
sobota 24. listopadu 2018

Alternativa kulturní institut Zlín 
Osvoboditelů 3778

Vložné na akci je dobrovolné

Svým příspěvkem podpoříte konání  

akce i neziskovou organizaci  

Informační středisko pro rozvoj  

Moravských Kopanic, o. p. s.  

Starý Hrozenkov | www.iskopanice.cz

Na akci mohou být pořizovány obrazové záznamy. Pořadatel nenese  
odpovědnost za záznamy pořízené jinými osobami nebo subjekty.
Pořádají:  
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s. Starý Hrozenkov
PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
ve spolupráci s HARVEST FILMS z. s. Tursko

Akci finančně podporují: Ministerstvo zemědělství, Zlínský kraj  
a PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců, RC Bílé Karpaty

další infomace na  

www.iskopanice.cz

13.00 Přivítání, zahájení a úvod do ekologického zemědělství – Ing. Milan Drgáč, PRO-BIO RC Bílé Karpaty

13.15 Prezentace fotografií 30 let ekologického zemědělství ve Zlínském kraji a na Hodonínsku

13.30 K výročí 30 let ekologického zemědělství v České republice – Karel Merhaut

13.45 Prezentace: nová kniha BIO je naše cesta o českých ekologických zemědělcích – Marie Šuláková

14.15 přestávka a Ochutnávky biopotravin

14.30 Prezentace: Ekofarma Branná a chov zvířat v ekologickém zemědělství –  
Ing. Miroslav Skřivánek, Ekofarma Branná | cs‑cz.facebook.com/farmabranna

15.00 Prezentace: Farma Mlsná koza Želešice se zpracováním mléka a masa –  
Barbora Filípek Spitzová | www.umlsnekozy.cz

15.30 Prezentace: Farma Kudlov a zpracování bio mléka – Ing. Jan Švéda | www.farmakudlov.cz

16.00 FILM: Svět bez hmyzu | režie: Andreas Ewels, Německo 28 min.

16.30 přestávka a Ochutnávky biopotravin

16.45 Prezentace a film: Nadace pro půdu | Ing. Alena Malíková, Nadace pro půdu | www.nadacepropudu.cz

17.15 FILM: Prapůvodní zrno pro zemědělství budoucnosti | režie: Bernward Geier, Německo, 38 min.

17.50 přestávka a Ochutnávky biopotravin

18.05 Prezentace: PRO‑BIO Svaz ekologických zemědělců | www.pro‑bio.cz | prezentuje soutěž  
Česká biopotravina 2018 a nový filmový dokument o některé ze svazových farem

18.30 Blok krátkých prezentací dalších přítomných ekozemedělců a výrobců biopotravin

18.50 FILM: Jídlo 3.0. – Biopotraviny | režie Jean‑Baptiste Erreca a Guilhem Rondot, Francie, 43 min.

Případná změna programu vyhrazena. Časy jednotlivých prezentací a filmů jsou orientační, mohou se v závislosti na dalším 
programu měnit! Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky.

V rámci ochutnávek budou prezentovány také oceněné výrobky ze soutěže  
Česká biopotravina a produkce dalších ekofarem a výrobců.
Některé filmy uvádíme jako součást Ozvěn mezinárodního Life Sciences Film Festival,  
který se každoročně koná na České zemědělské univerzitě v Praze.  
Anotace filmů na webu festivalu | www.lsff.cz.

Ekologické zemědělství
v obrazech, slovech a chutích
přednášky • prezentace ekologických zemědělců • dokumentární filmy • ochutnávky biopotravin




