
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

V rámci Dn ů otev řených dve ří se představují ekofarmy ve 
Zlínském kraji 

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ze Starého Hrozenkova realizuje od května 2011 
projekt „Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji“, který je podpořen z Programu švýcarsko-
české spolupráce. Jednou z podporovaných aktivit projektu je také realizace série akcí nazvaných Den 
otevřených dveří na ekologické farmě či u výrobce biopotravin. Postupně se tak až do dubna 2013 představí 
veřejnosti 8 ekologicky hospodařících zemědělců a zpracovatelů Zlínského kraje. První akce se konala již 3. září 
2011 na ekofarmě Sádky v Kunovicích, která se zaměřuje zejména na pěstování ovoce a agroturistiku.  

Od srpna 2012 je připraveno několik dalších ekofarem otevřít své brány návštěvníkům a představit jim svá 
hospodářství, zkušenosti a produkty. Dny otevřených dveří organizuje Informační středisko ve spolupráci s 
partnerem PRO-BIO regionálním centrem Bílé Karpaty a ekologickými podnikateli.  

• 25. srpna 2012  bude probíhat Den otevřených dveří na ekofarmě na Kolib ě na Janovských pasekách 
na Vsetínsku  (www.janovskakoliba.wz.cz). Kocurkovi zde chovají ovce, masný skot i koně a provozují 
agroturistiku.  

• 16. září 2012 zvou k návštěvě ekosady Davida Ryšavého v Komni  u Bojkovic na Uherskohradišťsku 
(www.biosvestky.cz)  

• Další Den otevřených dveří proběhne u Miroslava Horuta v Rožnov ě pod Radhošt ěm 
(www.biofarmaroznov.cz) 22. září 2012. Jeho ekofarma se specializuje na chov mléčného skotu, 
produkci a zpracování mléka. Mléko ekofarma zpracovává na několik druhů mléčných výrobků, které 
prodává i přímo ze dvora.  

• 30. září 2012 můžete navštívit Biofarmu Juré v Lužkovicích u Zlína  (www.biofarmajure.cz), která již 
v pořádání podobných osvětových akcí pro veřejnost není nováčkem. Na farmě se v uplynulých letech 
konalo několik podobných akcí. Kromě chovu ovcí, skotu a dalších zvířat je známa i díky produkci a 
zpracování ovoce a agroturistice. 

• Dny otevřených dveří ještě domlouváme i v dalších ekologických podnicích, například na Moštárn ě 
Hostětín, s.r.o.  (www.mostarna.org) nebo ve firmě Agrofyto, spol. s r.o.  (www.agrofyto.cz) v Lidečku 
atd. Konkrétní termíny těchto posledních uvedených akcí však budou ještě upřesněny později.  

Akce budou kromě exkurzí a povídání o ekologickém hospodaření doplněny o další doprovodný program – 
například ochutnávky, ukázky zemědělských činností či zpracování, ukázky řemeslné výroby i hudební doprovod 
a další zajímavosti. Každá z farem má svůj specifický program dle svého zaměření a možností. Zahájení Dnů 
otevřených dveří je plánováno ve většině případů na 13,00 hodin. Jejich ukončení pak po 18,00 hodině. 
 
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. zahájilo svoji činnost již v roce 1995 a po celou dobu 
své existence se zaměřuje zejména na aktivity související s udržitelným rozvojem regionu, jeho propagací, 
regionálními tradicemi a ekologickým zemědělstvím. Jde o nestátní neziskovou organizaci. Osvětu, vzdělávání, 
informační servis a poradenství v ekologickém zemědělství realizuje organizace na území celého Zlínského kraje 
i na Hodonínsku.  
Podrobnější informace o zaměření a aktivitách organizace najdete na webových stránkách www.iskopanice.cz.  
Na tomto webu najdete kromě jiného také Katalog ekozemědělství Zlínského kraje, kde je možné získat 
informace a kontakty na ekologické farmy v regionu, výrobce a prodejce biopotravin, poradce, školy s výukou 
ekologického zemědělství a další zajímavé subjekty. Součástí katalogu je i inzerce. Katalog je významným 
zdrojem informací pro širokou i odbornou veřejnost.  
Pokud byste chtěli tuto neziskovou organizaci či některé její aktivity podpořit finančním darem, můžete využít 
například platební bránu na výše uvedených webových stránkách zřízenou v rámci projektu Darujme.cz přes 
Nadaci VIA, případně přímo číslo účtu 247 249 887/0300.  

17. srpna 2012 ve Starém Hrozenkově  

Mgr. Renata Vaculíková, 

www.iskopanice.cz, mail: iskopanice@razdva.cz; telefon: 572 696 323  

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Další informace o programu na www.nadacepartnerstvi.cz a www.swiss-
contribution.cz 


