtková, vedoucí Ženského 
sboru Čečera. Spolupracuje i Eliška Křižková ml. Na 
publikaci se nám zatím nepodařilo získat žádnou 
dotaci, i když jsme žádali na různých místech. Přispěli 
však už individuální dárci i některé obecní úřady 
Kopanic. Máme i příslib obce Starý Hrozenkov na 
pomoc s dofinancováním publikace. Zatím probíhá 
stále sběr materiálů i příprava textů, vzorníku a 
fotografií pro publikaci. 
 

Vydání nových propagačních materiálů 
Moravských Kopanic   
 
V roce 2013 jsme nevydali žádný nový propagační 
materiál zaměřený na Kopanice, protože jsme měli 
omezené finanční prostředky na tyto činnosti. Chtěli 
bychom v dalších letech vydat nové pohlednice a chybí 
nám i letáčky jednotlivých obcí a letáček našeho 
infocentra. Až se nám podaří nějaké finanční 
prostředky zajistit, potom tyto materiály vydáme.  

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

3.6.  INFORMAČNÍ SLUŽBY 
V CESTOVNÍM RUCHU,                 
INFOSERVIS MÍSTNÍM  
OBYVATEL ŮM A PROJEKTY 
ZAM ĚŘENÉ NA CESTOVNÍ 
RUCH A REGION 
 
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 
• Prostřednictvím facebooku  

 
Významným zdrojem informací jsou stále 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. Počet návštěv webu už 
ke konci roku 2013 překročil číslo 550 000.  
Zřídili jsme také nově profil organizace na facebooku, 
kde rovněž dle časových možností publikujeme různé 
informace o regionu, ekologickém zemědělství i o 
činnosti naší organizace. Získáváme tak i další 
příznivce a potenciální klienty či dárce, rozšiřujeme 
naše rozesílkové databáze.   
 
Návštěvníci mohou celoročně u nás využít i veřejný 
placený 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. Nabídka je opravdu pestrá a vybere si u nás 
zemědělec, místní rodák i návštěvník regionu. 
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Infocentrum navštívilo v roce 2013 přibližně celkem 
kolem 2000 osob. Z toho přibližně polovinu návštěv 
tvoří turisté a návštěvníci regionu a druhou polovinu  
místní obyvatelé z Kopanic.  
 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty nás 
také v roce 2012 zapojilo do projektu vzdělávání 
průvodců v Bílých Karpatech. Projekt pokračoval i 
v roce 2013. Renata Vaculíková se tak účastní 
bezplatně nepravidelných školení pořádaných pro 
průvodce z regionu. Pozornost je věnována jak 
znalostem území, přírody, historie CHKO Bílé 
Karpaty, tak i interpretaci místního dědictví, které 
v rámci projektu lektoruje Ladislav Ptáček. Součástí 
vzdělávání byl i kurz první pomoci. Na závěr celého 
kurzu účastníci skládali zkoušku a získali na počátku 
roku 2014 certifikát k poskytování průvodcovských 
služeb v Bílých Karpatech.  
 
 

Spolupráce na přípravě naučných stezek 
do mobilů a kontrola stezek 
 
V roce 2012 jsme ve spolupráci s Vzdělávacím a 
informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí 
nad Moravou spolupracovali na přípravě nových 
naučných stezek do mobilů v regionu – tzv. beetaggů. 
Stezky jsou k dispozici v terénu i na stránkách 
www.taggmanager.cz.  
V roce 2013 již jsme prováděli jen kontrolu beetaggů. 
Bohužel jsme zjistili, že některé štítky naučných stezek 
byly poškozeny nebo odcizeny. Na některých místech 
zase se potýkáme se špatnou kvalitou signálu některých 
mobilních operátorů. Je to zřejmě způsobeno zčásti i 
střídáním českých a slovenských signálů 
v pohraničním území.  
 

** 
 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
nás zapojilo v roce 2013 i do projektu zaměřeného na 
naplňování Karpatské úmluvy, v rámci něhož byl 
vytvořen i regionálně zaměřený vzdělávací program.  
Projekt je zmíněn podrobněji v jedné z následujících 
částí výroční zprávy, která pojednává o dalších 
zakázkách. 

 
 
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 místní 
obyvatelé  a další zájemci. 
 
 
 
 

3.7. DALŠÍ ZAKÁZKY A DROBNÉ 
PROJEKTY V ROCE 2013 
 
STÁŽE VE FIRMÁCH 

 
Měli jsme možnost zrealizovat v našem středisku 
v roce 2013 několik stáží, které byly podpořeny 
v rámci celostátního projektu Stáže ve firmách – 
vzdělávání praxí www.stazevefirmach.cz, jehož 
hlavním nositelem je Fond dalšího vzdělávání (FDV) 
z Prahy (příspěvková organizace Ministerstva práce a 
sociálních věcí). Registrační číslo projektu 
CZ.1.07/3.1.00/41.0001. Jak uvádí stránky projektu, 
projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je z 85% 
spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) 
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) a z 15% ze státního 
rozpočtu České republiky O stáž v různých firmách se 
mohou ucházet nezaměstnaní, absolventi škol, ženy po 
mateřské dovolené ale i pracující, kteří se chtějí dále 
vzdělávat. Na portálu stáží byla vypsána řada šablon 
(profesí), ke kterým se mohli hlásit jak jednotliví 
poskytovatelé stáží (firmy) tak i stážisté. V roce 2013 
nám byly schváleny 3 stáže – dvě osoby (Hana 
Gabrhelová ze Zlína a Jiří Chovanec ze Študlova) 
absolvovaly u nás stáž na pozici Asistent projektového 
manažera v rozsahu 2x 320 hodin a jedna osoba (Lumír 
Navrátil z Bojkovic) zahájila stáž v prosinci na pozici 
Pracovník turistického informačního centra. Třetí stáž 
pokračovala až do března 2014. Mentorkou obou stáží 
byla Renata Vaculíková. Za zrealizované stáže jsme 
dostali uhrazenu paušální částku vždy podle dané 
šablony stáže. Stáže nám velmi pomohly jak 
organizačně tak finančně. Stážisté byli velmi šikovní.  
  
 
CELOSTÁTNÍ SÍ Ť PRO VENKOV 
 
V rámci Celostátní sítě pro venkov (CSPV), která 
vznikla za podpory Programu rozvoje venkova, jsme 
získali v roce 2013 objednávku z Ministerstva 
zemědělství na pořádání tradičního semináře pro 
veřejnost (s ochutnávkami a exkurzí) o ekologickém 
zemědělství při festivalu TSTTT v Uherském Hradišti. 
Z CSPV byl seminář podpořen částkou 46.442,- Kč. 
Podrobně je akce popsána v předchozích částech. 
 
 
NAPLŇOVÁNÍ KARPATSKÉ ÚMLUVY - 
ZAKÁZKA VIS BÍLÉ KARPATY, o.p.s. 
 
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. 
nás zapojilo do realizace projektu „Naplňování 
Karpatské úmluvy na Ostrožsko-Horňácku a 
Mikulovsku“ podpořeného z Revolvingového fondu 
MŽP. Měli jsme zajistit ve spolupráci s dalšími 
spolupracovníky na Dohody o provedené práci  
vzdělávací program pro školy, který má představit 
přírodní a kulturní dědictví zájmových karpatských 
regionů. Byly vytvořeny i didaktické pomůcky a 
metodika pro učitele a lektory. Zúčastnili jsme se také 
některých setkání k projektu. Celková hodnota 
objednaných služeb činila 80.000,- Kč. 
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OBJEDNÁVKA PRO-BIO RC BÍLÉ 
KARPATY 
 
Jelikož se nám v roce 2013 nepodařilo zajistit žádné 
prostředky na Biojarmark ve Velké nad Veličkou, na 
jeho financování nám přispělo částkou 15.000,- Kč  
PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty. Bez této 
podpory regionálního centra a bez vstřícného přístupu 
hlavního pořadatele (Obce Velká nad Veličkou) 
bychom nemohli akci kvalitně připravit ani zrealizovat.  
 

 
 
SOUPIS MÍSTNÍCH VÝROBC Ů A 
SLUŽEB – OBJEDNÁVKA ZO ČSOP 
VERONICA HOSTĚTÍN  
ZO Českého svazu ochránců přírody Veronica 
v Hostětíně nám zadala objednávku na zpracování 
soupisu místních výrobců a služeb ze Zlínského kraje, 
který byl realizován v rámci projektu „Hostětínskou 
cestou“ podpořeného z Programu švýcarsko-české 
spolupráce. Za objednané práce jsme získali 20.000,- 
Kč. 
 
Ve spolupráci se ZO ČSOP Veronica budeme 
pokračovat i v roce 2014 – plánujeme společné akce 
zaměřené na lokální zemědělce i další producenty.  
 
 

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

• Kopírování, tisk,  fax a veřejný internet  
• Nabízíme různé informační a 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 

 
 

3.9. DALŠÍ PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2013 
 
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. 
 
V roce 2012 jsme připravovali žádost do další 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, Ministerstvo 
zemědělství, aj... Žádná z těchto žádostí však bohužel 
nebyla schválena a nezískali jsme tak žádné dotace pro 
naši činnost na rok 2013. Projekt podpořený 
z Programu švýcarsko-české spolupráce nám končil 
v dubnu 2013. 
  
Další projekty a žádosti o dotace jsme připravovali na 
začátku roku 2013 (např. SZIF, MŽP, Zlínský kraj). 
Ani tyto žádosti bohužel nebyly schváleny.  
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.  
 
 

3.10. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 
Středisko je už řadu let 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, Vsetín www.liska-evvo.cz  

• MAS Bojkovsko www.bojkovsko.cz  
 
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. pro EVVO ve Zlínském kraji se 
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sídlem ve Vsetíně. Účastní se v průběhu roku jednání 
uvedených společností i valných hromad nebo 
členských schůzí sdružení. 
 
V rámci členství ve výše uvedených organizacích 
můžeme spolupracovat s řadou organizací a dalších 
subjektů – ekologickými zemědělci, výrobci a prodejci 
biopotravin, školami, neziskovými organizacemi, 
muzei, řemeslníky, obcemi, poskytovateli služeb i 
některými institucemi. Podílíme se společně i na 
organizaci různých akcí a projektů. Probíhá i vzájemná 
výměna různých informací mezi členskými subjekty, 
což je pro nás rovněž velmi důležité.  
 
ŠKOLY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Až do roku 2011 jsme pořádali každoročně krásné akce 
ve spolupráci s MŠ Starý Hrozenkov a MŠ Korytná. 
Byly to tzv. společné Svatojánské pochody, tedy 
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 stále nedovoluje 
pokračovat v pořádání těchto akcí.   
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Ani v roce 2013 se nám bohužel nepodařilo získat 
finanční prostředky na uspořádání akce pro místní 
základní školu. Zajistili jsme alespoň v měsíci 
listopadu 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 příležitostné exkurze, projekty, přednášky, 
atd.). Obě školy jsou i členy Svazu PRO-BIO, stejně 
jako naše středisko. Na SOŠG ve Starém Městě se 
účastníme příležitostně výstavy Zahrada Moravy, kde 
se prezentuje i ekologické zemědělství. Zajistili jsme 
v minulosti i několik odborných exkurzí na ekofarmy 
pro studenty obou škol.  
Studenti a učitelé rožnovské školy se zapojili ochotně 
v dubnu 2013 i do pořádání Dne otevřených dveří na 
ekofarmě Zerlina s.r.o. v Hážovicích. Renata 
Vaculíková spolupracovala individuálně se školou 
v Rožnově i na dalších projektech – např. Vzdělávání 
za účelem vytvoření komunity sedlák-spotřebitel. 
Poznatky z projektu jsou přenášeny i v rámci naší 
regionální ekologicko-zemědělské sítě.  
 

 
 
Spolupráce trvá i se Střední odbornou školou 
v Luhačovicích. Využíváme zejména kongresový sál 
školy pro některé naše vzdělávací akce pro ekologické 
zemědělce. Škola má i gastro obory, proto jsme v ní 
uspořádali v minulosti i dva semináře pro kuchaře o 
vaření z biopotravin se známými kuchaři z restaurací, 
které běžně vaří z biopotravin (Rebio Brno, Country 
Life Praha). Plánujeme další podobnou akci i na rok 
2014. 
 
 

3.11.   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 2013 jsme se účastnili například níže 
uvedených akcí, jednání a schůzek: 
 

• 14. února 2013 – Účast na ekologickém 
veletrhu Biofach v Norimberku. Renata 
Vaculíková. 

• účast Renaty Vaculíkové na valné hromadě 
PRO-BIO  regionálního centra Bílé Karpaty a 
dalších jednáních a setkáních členů RC.  

• 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) 

• Účast na setkáních a valné hromadě sdružení 
Tradice Bílých Karpat v Hostětíně. 

 
 
 

 3.12. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍK Ů STŘEDISKA 
 
Snažíme se stále zvyšovat průběžně kvalifikaci i 
znalosti našich pracovníků, abychom mohli 
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zkvalitňovat a rozšiřovat naše aktivity i služby a 
poskytovat klientům různé informace. Na vzdělávacích 
akcích získávají naši pracovníci navíc nejen nové 
důležité informace, ale také novou inspiraci a kontakty. 
Intenzivnější vzdělávání nám umožnil projekt 
podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce od 
května 2011 do dubna 2013. Ten však byl již ukončen, 
proto je četnost vzdělávacích aktivit ve zbývajících 
měsících roku menší.    
 
Seznam absolvovaných vzdělávacích akcí:  
• 23. - 24. dubna 2013 Zlín, konference na UTB 

Projektový management (účast Vaculíková)  
• 20. září 2013, Praha, seminář k on-line 

fundraisingu, (účast Renata Vaculíková) 
• Účast na kurzech pro průvodce Bílých Karpat, 

které pořádalo Vzdělávací a informační středisko 
Bílé Karpaty o.p.s. z Veselí nad Moravou. Kurz 
bude končit v roce 2014 (Renata Vaculíková). 

• 10. – 11. října 2013 Bratislava, účast Renaty 
Vaculíkové na 4. Slovensko-české konferenci o 
fundraisingu.   

• Renata Vaculíková se dále vzdělávala průběžně 
v rámci dálkového studia na fotografické škole 
Photogenia Brno. 2. ročník si však hradila již 
z vlastních zdrojů. 

3.13. 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 2014 bude Informační středisko pokračovat 
v aktivitách zaměřených na osvětu, poradenství, 
informační činnost a vzdělávání v ekologickém 
zemědělství.  
Bude 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 
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. 
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 4. FINANČNÍ ČÁST 
 

4.1. ÚČETNÍ  ZÁV ĚRKA 2013 
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Příloha účetní závěrky za rok 2013 
                                    
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:  1,5 
 
3.) Účetní závěrka  společnosti je sestavena k 31. 12. 2013  
Účetním obdobím je kalendářní rok  - od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 
 
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 
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Člen správní rady: Mgr. Bartoš Josef, Vápenice 
 
Dozorčí rada: 
Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice 
Člen: Ing. Renata Baslerová, Bušín 
Člen: Josef Machala, Starý Hrozenkov 
 
6.) Pohledávky 
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost má k 31.12.2013 pohledávky ve výši 4.000,- 
Kč – faktura ve splatnosti. 
 
7.) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 
2013 v hodnotě 1.556,38 Kč - faktury ve splatnosti. 
 
8.)  Výnosy příštích období  
Na Výnosy příštích období jsme převedli zůstatky darů od FO a PO na publikaci o krojích a výšivkách 
Kopanic v částce 17.000,-Kč. Tyto prostředky budeme čerpat v roce 2014 nebo 2015 - až se nám podaří 
zajistit dostatek zdrojů na vydání publikace. 
 
9.)  Příjmy příštích období 
V rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce jsme v roce 2013 hradili závěrečné 
10% zádržné grantu z krátkodobých výpomocí (ve výši 142 909,52 Kč). Tyto prostředky budou uhrazeny po 
závěrečné kontrole projektu v roce 2014. Dalším příjmem příštích období je náklad z roku 2013 v částce 
12.039,- Kč na realizaci stáže ve firmě na pozici Pracovník turistického informačního centra. Stáž byla 
zahájena v roce 2013 a bude končit v březnu 2014. 
 
Předložené účetní výkazy: 

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

 
K 31. 12. 2013 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. 2013 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. 
 
9) Majetek 
 
V současné době společnost nemá HIM, pouze drobný majetek, který je každoročně inventarizován.  
 
10) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
 
Ke konci roku 2013 je stále v účetní evidenci  IS Kopanice (na účtu 951100) vedena bezúročná půjčka ze 
Svazu PRO-BIO ve výši 140.000,- Kč, která má splatnost 30.4.2015. Ostatní krátkodobé výpomoci byly 
vráceny. 
 
10) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2013:   
 
V dubnu 2013 byl ukončen projekt Multifunk ční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji (67-
BG-045), který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Celkový finální rozpočet projektu na 
dva roky byl 1.692.114,25 Kč. Grant činil 1.464.630,52 Kč. Konečný grant i rozpočet byl nižší oproti 
grantové smlouvě, protože jsme získali více výnosů na přímých tržbách projektu (celkem 64.747,- Kč za 2 
roky) oproti předpokladům. Zbytek rozpočtu tvoří vlastní spolufinancování (162 736,73 Kč za 2 roky). Na 



 16

spolufinancování se podílel i partner projektu PRO-BIO RC Bílé Karpaty celkovou částkou 120.000,- Kč (r. 
2011/2013). Získali jsme také další dary na projekt. Pro spolufinancování jsme použili také např. zisk 
z doplňkové činnosti za rok 2011. 
V roce 2013 jsme vyúčtovali náklady projektu ve výši  527 998,- Kč. Na spolufinancování jsme získali 
v roce 2013 dary od fyzických osob ve výši 6.000,- Kč a od právnických osob  15.742,73Kč (Horňácká 
farma s.r.o. 10.000,- Kč, Moravské sdružení na podporu ekofarem 5742,73 Kč). Dle smlouvy jsou součástí 
projektu také přímé tržby (např. vložné na akce, tržby za poradenství, úroky na bankovním účtu projektu). 
Ty dosáhly v roce 2013  částky 36 400,76 Kč. 
Projekt byl ukončen 30.4. 2013. V roce 2014 bude po kontrole projektu proplaceno závěrečné zádržné ve 
výši 10%. 
 
Další dary z roku 2013 od FO a PO v celkové výši 10.027,27 Kč, které byly použity jinak než na 
spolufinancování projektu 67-BG-045: (2.000- Kč Gabrhelová Lýdie převod daru z roku 2012, Juriga Václav 
500,- Kč,  Vaculíková Jitka 1906,- Kč, Vaculíková Renata 5.000,- Kč, Klečka Michal  300,-Kč; Michalec 
Jiří 64,- Kč).  
Další dary FO a PO byly převedeny k financování hlavní činnosti do r. 2014 (na publikaci o výšivkách). 
Zůstatek daru 257,27 Kč od PO byl použit na hlavní činnost mimo projekt 67-BG-045. 
 
Dary (příspěvky) obcí Kopanic v celkové výši 26.000,- Kč. (20.000,- Kč Starý Hrozenkov, 3.000,- Kč 
Vápenice, 1.000,- Kč Vyškovec, 1000,- Kč Lopeník, Žítková 1000,- Kč). Další dary obcí ve výši 5.000,- Kč 
byly převedeny na rok 2014 k financování publikace o krojích a výšivkách Kopanic – účel příspěvků byl 
takto dohodnut s obcemi.  
 
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 (tiskárna, externí zálohovací 
disk, monitor, fotovýbava, 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 EZ, 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, stáží, 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 + vizitky a magnetky 
Osobní náklady  -  část mzdový nákladů na kopírování a jiné služby  
Tržby za vlastní výkony a zboží administrativní práce - kopírování, tisku, faxování, poplatků za internet, 
prodej zboží  
 
Za rok 2013 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
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• ve správě o.p.s. také nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku +2. 713,15 Kč.  

 
Ve Starém Hrozenkově dne 29.3. 2014 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 
                               

 

4.2. PŘEHLED NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 2013 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace:  1 075  951,37 Kč 

Náklady hlavní činnost:   944 162,27 Kč 
Náklady na správu o.p.s.:  25 966,25 Kč 
Náklady doplňková činnost: 105 822,85 Kč 

 
Celkové výnosy organizace:  1 078 664,52,-  Kč 

Výnosy hlavní činnost: 944 162,27 Kč  
Výnosy na správu o.p.s.: 25 966,25 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 108 536,- Kč 
 

Rozdíl: +2713,15 Kč 
 
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 8,25 8,25 0         105822,85 108536 2713,15 

Obce 25958 25958 0               

        

Zakázka Mze – 
seminář o 
ekozemědělství na 
festivalu TSTTT 46 400 46 400         

    
Dofinancování akce 
- obce 42 42     

        

Zakázka MZe – 
seminář o 
ekozemědělství na 
festivalu TSTTT 46 442 46 442 0       

                      

        

VIS BK  - zakázka 
Karpatské úmluva – 
vzdělávací program 80 000 80 000         

        VIS BK  80 000 80 000  0       
                      

        

Centrum Veronica 
Hostětín – zakázka 
na soupis místních 
výrobců a služeb  20 000 20 000         

        

Centrum Veronica 
Hostětín – soupis 
místních výrobců   
a služeb  20 000 20 000 0       
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PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty -  zakázka 
služby pro RC v 
ekozemědělství 20 000 20 000         

        

PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty -  zakázka 
služby pro RC 
ekozemědělství  20 000 20 000 0       

                      

        

2x stáž ve firmě – 
asistent 
projektového 
manažera 212 656 212 656         

        
Stáže ve firmách 
zakázka 1. 212 656 212 656  0       

                      

        

1 x stáž ve firmě – 
pracovník 
turistického 
informačního centra 
- část 12 039 12 039         

        
Stáže ve firmách 
zakázka 2. - část 12 039 12 039 0       

                      

        

PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty – zakázka 
biojarmark 15 000 15 000         

        

PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty – zakázka 
biojarmark Velká 
n.V. 15 000 15 000  0       

                      

        
Dary FO na činnost 
IS Kopanice 8121,27 8121,27         

        
Dary FO na 
činnost IS 8121,27 8121,27  0       

                      

        

Dar na poplatky 
web Ženského sboru  
Čečera 1 906 1 906 0       

        
Webhosting, 
doména  Čečera 1 906 1 906 0       

                      

    

Grant (67-BG-045) 
Projekt multifunkční 
síť ekologického 
zemědělství ve 
Zlínském kraji 442437,52 442437,52     

    
Přímé tržby projektu 
(67-BG-045) 36 400,76 36 400,76     

    

Dar RC – 
spolufinancování 
projektu 27 416,99 27 416,99     

        

Dary FO a PO 
spolufinancování 
projektu 21 742,73 21 742,73         

        
Celkem BG FNNO 
(67-BG-045) Sv11 527 998 527998 0       
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CELKEM  25 966,25 25 966,25 0 CELKEM H Č 944162,27 944162,27  105822,85 108536 2713,15 

                      

        

CELKEM 
VŠECHNY 
ČINNOSTI  1 075 951,37 1 078 664,52 +2713,15       

                      

        
Z TOHO 
ZÁKLAD DAN Ě 

  
Uplatňujeme institut snížení daně pro 
NNO. 
      0 

             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, NNO – nestátní neziskové organizace, FO a PO – fyzické osoby a právnické osoby. 
 
 

4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
V účetní uzávěrce r. 2013 nemá naše organizace vedené žádné účty týkající se fondů. 
  
4. 4. INFORMACE O STAVU MAJETKU A ZÁVAZK Ů K ROZVAHOVÉMU 
DNI A JEJICH STRUKTU ŘE 
 

Stav majetku a závazků k 31.12. 2013     

        

MAJETEK       

Zboží na skladě a v prodejnách (132)   13 334,8  

Pokladna běžná (211000)    25 010  

Pokladna Blokový grant (211100)    0  

Běžný účet Blokový grant (221100)     10,76  

Běžný účet (221200)     1 569  

Příjmy příštích období (385)    154 948,52  

Odběratelé (311)     4 000  

Celkem majetek      198  873,08  

        

ZÁVAZKY       

Ostatní přímé daně (342) nedoplatek za prosinec  962  

Ostatní přímé daně (342) přeplatek srážková daň  -480  

Nerozdělený zisk, ztráta minulých let (932)   14 620,55  

Hospodářský výsledek za rok 2013      2 713,15  

Dodavatelé (321)     1 556,38  

Ostatní dlouhodobé finanční výpomoci (951)  140 000  

Výnosy příštích období (384)    17 000  

OSSZ (336100)     4 459  

Zaměstnanci (331)     18 042  
Závazky celkem      198  873,08  
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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.  
 

 PODĚKOVÁNÍ  
 

Za významnou finanční podporu, granty, dotace, zajímavé zakázky a dary v roce 2013 
děkujeme zejména:   
Programu švýcarsko-české spolupráce a Nadaci Partnerství v Brně, PRO-BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, PRO-
BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku, Vzdělávacímu a informačnímu středisku Bílé Karpaty, o.p.s. z Veselí 
nad Moravou, Fondu dalšího vzdělávání Praha, Ministerstvu zemědělství - Celostátní síti pro venkov v rámci Programu 
rozvoje venkova, ZO ČSOP Veronica Hostětín, Horňácké farmě s.r.o. z Hrubé Vrbky, Moravskému sdružení na 
podporu ekofarem z Lužkovic, Miroslavu Šuránkovi z Penzionu Žítková, Obcím Moravských Kopanic (Starý 
Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec, Lopeník, Žítková); Ludmile Gabrhelové ze Starého Hrozenkova.  
Také děkujeme Nadaci VIA a programu Techsoup, díky němuž jsme získali darem další software od firmy Microsoft 
(MS Project).  
 
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci 
v roce 2013 děkujeme zejména:  

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

o Členům PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
o Členům a pracovníkům Lísky, o.s. pro EVVO        

ve Zlínském kraji ze Vsetína  
o Pracovníkům a členům  PRO- BIO Svazu 

ekologických zemědělců v Šumperku 
o Pracovníkům Agentury pro zemědělství a venkov              

z Uherského Hradiště (nyní SZIF)  
o Pracovníkům Klubu kultury z Uherského Hradiště 
o Fondu dalšího vzdělávání z Prahy 
o Členům o. s. Tradice Bílých Karpat a Moštárny 

Hostětín s.r.o. 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
o Pracovníkům PV- AGRI, s.r.o. z Pěnčína 
o Rádiu Applaus a Regionální informační a tiskové 

agentuře Rita z Prahy 
o Farmě Sádky z Kunovic 
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 Veletin 
o Marcele Mošťkové  z Lopeníka 
o Marii Gazdové ze Štěchovic 
o Václavu Jurigovi st. a ml. z Vápenic 
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 Bohumilu Kusákovi z Řeznictví U Kusáků 

z Ostrožské Nové Vsi 

o Pracovníkům a studentům SŠZePř Rožnov pod 
Radhoštěm  

o ŠOŠ v Luhačovicích 
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou a 

pořadatelům festivalu Ozvěny Horňácka 
o Janu Gallasovi, Martinu Charvátovi a Lence 

Huberové  z Ministerstva zemědělství  z Prahy 
o Igoru Hájkovi z Polep  
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 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 Františku Winterovi z Hanušovic  
o Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy 

v Uherském Hradišti 
o Petru Alexandrovi z Harvest Films o.s. z Turska 
o Mileně Zajíčkové z Hostětína a její dceři 
o Miroslavu Šuránkovi z Hluku 
o Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Pracovníkům firmy Sonnentor s.r.o. Čejkovice 
o Ekofarmám, které se zapojily do realizace Dnů 

otevřených dveří – Agrofyto spol. s r.o. Lidečko, 
Zerlina s.r.o. z Hážovic, Pavlovi Šeligovi 
z Vlachovic a jejich kamarádům, 
spolupracovníkům a muzikantům 

o Lubomíru Pospěchovi z Uherského Brodu 
o Michalu Klečkovi z  Bečvárů 
o Haně Gabrhelové ze Zlína 
o Jiřímu Chovancovi ze Študlova 
o Ladislavu Ptáčkovi z Grymova  
o Janě Urbančíkové z VIS Bílé Karpaty o.p.s. z 

Veselí nad Moravou 
o Václavu Borákovi z Bystřice pod Lopeníkem 
o Petru Zikánovi ze Starého Hrozenkova 
o CK Valaška Vlašské Meziříčí 
o Lumíru Navrátilovi z Bojkovic 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v roce 2014 
Autor textu a fotografií: Renata Vaculíková 


