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VÝROČNÍ ZPRÁVA     2011 
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  
 
V červnu 2011 byla aktualizována původní zakládací 
smlouva organizace z roku 1999. Změny smlouvy bylo 
nutné provést s ohledem na novelu Zákona o obecně 
prospěšných společnostech, která je účinná od 1. ledna 
2011. Nový zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění 
zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných 
společnostech obsahuje řadu změn, kterým bylo nutné 
uzpůsobit i náš zakládací dokument i další dokumenty 
organizace. Zakládací smlouvu schvalují zakladatelé. 
Návrh nové zakládací smlouvy byl konzultován 
s právníkem pro neziskový sektor Mgr. Petrem Vítem.  
 
Středisko má široký záběr aktivit a také poměrně 
rozsáhlé zájmové území. Kromě aktivit v oblasti 
Moravských Kopanic realizuje také aktivity související 
s ekologickým zemědělstvím (osvěta-vzdělávání-
poradenství), které provozuje 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 do velké míry závislý 
na finančních zdrojích. Převážná většina finančních 
zdrojů naší společnosti je z dotací a grantů. Těch  
v posledních letech dramaticky ubývá. Proto jsme 
velmi vděčni také za drobné dary od fyzických              
i právnických osob  i za dobrovolnickou pomoc.  
 
K významným činnostem 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.  
 
Bankovní účty organizace  

1) Účet u České spořitelny číslo 
1541792359/0800 byl zrušen v říjnu 2011 
z důvodu vysokých bankovních poplatků        
a vzdálenosti pobočky banky.  

2) V dubnu 2011 byl zřízen nový samostatný 
účet u Poštovní spořitelny pro projekt 
„Multifunk ční síť ekologického zemědělství“ 
podpořený z Programu švýcarsko-české 
spolupráce.  Číslo účtu 244 090 524/0300. 
Samostatný projektový účet byl pro příjemce 
grantu podmínkou.  

3) V říjnu byl zřízen nový běžný účet u Poštovní 
spořitelny č.  247 249 887/0300, který 
nahradil zrušený účet u České spořitelny. 
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2. Lidské zdroje 
Statutárním zástupcem organizace je od 1. ledna 
2011 ředitelka - Mgr. Renata Vaculíková. Změna 
vyplývá z novely zákona o o.p.s. účinné od 1. ledna 
2011. Do 31. prosince 2012 tuto funkci zastávala 
správní rada – za ni jednal většinou její zvolený 
předseda. 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. 
 
Od 5. dubna 2011 je na středisku zaměstnána znovu 
paní Hana Jurigová z Vápenic jako pomocný 
administrativní, informační a projektový pracovník.  
 
Účetnictví společnosti vede Lýdia Gabrhelová na 
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 ale také v rámci svých možností při pořádání 
některých akcí střediska. 
 
Organizační pomoc na akcích a některé pomocné 
administrativní práce většinou zajišťujeme také 
prostřednictvím pracovníků na Dohody o provedené 
práci. V roce 2011 jsme měli celkem 27 Dohod            
o provedené práci. 
 
Ostatní příležitostné práce a služby jsou nadále 
zajišťovány externisty – hlavně odborné poradenství 
v ekologickém zemědělství, lektorská činnost, 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:    Bc. František Winter, Hanušovice  

 (do 16. června  2011) 
                  Mgr. Josef Bartoš, Vápenice 
                  Ing. Jiří Urban, Šumperk 

 (od 16. června  2011)    
Dozorčí rada: 
Předseda:   Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice  
Členové:    Ing. Renata Baslerová, Bušín  

Helena Miková, Starý Hrozenkov  
(do 16. června  2011) 
Josef Machala, Starý Hrozenkov 
 (od 16. června 2011)  

 
V červnu 2011 došlo ke změnám ve složení správní     
a dozorčí rady střediska. Ve správní radě nahradil 
Františka Wintra Jiří Urban ze Šumperka, který již byl 
členem správní rady střediska v minulosti. Byl řadu let 
členem vedení svazu PRO-BIO, před časem vykonával 
také funkci náměstka ministra zemědělství. V dozorčí 
radě vystřídal paní Helenu Mikovou pan Josef Machala     
ze Starého Hrozenkova, který je členem kontrolní 
komise obce Starý Hrozenkov. Pan Winter a paní 
Miková odešli z rad střediska po uplynutí funkčního 
období na vlastní žádost – z časových důvodů.  
 
Činnost správní rady střediska  
Správní rada zasedá minimálně jednou ročně. Celý 
provoz organizace i její financování zajišťuje                
a koordinuje v průběhu roku ředitelka organizace       
ve spolupráci s dalšími zaměstnanci, externími 
pracovníky a příležitostnými spolupracovníky              
či dobrovolníky.  
 
Správní rada se sešla na jednání 17. června 2011    
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.  
 

KONTROLY ORGANIZACE 
 
Činnost dozorčí rady střediska 
 
Dozorčí rada má zajišťovat kontrolu organizace            
a jejího hospodaření, vypracovává většinou jednou      
za rok zprávu o kontrole, kterou předkládá správní radě 
a řediteli společnosti.  
 
Předseda dozorčí rady Ing. Šašinka provedl v roce 
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 2011 
 
Kontrolní návštěvu střediska provedlo MŽP – týkala   
se projektů střediska podpořených Ministerstvem 
životního prostředí v letech 2008-2009.  
 
V říjnu 2011 proběhla kontrola plateb zdravotního 
pojištění Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 
 
V únoru 2012 byla provedena kontrola  ze strany 
Okresní správy sociálního zabezpečení, která si 
prověřovala platby sociálního pojištění a další 
skutečnosti organizace týkající se období od 1. 1. 2009 
do 31. 1. 2012. 
Všechny uvedené kontroly proběhly bez závad. 
Doplatili jsme pouze penále OSSZ v částce 151,- Kč  
za pozdní platbu pojistného.  
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3. ČINNOSTI 
 
 

3.1. PROJEKTY STŘEDISKA   
REALIZOVANÉ V ROCE 2011 
 
 
PROJEKT „MULTIFUNK ČNÍ SÍŤ 
EKOLOGICKÉHO ZEM ĚDĚLSTVÍ     
VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ ( č. 67-BG-045) 
PODPOŘENÝ Z PROGRAMU 
ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE. 
 

 
 
www.swiss-contribution.cz, 
www.nadacepartnerstvi.cz 
 
 
1. května 2012 jsme zahájili dvouletý projekt              
se zaměřením na rozvoj sítě ekologického zemědělství 
ve Zlínském kraji. Skládá se z pěti druhů aktivit, které 
budeme realizovat ve spolupráci s partnerem projektu 
PRO-BIO regionálním centrem Bílé Karpaty. Během 
dvou let bychom měli uspořádat například 8 Dnů 
otevřených dveří na ekofarmách či u výrobců 
biopotravin v kraji, 14 vzdělávacích akcí                   
pro ekozemědělce a další podnikatele v EZ, budeme 
zajišťovat i mailovou rozesílku informací 
z ekozemědělství, aktualizovat náš regionální webový 
Katalog ekozemědělství Zlínského kraje, poskytovat 
informační servis a poradenství v ekologickém 
zemědělství. Vydáme i nový leták se zaměřením na bio 
maso. Součástí projektu je i podpora rozvoje                 
a udržitelnosti naší neziskové organizace ve formě 
vzdělávaní našich pracovníků, využití odborných 
konzultantů, dokoupení vybavení – dataprojektoru, 
plátna, počítače, fotopříslušenství a software. 
Předpokládané ukončení projektu je 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. Na spolufinancování projektu se 
podílí i jeho partner PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Další 
zdroje potřebného spolufinancování ještě musíme 
zajistit. 
 

 
 

PROJEKT „ŽIVÝ VENKOV V ROCE 
2011“ POPOŘENÝ MINISTERSTVEM 
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
 

                        
 
Pro rok 2011 jsme znovu získali dotaci 350.000,- Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj. Tentokrát na projekt 
Živý venkov v roce 2011.  Součástí projektu bylo 7  
aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj venkova, 
cestovní ruch a ekologické zemědělství. Část 
prostředků jsme například využili na realizaci  CD 
Ženského sboru Čečera ze Starého Hrozenkova, 
který prezentuje písně, hudbu i kroje Moravských 
Kopanic. Cédéčko jsme připravovali v průběhu roku   
ve spolupráci s členkami sboru a zvukovým režisérem 
Radkem Peřestým z Bojkovic. Slavnostní křest CD 
proběhl 28. prosince 2011 v kulturním domě ve Starém 
Hrozenkově za účasti široké veřejnosti. Pro 
spolufinancování CD se nám podařilo zajistit                
i příspěvky z řad obcí i od fyzických a právnických 
osob.  
 
Na CD Čečera přispěli: 
Obec Starý Hrozenkov 20.000,- Kč.  
Obec Vyškovec 5.000,- Kč 
Obec Vápenice 4.500,- Kč 
Obec Žítková 1.000,- Kč 
Miroslav Šuránek - Chata Žítková 5.000,- Kč 
SANEKO spol. s r.o. Nivnice  2.000.- Kč 
Ing. Jana Juřenčáková z Rokytnice 500,- Kč 
Všem výše uvedeným, tímto, za poskytnuté dary         
na cédéčko děkujeme. 
 
Další prostředky projektu byly určeny také                 
na provoz našeho infocentra a poskytování služeb      
pro cestovní ruch - na úhradu mzdových nákladů 
pracovníků infocentra, dovybavení o nové regály         
a digitální zrcadlový fotoaparát.   
 
Aktivitou projektu byla dále realizace tradičního 
dožínkového bělokarpatského biojarmarku ve Velké 
nad Veličkou v srpnu 2011. Zorganizovali jsme dle 
plánu i třídenní odbornou exkurzi pro ekozemědělce     
a další subjekty činné v ekologickém zemědělství        
ze Zlínského kraje do Královehradeckého kraje, kde 
jsme navštívili několik inspirativních zajímavých 
ekofarem a výrobců biopotravin. 
Vydali jsme také nové propagační materiály 
Moravských Kopanic. Projekt nám umožnil rovněž 
realizaci tradičního semináře o ekologickém 
zemědělství pro širokou veřejnost v Uherském Hradišti 
v rámci ekofestivalu Týká Se To Také Tebe. Koná      
se každoročně na konci listopadu v Klubu kultury. 
 
Celkové náklady projektu činily 522.090,- Kč.    
Poskytnutá dotace MMR  350.000,- Kč. 
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PROJEKT „Rozvoj sítě environmentálních 
vzdělávacích, poradenských  
a informačních center ve Zlínském kraji“ 
PODPOŘENÝ SFŽP A MŽP  
 

        

           
 
K 30. dubnu 2011 jsme společně s dalšími partnery 
ukončili tento dvouletý projekt. Jeho realizace započala 
v květnu 2009. Byl realizován za finanční podpory 
Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a 
Ministerstva životního prostředí. Žadatelem byla Líska, 
občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji se 
sídlem ve Vsetíně. Informační středisko bylo jedním 
z několika partnerů projektu. Po odevzdání závěrečné 
zprávy projektu probíhala jeho kontrola ze strany 
poskytovatele dotace. Po ukončení kontroly bychom 
měli dostat proplaceno ještě smluvní zádržné ve výši 
10%. K 31. prosinci 2011 však ještě nebyla kontrola 
dokončena a nebylo proplaceno zatím ani zmíněné 
zádržné. V našem případě činí cca 48.000,- Kč. (Pozn.: 
Poslední splátku (zádržné) jsme obdrželi na začátku 
května 2012)  
 
Středisko v rámci projektu poskytovalo 
environmentální poradenství v kanceláři, realizovalo 
osvětové a vzdělávací aktivity většinou se zaměřením 
na ekologické zemědělství. 
 
Celkový rozpočet střediska v tomto projektu činil         
na dva roky 601.422,- Kč. Dotace z toho byla ve výši 
501.422,- Kč. Spolufinancování z jiných zdrojů 
100.000,- Kč. Náklady nám byly propláceny zpětně 
vždy až po čtvrtletním vyúčtování, proto jej bylo nutné 
průběžně stále předfinancovávat různými půjčkami. 
. 
 
------------------------------------------------------- 
 
PŮJČKY NA PŘEDFINANCOVÁNÍ 
PROJEKTŮ 
 
Půjčky potřebujeme většinou na předfinancování 
schválených projektů. V roce 2009 nám zapůjčil PRO-
BIO Svaz ekologických zemědělců se sídlem 
v Šumperku částku 100.000,- Kč na dva roky 
bezúročně se splatností v listopadu 2011 - formou 
notářského zápisu. Půjčka byla řádně v termínu 
vrácena. Další provozní půjčky poskytují v případě 
potřeby zaměstnanci organizace, případně jiné osoby. 
 

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 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 2009 do dubna 2011 jsme mohli zajistit 
běžný informační a poradenský servis 
s environmentálním zaměřením díky projektu 
podpořenému ze SFŽP ČR a MŽP. Od května 2011 
nám pokračování těchto služeb se zaměřením              
na ekologické zemědělství a biopotraviny umožnil 
projekt „Multifunkční 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.  
 
V roce 2010 jsme spustili na našem webu 
www.iskopanice.cz nový informačně poradenský 
nástroj pro odbornou i širokou veřejnost, který jsme 
nazvali 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. Katalog průběžně 
doplňujeme a aktualizujeme. Zaregistrovalo se do něj 
již více než 120 subjektů. Tato služba je bezplatná        
a dostupná veřejnosti. Aktualizace probíhala i v roce 
2011. 
 
Celoročně zajišťujeme také mailovou a poštovní 
rozesílku informací týkajících se ekologického 
zemědělství a biopotravin. Informace rozesíláme 
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zemědělcům, zpracovatelům i spotřebitelům a dalším 
zájemcům, kteří požádají o zasílání informací. Jde       
o informace různého druhu – od pozvánek na různé 
akce přes regionální rozesílku inzerátů až po informace 
týkající se legislativy a pravidel ekologického 
hospodaření. V naší rozesílkové databázi máme kolem 
400 kontaktů.  
 
Pro informační i poradenské účely slouží také malá 
knihovna naší organizace. Obsahuje publikace             
k ekologickému zemědělství i literaturu se zaměřením 
na region.  
 

3.3.  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
V EKOLOGICKÉM ZEM ĚDĚSTVÍ 
 
 
Snažíme se reagovat na aktuální potřeby a požadavky 
zemědělců a přizpůsobujeme tomu i témata odborného 
vzdělávání v ekologickém zemědělství. K velmi 
žádaným vzdělávacím akcím v posledních letech patří 
proškolování k Portálu farmáře - internetové bezplatné 
aplikaci, kterou zavedlo MZe a která nabízí velké 
množství map, evidencí a pomůcek zejména pro 
podnikatele v zemědělství. Portál je neustále upravován 
a doplňován o nové funkce, a proto je důležité 
průběžně seznamovat zemědělce s novými prvky, 
možnostmi a aplikacemi. 
K Portálu farmáře pro ekologické zemědělce jsme 
uspořádali již celou řadu školení. V roce 2011 proběhla 
celkem čtyři.   
  
 

 
 

Školení pro ekologické zemědělce    
k PORTÁLU FARMÁ ŘE               
NA INTERNETU  – funkce Portálu          
a možnosti vedení různých evidencí 
v ekologickém zemědělství,   
ve Slavičíně.  
Termíny školení: 
28. února 2011 - začátečníci 
28. února 2011 -  pokročilí 
14. prosince 2011 - začátečníci 
14. prosince 2011 - pokročilí 
 

Většinou dopoledne zařazujeme kurz pro začátečníky   
a odpoledne kurz pro pokročilé. Jednotlivé kurzy trvají 
zpravidla minimálně 4 hodiny. Zemědělci pracují 
přímo v počítačové učebně. Její kapacita nám dovoluje 
proškolit najednou vždy asi 18 osob v rámci jednoho 
kurzu. Při pořádání školení spolupracujeme                 
se samotnými tvůrci Portálu i s lektory, kteří 
s Portálem pracují v rámci své poradenské praxe. 
Pozvali jsme už několikrát jako lektora Ing. Josefa 
Vrzáně a jeho kolegy z PV-Agri s.r.o. Pan Vrzáň patří 
k zakladatelům a tvůrcům Portálu farmáře. Některé 
kurzy lektoroval po proškolení i náš poradce Ing. Milan 
Drgáč z Bojkovic, případně Ing. Jaroslav Šašinka       
ze Záhorovic. Další kurzy budou následovat v roce 
2012. 
Školení organizujeme zpravidla v příjemném a 
odzkoušeném prostředí počítačové učebny Nadace Jana 
Pivečky ve Slavičíně.  
 

Zpracování a odbyt regionální                  
bio produkce v Bílých Karpatech  
a ve Zlínském kraji   
14. března 2011 v Hostětíně  
 
Abychom napomohli rozvoji zpracování a odbytu 
v ekologickém zemědělství v našem regionu, 
uspořádali jsme v březnu pracovní seminář v Hostětíně 
pro zájemce z řad zemědělců, výrobců biopotravin        
i prodejců a dalších zainteresovaných osob. Chtěli jsme 
nabídnout zejména prostor pro vzájemnou výměnu 
zkušeností, kontaktů a nabídku služeb a bio výrobků. 
Akci navštívilo celkem 20 účastníků. Převažovali 
ekologičtí sedláci, zúčastnil se dále zpracovatel            
a prodejce bio masa pan Bohumil Kusák z Řeznictví U 
Kusáků z Ostrožské Nové Vsi, Jiří Kovařík z prodejny 
Krajinka zdravé výživy z Uherského Hradiště, Radim 
Machů moštárny Hostětín a další. Kromě zástupců 
výše uvedených druhů firem zavítal na seminář             
i zástupce starosty města Valašské Klobouky Martin 
Janík, který nabídl přítomným možnost prezentace na 
farmářských trzích, které budou v Kloboukách 
opakovaně organizovány.   
 

Seminář pro ekologické zemědělce 
k legislativě ekologického zemědělství             
16. března 2011 v Luhačovicích  
 
Každý rok přináší nejrůznější změny v pravidlech         
a legislativě ekologického zemědělství. Aby mohli 
ekologičtí zemědělci z našeho regionu získat informace 
k těmto tématům na jednom místě, pořádáme            
pro ně většinou alespoň jednou za rok legislativní 
seminář. 
Z hlediska kapacity i umístění se nám pro tyto účely  
osvědčil kongresový sál SOŠ v Luhačovicích. 
V posledních letech na těchto našich seminářích 
lektoroval Ing. Milan Berka z pověřené kontrolní 
organizace pro ekologické zemědělství KEZ, o.p.s. 
z  Chrudimi. Akce se konala 16. března 2011. I letos 
získali účastníci semináře informace o změnách 
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v legislativě i další důležité informace k ekologickému 
podnikání od ředitele jedné z kontrolních organizací.    
Seminář navštívilo kromě lektorů a organizátorů 55 
osob, převážně z řad ekologických zemědělců. 
 
 

Třídenní exkurze pro ekologické zemědělce 
na ekofarmy v Královehradeckém kraji 
Náchodsko, Broumovsko, Adršpach  
11. - 13. října 2011    
 

 
 
Od roku 2009 pořádáme každoročně v říjnu dvou až 
třídenní exkurzi pro ekozemědělce a další zájemce 
z našeho regionu na ekofarmy a k výrobcům 
biopotravin do jiných krajů. Cílem je získávání nových 
informací, výměna zkušeností a další motivace             
a inspirace našich ekologických zemědělských 
podnikatelů, dále pak navazování spolupráce                
a kontaktů mezi našimi ekozemědělci i ekozemědělci 
v jiných regionech. 
Dvakrát jsme již zavítali do Jižních Čech                      
a na Vysočinu  (v letech 2009-2010), v roce 2011 jsme 
vybrali k návštěvě několik podniků 
v Královehradeckém kraji - na Náchodsku, 
Broumovsku a Adršpachu. Podrobně jsme se první den 
seznámili s ekofarmou pana Ondřeje Podstavka             
v Bozeticích u Borohrádku, který má pestrou 
rostlinnou i živočišnou produkci.   Na farmu se za námi 
přijeli představit i naši kolegové z Čejkovic z firmy 
Sonnentor vyrábějící bio čaje a další produkty. Záštitu 
nad návštěvou a setkáním u pana Podstavka dokonce 
převzal i hejtman Královehradeckého kraje. Zúčastnili 
se jej i představitelé okolních obcí. Druhý den jsme 
strávili na Statku Tilia s.r.o. v Radešově  u Police nad 
Metují. Firma se zabývá rostlinnou produkcí, vyrábí 
džemy a peče také kváskový chléb. Odpoledne se nám 
představila ekofarma pana Karla Krecbacha 
v Adršpachu s chovem masného skotu a agroturistikou: 
Poslední den nás přivítali na ovčí farmě manželé 
Menčíkovi v Šonově u Broumova. Zbyla nám i chvilka 
času na krátkou návštěvu adršpašských skal 
s průvodcem a současně naším ubytovatelem panem 
Michalem Brunnerem ze Zdoňova. Všude nás čekalo  
milé a srdečné přijetí a ochota a vstřícnost podělit se o 
své zkušenosti v ekologickém hospodaření, proto všem 
navštíveným farmám i našemu ubytovateli touto cestou  
velmi děkujeme.  

Spolehlivou, bezpečnou a příjemnou dopravu nám 
zajišťuje pravidelně CK Valaška z Valašského 
Meziříčí, která také zaslouží za výborné služby 
poděkování. 
 
Akce proběhla opět za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj. Zúčastnilo se celkem 28 osob. K účasti jsme 
přizvali i jednoho pedagoga a 4 studenty ze Střední 
školy zemědělské a přírodovědné z Rožnova pod 
Radhoštěm. 
 
 
 

3.4. OSVĚTA A VZD ĚLÁVÁNÍ 
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI  
V EKOLOGICKÉM 
ZEMĚDĚLSTVÍ     
 
Kromě seminářů pro odbornou veřejnost pořádáme       
a spolupořádáme každoročně také akce pro širokou 
veřejnost. Chceme tak spotřebitelům a zájemcům mimo 
obor přiblížit pravidla ekologického hospodaření          
a produkce biopotravin, umožnit jim setkání                 
s ekologickými zemědělci i jejich výrobky, představit 
další aktéry činné v tomto oboru a zajímavé počiny a 
projekty. 
 

Prezentace ekologického zemědělství a naší 
organizace na výstavě „Zahoďte černobílé 
brýle, vždyť život není zebra“  
Zlín 21. 2. – 26. 2. 2011  
 
Studenti fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně 
nás znovu oslovili s nabídkou prezentace činností naší 
organizace na výstavě pořádané v prostorách Baťova 
mrakodrapu – v budově dnešního krajského úřadu       
ve Zlíně. Prezentovali jsme se již v některých 
předchozích ročnících, přijali jsme nabídku i v roce 
2011. Kromě prezentace naší organizace a aktivit        
ve formě plakátu na uvedené výstavě (plakát vytvořili 
studenti univerzity na základě námi zaslaných 
podkladů) jsme připravili na 24. února 2011 ve Zlíně 
přednášku pro širokou veřejnost o základních 
pravidlech a principech ekologického zemědělství.                      
Se zajištěním  prezentace a přednášky nám pomohl náš 
poradce Milan Drgáč.  
 
 

BĚLOKARPATSKÝ DOŽÍNKOVÝ 
BIOJARMARK 
Velká nad Veličkou 20. srpen 2011  
 
Každoroční bělokarpatský dožínkový biojarmark jsme 
už po deváté uspořádali v rámci festivalu Ozvěny 
Horňácka ve Velké nad Veličkou. Už od roku 2002 se 
zde pravidelně setkávají v rámci festivalu příznivci 
folklóru, Bílých Karpat i ekologického zemědělství.  
Pro zpestření programu festivalu nás pozvala před lety 



 7

Obec Velká nad Veličkou, která je hlavním 
pořadatelem festivalu společně s místním folklórním 
souborem Velička. Spolupráce se nám zalíbila, a proto 
se do Velké rádi vracíme každý rok společně s našimi 
ekologickými zemědělci, výrobci a prodejci 
biopotravin i se spřátelenými neziskovými 
organizacemi. Akci navštíví každoročně kolem 2000 
účastníků. V příštím roce nás čeká už jubilejní 10. 
biojarmark. 
 
Prezentace střediska a ekozemědělství       
na VII. Krajském veletrhu program ů         
a aktivit na podporu EVVO ve Zlínském 
kraji  
11. října 2011 Zámek Vsetín 
    

Již 7 let se každoročně pořádá krajský veletrh  
programů a aktivit na podporu ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Poslední roky pořádá 
veletrh Líska, o.s. pro EVVO ve Vsetíně společně 
s Odborem životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje a dalšími partnery. 
Veletrh nabízí příležitost školám i střediskům 
ekologické výchovy a dalším organizacím a institucím 
vzájemně si představit různé činnosti, programy            
a projekty zaměřené na ekologickou výchovu, 
vzdělávaní a osvětu. Informační středisko se veletrhu 
účastnilo již potřetí. Tentokrát byla zástupcem             
na akci paní Hana Jurigová.   
Veletrh probíhal opět na vsetínském zámku 
v prostorách Muzea regionu Valašsko.  
Akci navštívilo několik desítek účastníků, zejména 
pedagogů a pracovníků neziskových a příspěvkových 
organizací ze Zlínského kraje.  
 
 

Den otevřených dveří na Ekofarmě Sádky 
v Kunovicích 3. září 2011  
 

 
 
V květnu 2011 jsme zahájili projekt Multifunkční síť 
ekologického zemědělství ve Zlínském kraji, který je 
podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Jednou z aktivit, které jsme si v rámci projektu 
naplánovali, jsou také osvětové akce pro veřejnost – 
Dny otevřených dveří na ekofarmách v našem kraji, 
jejichž cílem je také propagace ekologického 

zemědělství, zajímavých regionálních ekofarem            
i lokální bioprodukce. Celkem bychom během dvou let 
měli uspořádat 8 takovýchto osvětových jednodenních 
akcí pro veřejnost. První z nich jsme zorganizovali už 
v sobotu 3.  září 2011 na ekofarmě rodiny 
Ksiazkiewiczovy v Kunovicích.  
 
Farma Sádky se zaměřuje zejména na ekologické 
pěstování ovoce a agroturistiku. Během sobotního 
odpoledne zavítalo na akci kolem 300 návštěvníků. 
Mohli si například prohlédnout při exkurzi celou 
farmu, přeptat se majitelů na jejich systém produkce, 
postupy a zkušenosti. Součástí osvětových akcí jsou 
vždy i ochutnávky biopotravin a jídel z nich 
připravených a také další doprovodné programy         
pro dospělé i pro děti.  
 

 
 
 
Na farmě Sádky si mohli zájemci například 
prohlédnout i vyzkoušet práci sokolníků, poznávat 
odrůdy pěstovaných jablek, projet se na lodičce           
po rybníčku, projít s dětmi malou naučnou stezku, 
přečíst si něco zajímavého z publikací o ekologickém 
zemědělství, nebo se jen odreagovat a odpočinout si 
v jabloňovém sadu a při poslechu cimbálové muziky 
načerpat sílu do dalších dnů. Děkujeme 
Ksiazkiewiczovým za vstřícnost, ochotu a milou 
spolupráci při realizaci akce a také všem dalším 
pomocníkům, kteří nám při zajištění a přípravě této 
akce pomáhali. 
 
 

Seminář pro veřejnost v rámci  
XXXVI. ro čníku mezinárodního 
ekologického festivalu TSTTT  
„Aktuality a zajímavosti  
z ekologického zemědělství“ 
26. listopadu 2011 v Uherském Hradišti  
 
K aktivitám, které každoročně rádi pořádáme, patří 
také velký seminář pro širokou i odbornou veřejnost se 
zaměřením na ekologické zemědělství, který se koná 
vždy na konci listopadu v Klubu kultury v Uherském 
Hradišti v rámci ekologického festivalu Týká Se To 
Také Tebe. Festival je přehlídkou ekologické 
dokumentární tvorby, fotografií i dalších 
doprovodných programů s environmentálním 
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zaměřením. Jedním z doprovodných akcí festivalu je     
i náš seminář o ekologickém zemědělství, který 
pořádáme pod různými názvy na stejném místě už         
od druhé poloviny devadesátých let. V prvních 
ročnících byl seminář většinou monotématický, 
vzhledem k pestrému složení návštěvníků však 
poslední ročníky už pro jednu akci volíme více témat – 
představujeme většinou různé aktuality a zajímavosti 
z ekologického zemědělství u nás i v zahraničí. V roce 
2011 jsme na semináři velmi rádi uvítali naše 
kamarády a kolegy ze slovenské firmy Ekotrend 
Myjava spol. s r.o., kteří se svými biovýrobky již 
několikrát získali na Slovensku ocenění Biopotravina 
roka a jsou největším výrobcem a distributorem 
biopotravin na Slovensku.   
 

 
 
 
Z českých ekofarem se prezentoval nejlepší 
ekozemědělec Svazu PRO-BIO za rok 2011 pan Josef 
Košař z Lukova, který patří k nejzkušenějším 
pěstitelům bio zeleniny u nás, dále pak nový výrobce 
biolád - firma Koldokol z Krhova. Novinky 
z  hostětínské moštárny přijel představit Radim Machů. 
O poznatky z  proběhlé mezinárodní vědecké 
konference ekologického zemědělství a Biosummitu 
v Praze se přijela podělit Ing. Alena Malíková z PRO-
BIO RC Moravská Brána a České technologické 
platformy pro ekologické zemědělství. V závěru 
semináře ještě seznámila účastníky i se svými postřehy 
a dojmy z exkurze do Švýcarska na biodynamický 
statek Martina Otta. Rádi jsme na akci přivítali také 
pracovníky Ústavu zemědělských a ekonomických 
informací z Brna, kteří se v přednášce zabývali 
otázkou, co může přinést reforma Společné zemědělské 
politiky EU pro ekologické zemědělství. Novinky 
týkající se změn v agro-environmentálních dotacích 
shrnula ve svém příspěvku Ing. Dagmar Gracová 
z Agentury pro zemědělství a venkov z Uherského 
Hradiště. V pestrém programu si jistě každý účastník 
našel příspěvek, který ho oslovil. 
 

 

 

 
 
Oblíbenou součástí jsou i bohaté ochutnávky 
biopotravin, se kterými nám opět ochotně pomohli: 
paní Zajíčková z centra Veronica Hostětín, pan 
Bohumil Kusák z Řeznictví U Kusáků z Ostrožské 
Nové Vsi, Moštárna Hostětín s.r.o., Ekotrend Myjava 
spol. s r.o. Rudník.  
 

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

PREZENTACE REGIONU 
 
Propagace Kopanic a Bílých Karpat probíhá 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 Kopanic na následujících akcích v roce 2011: 
 
JABLEČNÁ SLAVNOST  
Hostětín 25. září 2011 
 
TRENČIANSKÝ BIOJARMOK 
Trenčín 7. října 2011 
 
KRAJSKÝ VELETRH PROGRAM Ů                    
A AKTIVIT NA PODPORU EVVVO…   
Vsetín 11. října 2011 
 
20. VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK 
Valašské Klobouky 3. prosince 2011 
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Na Jablečné slavnosti v Hostětíně a na krajském 
veletrhu EVVO se prezentujeme pravidelně již několik 
let. V letošním roce k těmto příjemným prezentačním 
akcím přibylo ještě několik dalších: Trenčianský 
biojarmok a Valašský mikulášský jarmek. 
 
Moravské Kopanice jsme v roce 2011 prezentovali        
i v médiích.  
 
• Na tiskové konferenci ERA (Poštovní spořitelny) 

a ČSOB ve Zlíně k vyhlášení dalšího kola výzvy 
pro regionální grantový program ČSOB a ERA      
na podporu regionů. Renata Vaculíková zde 
prezentovala 9. února 2011 náš loňský úspěšný 
projekt, jehož výstupem byla publikace                  
O kopanickej reči. Vydání publikace podpořila 
mimo jiné i Poštovní spořitelna v rámci výše 
uvedeného programu pro neziskové organizace.  

 
Při prezentacích na výše uvedených akcích 
představujeme většinou Kopanice a Bílé Karpaty, ale 
současně i naši organizaci a činnosti, a také ekologické 
zemědělství a jeho producenty i produkty. 
 
 

 
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ A PODPORA 
REGIONÁLNÍCH TRADIC  
 

Vydání CD Ženského sboru Čečera             
ze Starého Hrozenkova  
Slavnostní křest 28. prosince 2011 
v kulturním domě ve Starém Hrozenkově 
 
 

 

V rámci projektu Živý venkov v roce 2011, který byl 
podpořen i z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 
jsme mohli ve spolupráci s Ženským sborem Čečera     
ze Starého Hrozenkova zrealizovat v roce 2011 první 
samostatné cédéčko ženského sboru, který prezentuje 
zejména písně, hudbu a tradice  Moravských Kopanic.  
Zvukové režie se ujal Radek Peřestý z Bojkovic, který 
s námi již v loňském roce spolupracoval při nahrávání 
cédéčka k publikaci O kopanickej reči. Hudebně 
cédéčko zrežírovala vedoucí sboru - Marcela Trtková. 
Hudební doprovod Čečery zajišťuje většinou jeho 
vedoucí, pro cédéčko jsme přizvali ještě i dvě hudební 
uskupení, která s Čečerou příležitostně spolupracují: 
Mináríky Petra Holáska a Cimbálovou muziku 
Ženičky.  
 
Návrh obálky pro cédéčko zpracovala Markéta 
Doubravská Sáblíková ze Šumperka. Celkově obsahuje 
tento nový hudební nosič 34 sad nahrávek krásných 
lidových písní z Kopanic a okolí. Jeho celková délka je 
téměř 66 minut.  
 
Cédéčko jsme slavnostně pokřtili za účasti veřejnosti 
28. prosince 2012 v kulturním domě ve Starém 
Hrozenkově. O moderování pořadu jsme požádali paní 
Marcelu Surovou ze Starého Hrozenkova, která byla 
jednou z prvních členek ženského sboru a má k Čečeře 
i ke kopaničárským  tradicím a folklóru velmi blízký 
vztah. Se střediskem spolupracovala i během svého 
působení ve vedení mateřské školy ve Starém 
Hrozenkově.           
 
Děkujeme všem, kteří nám při dlouhé a namáhavé 
realizaci cédéčka pomohli. Výše jmenovaným                
i sponzorům, a také všem těm, kteří nám ochotně 
pomohli při organizaci křtu CD.  
 
.  
 

Vydání nových propagačních materiálů 
Moravských Kopanic   
 

 
V roce 2011 jsme vydali několik nových propagačních 
materiálů Kopanic i střediska. Dva druhy propagačních 
tašek s motivy Moravských Kopanic, které nám 
pomohl vytvořit Michal Stránský ze Starého Města       
a informační letáček s mapkou Moravských Kopanic, 
který jsme tvořili společně s Janem Vondrou z Brna.    
 

*** 
 
Kromě výše uvedených činností nadále spolupracujeme 
s ženským folklórním sborem Čečera a podílíme se         
i  na aktualizaci webových stránek sboru.  
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3.6.  INFORMAČNÍ SLUŽBY 
V CESTOVNÍM RUCHU                 
A INFOSERVIS MÍSTNÍM  
OBYVATEL ŮM 
 
Celoročně naše středisko slouží jak místním lidem, tak 
i zemědělcům a rovněž návštěvníkům regionu, kteří 
tráví na Kopanicích svůj volný čas, dovolenou nebo 
prázdniny.   
 

 
 
Turistům, návštěvníkům i dalším zájemcům nabízíme 
jak informační služby v kanceláři organizace tak            
i informační servis prostřednictvím mailu i našich 
webových stránek www.iskopanice.cz. Poskytujeme 
informace například o přírodních i kulturních 
zajímavostech Kopanic, Bílých Karpat i širšího okolí,    
o naučných stezkách, ubytování, stravování, dopravě, 
ekozemědělství i o zajímavých akcích. V roce 2011 
jsme na webu upravili a aktualizovali například naši 
databázi ubytovatelů na Kopanicích. Získala 
přehlednější podobu a doplnili jsme do ní další 
subjekty.  
 
Návštěvníci mohou 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. Nabídka je pestrá 
a vybere si určitě každý. 
 
Máme také malou střediskovou knihovnu, která je 
přístupná veřejnosti. Obsahuje publikace zejména         
o regionu a ekologickém zemědělství.  
Knihovnu využívají hlavně studenti, ale i další zájemci. 
 
Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jsme 
mohli v roce 2011 nechat vyrobit nové prezentační 
regály, které nám pomohly zútulnit naši kancelář           
a zpřehlednit nabídku informačních a propagačních 
materiálů.  
 

3.7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
V rámci doplňkových činností nabízíme:    
 

• Kopírování, tisk,  fax a veřejný internet  

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

• Poskytujeme administrativní a organizační 
služby 

• Pořádáme odborné kurzy, školení a další 
vzdělávací akce 

 
Dle  zakládacích dokumentů máme možnost vykonávat 
ještě další doplňkové činnosti, v roce 2011 jsme je však 
nerealizovali. 
 
 

3.8.    DALŠÍ     PŘIPRAVENÉ  
PROJEKTY A ŽÁDOSTI  
O GRANTY V ROCE 2011 
 
Spoustu času nám během každého roku zabere 
vyhledávání finančních zdrojů, psaní grantových 
žádostí a také různá administrativa projektů. Navíc 
nikdy nevíme, zda čas strávený nad přípravou mnohdy 
velmi obsáhlých grantových či dotačních žádostí 
nebude marný. Nevíme, zda nakonec žádost uspěje 
v některém z výběrových řízení a ve velké konkurenci 
neziskovek, nevíme, zda získáme prostředky na další 
aktivity a fungování. S ohledem na finanční krizi v celé 
Evropě zdrojů a sponzorů pro neziskové organizace 
rapidně ubývá, proto je získávání financí pro další 
působení těchto organizací stále složitější.  
 
Pro rok 2011 jsme neuspěli s žádostí na Ministerstvu 
životního prostředí.   
Výzva k podání žádostí na MŽP pro rok 2012 byla 
vyhlášena až v roce 2012. V roce 2011 jsme rovněž 
podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj pro rok 2012. Žádost tentokrát také nebyla 
schválena. 
 
 

3.9. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI 
ORGANIZACEMI A ŠKOLAMI 
 
SDRUŽENÍ A ORGANIZACE 
 
Středisko je stále členem 4 následujících 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. 
 
V roce 2011 pokračoval projekt řízený Lískou, 
podpořený ze SFŽP ČR a MŽP, kde středisko 
figurovalo jako jeden z projektových partnerů. Byl 
ukončen v dubnu 2011. 
Další síťový projekt ze stejného zdroje jsme mohli 
realizovat v rámci projektu PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců. Nakonec jsme však od něj 
vystoupili kvůli náročnému předfinancování projektu     
a nedostatku prostředků na spolufinancování. Naše 
aktivity realizoval nakonec jiný partner projektu. 
 
CELOSTÁTNÍ SÍ Ť PRO VENKOV 
 
V rámci Celostátní sítě pro venkov (CSPV) jsme 
získali objednávku na pořádání prezentace v rámci 
biojarmarku ve Velké nad Veličkou v částce 11.760,- 
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. Zúčastnili jsme se také 25. října 2011 setkání 
sítě ve vesnici roku - Komni.  
 
MATE ŘSKÉ ŠKOLY 
 
SVATOJÁNSKÝ POCHOD - VII. ro čník,   
LESNÍ ČAROVÁNÍ    
9. června 2011 v okolí Rekreačního střediska 
Kopánky  
 
VII. ročník naučného Svatojánského pochodu 
mateřských škol se konal 9. června 2011 v okolí 
rekreačního střediska Kopánky. Organizace akce letos 
připadla na naši hrozenkovskou skupinu, kterou tvoří 
MŠ Starý Hrozenkov a naše středisko. Kamarádi z MŠ 
Korytná přijeli tentokrát jako hosté. Bohužel, setkání 
nepřálo počasí, proto program probíhal převážně 
v interiéru rekreačního střediska. Přesto však doufáme, 
že děti měly radost ze setkání se svými kamarády 
z Korytné, a že všichni účastníci strávili společně 
pěkný den. 
 
Pochody probíhají již několik let. Snažíme se rozvíjet 
spolupráci mezi školkami v Hrozenkově a Korytné, 
ukazujeme dětem i dospělým zajímavá místa v CHKO 
Bílé Karpaty, učíme je poznávat přírodu a rodný kraj. 
Kromě dětí, učitelů a pracovníků střediska se akce 
zúčastňují i někteří zástupci rodičů. 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
V roce 2011 jsme neměli prostředky na uspořádání 
akce pro základní školu, alespoň jsme se však 
zúčastnili dvou akcí v základní škole, a také jsme 
pomohli se zajištěním fotodokumentace z těchto akcí - 
ze sázení stromů u příležitosti Dne stromů 20. října     
ve školní zahradě i z podzimní drakiády 4. listopadu 
2011.  
 

 
 

 
 
STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
Pokračuje dlouhodobá spolupráce s následujícími 
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.  
 
4 žáci a jeden pedagogický pracovník SŠZePř 
z Rožnova pod Radhoštěm se zúčastnili třídenní 
exkurze na ekofarmy do Královehradeckého kraje, 
kterou jsme uspořádali v říjnu 2011. 
. 
Spolupracujeme i se Střední odbornou školou 
v Luhačovicích, využíváme téměř každoročně prostory 
školy pro některé naše vzdělávací akce                       
pro ekozemědělce. Proběhly zde v minulosti i dva 
semináře 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 2011 jsme se účastnili níže uvedených akcí, 
jednání a schůzek: 
 

• Účast na valné hromadě MAS Bojkovsko 22. 
února 2011 v Bojkovicích. 

• 11. března 2011 – III. Otevřené setkání 
středisek ekologické výchovy a ekoporaden   
ve Zlínském kraji v Envicentru ve Vysokém 
Poli. Účast Renata Vaculíková. 

• 14. března 2011 v Hostětíně účast Renaty 
Vaculíkové na valné hromadě PRO-BIO  
regionálního centra Bílé Karpaty.  

• Účast na celorepublikové valné hromadě 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců     
ve Stříteži u Jihlavy dne 23. března 2011.    

• 21. dubna 2011 - účast  na valné hromadě 
sdružení Tradice Bílých Karpat  v Hostětíně. 

• 25. října 2011 - účast na semináři pořádaném 
Celostátní sítí pro venkov ve vesnici roku 
2011 v Komni. 

• Účast na poradách partnerů k projektu 
podpořenému SFŽP a MŽP.  

• 24. listopadu 2011 účast na XI. Krajské 
konferenci  o environmentálním vzdělávání, 
výchově  a osvětě ve Zlínském kraji.  
Proběhlo v Redutě   v Uherském Hradišti. 

 
 

 3.11. VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍK Ů STŘEDISKA 
 
Snažíme se zvyšovat průběžně kvalifikaci i znalosti 
našich pracovníků. Využíváme proto různých 
vzdělávacích akcí pořádaných partnery, jinými 
organizacemi a firmami, abychom získávali nové 
informace, poznávali nové metody, postupy, 
dovednosti a mohli tak zlepšovat a rozšiřovat naše 
aktivity a služby. 
Naši pracovníci v roce 2011 absolvovali celou řadu 
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:  
• 16. března 2011 Hostětín, školení Projektové 

řízení (účast Jurigová)  

• 20. - 22. května 2011 Semetín (fotoworkshop 
Základy fotografování, účast Renata Vaculíková) 

• 9. června 2011 Praha (Práva, povinnosti                
a odpovědnost statutárních a kontrolních orgánů 
neziskových organizací, účast Renata Vaculíková) 

• 14. července 2011 Starý Hrozenkov (Základy 
práce s programem Zoner Photo Studio 13, účast 
Vaculíková, Jurigová) 

• 15. září 2011 Zlín (Fundraising - cesta k finanční 
nezávislosti, účast Vaculíková, Jurigová) 

• 26. října 2011 Brno (Účetnictví nevýdělečných 
organizací, účast Gabrhelová, Vaculíková) 

• 10. - 11. listopadu 2011 Praha (školení Účetnictví 
v praxi s ohledem na účetní uzávěrku a závěrku,  
účast Vaculíková, Gabrhelová) 

• 15. listopadu 2011 Praha (BIOSummit 2011) 
účast Vaculíková Renata a Milan Drgáč 

• 8. - 9. prosince 2012, Svratka (Konference 
Očekávaný vývoj v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty aneb jak se zajistit 
v nejisté době, účast Vaculíková) 

• 16. prosince 2011, Hostětín (seminář Pravidla   
pro zakládání a péči o ekologické sady po roce 
2013, účast Vaculíková) 

 
 

3.12. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 
 
Níže uvádíme ještě doplňující údaje o organizaci, které 
vyžadují nová pravidla pro výroční zprávu o.p.s.:  
 
a) Informace o předpokládaném vývoji účetní 
jednotky 
 
V roce 2012 bude Informační středisko pokračovat 
v započatém projektu Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji, který bude ukončen v dubnu 
2013 a bude realizovat i další činnosti vyplývající                 
ze zakládacích dokumentů, 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 2011 
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Příloha účetní závěrky za rok 2011 
                                    
1.) Název účetní jednotky: Informa ční středisko pro rozvoj Moravských Kopanic o. p. s. 
 
Sídlo:    68774 Starý Hrozenkov č. 314 
IČO:      25553976 
Registrace:  10. 2. 1999 Krajský soud v Brně - rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl: O, vložka: 117 
V roce 2011 byla provedena aktualizace zakládací smlouvy organizace vyplývající z novely zákona o o.p.s. 231/2010 
Sb. účinné od 1. 1. 2011. 
 
2.) Průměrný počet zaměstnanců: 1,7 
 
3.) Účetní závěrka  společnosti je sestavena k 31. 12. 2011  
Účetním obdobím je kalendářní rok - od  01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 
 
4.)  Statutární zástupce: Mgr. Renata Vaculíková, ředitelka (statutární zástupce vyplývá z novely zákona o o.p.s. 
od 1. 1. 2011).  
 
5 .)        Správní 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. 2011 žádné pohledávky. 
Společnost eviduje v rámci projektu SFŽP (žadatel Líska, o.s. pro EVVO, IS Kopanice partner projektu) nárok             
na dotaci (10% zádržné) za rok 2011 ve výši  48.092,- Kč  (předfinancováno z krátkodobé výpomoci a půjčky). 
 
7.) Závazky z obchodních vztahů 
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost eviduje závazky k 31. 12. 2011 
v hodnotě 3.133,78: za telefonní hovory (1.890,98 Kč), nákup publikace (780,- Kč), 
Dilia - poplatky (71,80 Kč) a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (391,- Kč). Tyto jsou ve lhůtě splatnosti, 
faktury došly až v roce 2012.  
 
8.)  Výnosy příštích období  
Nadace Partnerství poslala na účet organizace finanční prostředky v rámci projektu „Multifunkční síť ekologického 
zemědělství ve Zlínském kraji“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce (67-BG-045) ve výši Kč 
450.890,- Kč. Projekt je realizován od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2013. Náklady v roce 2011 činily K č 369.113,90 Kč. Zbytek 
finančních prostředků ve výši 81.776,10 Kč budeme čerpat v roce 2012. 
Rovněž jsme nepoužili všechny peníze z daru RC na spolufinancování tohoto projektu. Z celkové částky Kč 60.000,- 
Kč je v nákladech roku 2011 Kč 40.512,66 Kč. Částku 19.487,34 budeme čerpat v roce 2012. 
 
Nepoužili jsme ani všechny prostředky od obcí na hlavní činnost-provoz. Z celkové částky 25 000, -Kč převádíme       
do roku 2012 Kč 6.985,20 Kč. 
 
Předložené účetní výkazy: 

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

 
K 31. 12. 2011 společnost sledovala náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní a doplňkovou činnost. 
 
Společnost nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 31. 12. 2011 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 
Společnost evidovala majetek (nefunkční tiskárnu), která měla být odepsána již v roce 1998, avšak nebyla. Tiskárna 
zatím zůstávala v majetku v nulové hodnotě a byla vyřazena na základě likvidačního dokladu. 
 
10) Přijaté půjčky na předfinancování projektů  
Vzhledem k tomu, že dotace jsou u některých projektů poskytovány na základě skutečných nákladů, musí si společnost 
většinu činnosti předfinancovat (např. projekt SFŽP). Půjčka 100.000,- Kč od PRO-BIO Šumperk - dlouhodobá 
bezúročná finanční výpomoc byla v termínu vrácena bezhotovostním převodem dne 8. 11. 2011. 
65.000,- Kč - bezúročná finanční výpomoc od soukromé osoby byla v průběhu roku vrácena, ale od 30. 11. 2011 
společnost opět potřebovala krátkodobou výpomoc od soukromé osoby ve výši 41.000,- Kč. 
 
10) Čerpání dotací, grantů a příspěvků poskytnutých společnosti v roce 2011:   
 
K 30. 4. 2011 byl ukončen dvouletý projekt SFŽP č. smlouvy  00100962 nazvaný „Rozvoj sítě environmentálních 
vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji“. Informační středisko bylo jedním z partnerů 
projektu, žadatelem je Líska, o.s. pro EVVO Vsetín. Zahájen 1. 5. 2009. Projekt se průběžně předfinancovával 
z vlastních zdrojů (bezúročných půjček). Pro projekt dokládáme průběžně také vlastní spolufinancování. 
V roce 2011 vyúčtováno v projektu SFŽP celkem 96.433,- Kč. Z toho spolufinancování činí 36.114,- Kč.  
Zatím nám nebylo proplaceno ještě 48.092,- Kč (zádržné 10%).  Mělo by být uhrazeno v roce 2012 po ukončení 
kontroly projektu. 
 
1. 5. 2011 byl zahájen nový 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 2011 jsme vyúčtovali náklady ve výši 419.550,- Kč. Poskytnutá záloha pro projekt v roce 2011 činila 450.890,- 
Kč. Z této zálohy byla v roce 2011 vyúčtována pouze část. Na spolufinancování se podílí PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
(partner) projektu částkou 60.000,- Kč (r. 2011) a získali jsme také dar na projekt od Poštovní spořitelny ve výši 
500,- Kč. Projekt pokračuje až do dubna 2013. 
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Společnost realizovala dále projekt „Živý venkov v roce 2011“, který byl podpořen z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj. V rámci projektu proběhly různé aktivity se zaměřením na udržitelný regionální rozvoj a ekologické 
zemědělství. Jedním z hlavních výstupů projektu bylo vydání CD Ženského sboru Čečera, dále například uspořádání 
biojarmarku, třídenní exkurze na ekofarmy, semináře o EZ pro veřejnost a další. Dotace MMR činila 350.000 Kč, bylo 
nutné zajistit také spolufinancování projektu v min. výši 30% z celkových nákladů. Celkové náklady projektu               
po vyúčtování včetně spolufinancování byly  522.090,- Kč. 
Projekt byl dále spolufinancován z tržeb za prodané CD a další výrobky, z tržeb za služby a dále z darů:    

• dary obcí Kopanic na CD celkem 30.500,- Kč (20.000,- Kč Starý Hrozenkov, 4.500,- Kč Vápenice, 1.000,- 
Kč Žítková, 5.000,- Kč Vyškovec) 

• další dary na CD od FO a PO v celkové výši 7.500,- Kč. (Miroslav Šuránek-Chata Žítková 5000,- Kč, 
Saneko spol. s r.o.  Nivnice 2000,- Kč, Ing. Jana Juřenčáková  Rokytnice 500,- Kč)  

. 
Společnost obdržela v roce 2011 také příspěvky od obcí na hlavní činnost - provoz ve výši 25 000 Kč: 

• Obec Vyškovec    1 000,-  Kč 
• Obec Starý Hrozenkov  20 000,- Kč 
• Obec Vápenice     3 000,- Kč 
• Obec Žítková       1.000,- Kč 

 
Dále jsme získali dar od fyzické osoby na poplatky webu ŽS Čečera v částce 2.400,- Kč.  
 
 
A. Komentář k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztrát – HLAVNÍ ČINNOST: 
 
Osobní náklady – mzdové náklady dvou zaměstnanců + náklady na pracovníky (Dohody o provedené práci) 
 
Spotřeba materiálu - významnou položku tvoří nové vybavení (digitální zrcadlový fotoaparát včetně příslušenství, 
dataprojektor, promítací plátno, nové regály, transparent pro dny otevřených dveří na ekofarmách). Další náklady: 
nákup biopotravin pro ochutnávky na různých akcích, nákup kancelářských potřeb a jiného drobného spotřebního 
materiálu, publikace aj.  
 
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 na 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, biojarmarku, prezentací a administrativy. 
Tržby za vlastní výrobky -  CD Čečera, tašky Moravských Kopanic, letáky s mapou Kopanic  
 
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 
Mzdové náklady -  mzdové náklady  
Tržby z prodeje služeb administrativní práce - kopírování, tisku, faxování, poplatků za internet,  
 
Tržby za prodané zboží – jedná se o prodej knih, pohlednic, map a dalších propagačních předmětů (propagační čaje, 
turistické známky Kopanice, turistické magnetky, CD regionálních souborů, DVD Horenka Chabová aj.). 
 
Náklady doplňkové činnosti celkem ………………………………………………. 35.240,41 Kč 
Výnosy doplňkové činnosti celkem …………………………………………………53.235,-   Kč 
 
Za rok 2011 dosáhla společnost:  

• v hlavní činnosti nulového hospodářského výsledku 
• v doplňkové činnosti výsledku + 17 994,59 Kč 

 
Ve Starém Hrozenkově dne 30. 3. 2012 
Sestavil:  Lýdia Gabrhelová 
Schválil: Mgr. Renata Vaculíková, statutární zástupce 
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4.2. PŘEHLED NÁKLAD Ů A VÝNOSŮ 2011 V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 
 
Celkové náklady organizace: 1.096 061,17 Kč 

Náklady hlavní činnost: 1.043 270,96 Kč 
Náklady vlastní činnost: 17.549,80 Kč 
Náklady doplňková činnost: 35.240,41 Kč 

 
Výnosy celkem: 1.114 055,76 Kč 

Výnosy hlavní činnost: 1.043 270,96 Kč  
Výnosy vlastní činnost: 17.549,80 Kč 
Výnosy doplňková činnost: 53.235,- Kč 
 

Hlavní činnost a vlastní činnost 

  
Doplňková 
činnost 

 Druh (zakázka) Náklady Výnosy Rozdíl Náklady Výnosy Rozdíl 

         35 240,41 53 235 17 994,59 

 MMR dotace 350 000 350 000         

 

dary ostatní - 
spolufinancování MMR 
(dary FO a PO na CD 
Čečera) 7 500 7 500         

 

dary obce -
spolufinancování  MMR 
(dary na CD) 30 500 30 500         

 
tržby projektu - 
spolufinancování MMR 134 090 134 090         

 MMR projekt  celkem 522 090 522 090 0       

               

 SFŽP (Líska o.s. ) dotace 60 319 60 319         

 
obce spolufinancování 
SFŽP 234 234         

 
spolufinancování  další 
SFŽP 16 450 16 450         

 
dar PRO-BIO RC - 
spolufinancování  SFŽP 19 430 19 430         

 
SFŽP (Líska Vsetín )  
celkem 96 433 96 433 0       

               

 

BG FNNO grant            
(67-BG-045) Podpořeno 
z Programu švýcarsko-
české spolupráce. 369 113,9 369 113,9         

 

dar PRO-BIO RC Bílé 
Karpaty - spolufinancování 
BG 40 512,66 40 512,66         

 přímé tržby sub-projektu  9 423,44 9 423,44         

 
dar Poštovní spořitelna - 
spolufinancování BG 500 500         

 
Celkem projekt (67-BG-
045)  419 550 419 550  0       

               

 
dar FO na poplatky webu 
Čečera 2 400 2 400 0       

 
Doména/ webhosting 
Čečera 2 400 2 400 0       

               

 
další služby v rámci hlavní 
činnosti (Fakturace) 2 570 2 570         

 
Další služby v rámci 
hlavní činnosti (FA) 2 570 2 570 0       
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obce příspěvek 
(samostatné = vlastní 
činnost) 17 549,8 17 549,8         

 Poplatky  banka/úroky   227,96 227,96     

 Vlastní činnost 17 777,76 17 777,76 0       

               

 CELKEM 1 060 820,76 1 060 822,76 0 35 240,41 53 235 17 994,59 

 
Členové správní a dozorčí rady nepobírají za činnost v radách informačního střediska žádnou mzdu ani odměnu. Taktéž 
činnost ředitelky společnosti není nijak finančně hodnocena. Svoji funkci vykonává bezplatně na základě smlouvy        
o výkonu funkce.  
 

4.3. VÝVOJ A STAV FONDŮ K ROZVAHOVÉMU DNI 
 
V účetní uzávěrce r. 2011 k 31. 12. 2011 má naše o.p.s. vedený účet 911000 Fondy 
Na tento účet se převáděl kladný výsledek hospodaření. Stav k 31. 12. 2011 je 239.808,54 Kč. 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    
-189.166,26 Kč.  
 
Navrhujeme Správní radě v roce 2012 schválit převod zůstatku účtu 911000 Fondy na účet 932000 Nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta minulých let, čímž bude zůstatek na účtu 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
50.642,28 Kč a zůstatek účtu 911000 bude 0.  
 
Pozn.:  Schváleno správní radou 27. dubna 2012. 
Účet 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta se ještě poníží o 30.000,-Kč, neboť na účtu 901000 Vlastní jmění je 
zaúčtovaný majetek - darovaný počítač. Tento již není funkční a je vyřazený. Konečný stav účtu 932000 Nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta bude k prvnímu dni následujícího účetního období 20.642,28 Kč a účtu 901000 bude 0. 
 
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)    29.060,17  
Ostatní přímé daně (342) – přeplatek      5.589,-  
Pokladna (211000) běžná        2.926,- 
Pokladna (211100) Blokový grant FNNO      3.074,- 
Účet (221100) Blokový grant FNNO   100.154,44 
Účet (211200) běžný        2.123,68 
Příjmy příštích období  (385) 
Neproplacené náklady z r. 2011 SFŽP     48.092,-  
Celkem       191.019,29 
 
ZÁVAZKY 
Vlastní jmění – PC? (901)       -30.000,-  
Nerozdělený zisk, ztráta min. let (932)   -189.166,26   
Fondy (911)       239.808,54  
Hospodářský výsledek 2011      17.994,59  
Dodavatelé (321)         2.742,78 
Ostatní závazky - Kooperativa (325)        391,-  
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (349)    41.000,- 
Výnosy příštích období (384)    108.248,64  
Celkem        191.019,29 
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4. 5.  INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO 
ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLN ĚNÍ ÚČELU 
VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
V květnu 2012 již bylo na účet střediska uhrazeno závěrečné zádržné (10% z nároku na dotaci) z projektu podpořeného 
SFŽP a MŽP, který byl ukončen k 30. 4. 2011. Do letošního dubna probíhala závěrečná kontrola ze strany Fondu. 
 

    PODĚKOVÁNÍ     

 

Za významnou finanční podporu v roce 2011 děkujeme zejména:   
 
Ministerstvu pro místní rozvoj, Programu švýcarsko-české spolupráce, Nadaci Partnerství v Brně, Státnímu fondu 
životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců v Šumperku; PRO-
BIO regionálnímu centru Bílé Karpaty, Obcím Moravských Kopanic (Starý Hrozenkov, Vyškovec, Vápenice, Žítková);  
Ing. Janě Juřenčákové z Rokytnice, Miroslavu Šuránkovi z Chaty Žítková, Poštovní spořitelně, firmám: SANEKO spol. 
s r.o. z Nivnice, LINEA Nivnice, a.s.; DITIPO, a.s. Uherský Brod; GORSTRINGS – Bohumila Gorčíka z Vápenic; 
Janu Trechovi z Uherského Brodu; Františku Kubáníkovi ze Starého Hrozenkova;  
 
Za pomoc, podporu, přízeň a spolupráci v roce 2011 děkujeme zejména:  
 

o Ekologickým zemědělcům Zlínského kraje  
a Hodonínska, 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 Členům o. s. Tradice Bílých Karpat z Hostětína 
o Pracovníkům Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně 
o Haně Jurigové z Vápenic  
o Lýdii Gabrhelové z Uherského Brodu  
o Evženii Hillerové ze Starého Hrozenkova 
o Milanu Drgáčovi z Bojkovic  
o Františku Wintrovi z Hanušovic 
o Aleši Baránkovi ze Starého Hrozenkova 
o Elišce Křižkové st. ze Starého Hrozenkova 
o Elišce Křižkové ml. ze Starého Hrozenkova 
o Členkám Ženského sboru Čečera ze Starého 

Hrozenkova 
o Michalovi Stránskému ze Starého Města 
o Marcele Trtkové z Vápenic 
o Radkovi Peřestému z Bojkovic 
o ZUŠ Bojkovice 
o Členkám CM Ženičky z Hluku 
o Mináríkům Petra Holáska  
o Marcele Mošťkové  z Lopeníka 
o Marii Gazdové  ze Štěchovic 
o Pracovníkům CK Valaška z Valašského Meziříčí 
o Pracovníkům PV- AGRI, s.r.o.  
o Milanu Honovi z Uherského Brodu 
o Václavu Jurigovi st. a ml. z Vápenic 
o Pracovníkům ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov  
o Pracovníkům Mateřské školy v Korytné 
o Pracovníkům ZO ČSOP Veronica v Hostětíně  
o Marcele Surové ze Starého Hrozenkova  
o Markétě Sáblíkové Doubravské ze Šumperka 
o Pracovníkům Agentury pro zemědělství a venkov              

z Uherského Hradiště 

o Hejtmanovi Královehradeckého kraje panu 
Lubomíru Francovi 

o Ekologickým zemědělcům z Královehradeckého 
kraje: Ondřeji Podstavkovi z Bozetic, manželům 
Menčíkovým ze Šonova u Broumova, pracovníkům 
Statku Tilia s.r.o. z Radešova, Karlu Krecbachovi    
z Adršpachu  

o Michalu Brunnerovi ze Zdoňova 
o Františku Chladovi z Litomyšle  
o Jiřímu Pšurnému z Velké nad Veličkou   
o Milanu Berkovi z KEZ, o.p.s. Chrudim  
o Josefu Miškářovi z Lopeníka 
o Janu Vondrovi z Brna 
o Karle Stránské ze Starého Města 
o Petrům Michalčíkovým ze Starého 

Hrozenkova  
o Dagmar Matějkové z Tiché 
o Jaroslavu Okénkovi z Velké nad Veličkou 
o Vlastimilu Pomajbíkovi z Nové Lhoty 
o Janu Maděričovi z Klubu kultury v Uherském 

Hradišti 
o Petru Vítovi právnímu poradci neziskovky.cz 
o Ivanu Stříteskému z Prostějova  
o Jiřímu Kováříkovi z Krajinky zdravé výživy 

v Uherském Hradišti 
o Michaele Mačátové ze Starého Hrozenkova 
o Davidu  Hiermannovi ze Starého Hrozenkova 
o Staníkovi Habáníkovi ze Starého Hrozenkova 

      
      
      
      
      
      
      
      
    

 
Výroční zprávu vydalo: IS Kopanice v červnu 2012 
Autoři fotografií: Lubomír Pospěch (str.7), ostatní  fotografie archiv IS Kopanice 


